
 

 - 1 -

A  C  T  A  1/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 30 DE XANEIRO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a trinta de xaneiro de dous mil catorce, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do sr. alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 

sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

D. Ángel Manuel Rey Martínez 

D.ª María Carmen Álvarez Garea 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón 

D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís 

D. José Albino Vázquez Pallas 

Dª. Nélida Rey Tato 

D.ª Uxía Lemus de La Iglesia 

D. Florencio Manuel Parajó Liñares 

 

Non asiste, previa escusa: 
D. José Antonio Patiño Amboaje 

Secretaria accidental:  
D.ª Mª. Pilar Sueiro Castro 
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Interventora: 

D.ª Mónica Lado Varela 
 

ORDE DO DÍA 
 

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 28/11/2013 E DO 23/12/2013 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  1053/13 Á  1099/13 E DA 
01/14 Á 66/14) 

3. COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO ALCALDE DO CONCELLO DE 
TEO, D. MARTIÑO NORIEGA SÁNCHEZ, EN REFERENCIA AO EXPEDIENTE 
DO CENTRO SOCIOCULTURAL TRANSPORTABLE 

4. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DECLARAR O 
24 DE FEBREIRO DÍA DE ROSALÍA E PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE 
PROMOVAN O COÑECEMENTO DA SÚA OBRA E DO SEU COMPROMISO 
VITAL 

5. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DECLARAR TEO 
VILA LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS. 

6. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA GARANTIR O 
SUBMINISTRO ELÉCTRICO ÁS PERSOAS SEN RECURSOS 

7. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA O AUMENTO DA 
PLANTILLA DA POLICÍA LOCAL 

8. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA A SUBA NAS 
TRIBUTACIÓNS DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS  

9. MOCIÓNS 

10. 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 e cinco minutos, declara público e aberto o 

acto.  

 

O Sr. alcalde di que desculpou a súa ausencia o concelleiro do PP, D. José Antonio 

Patiño Amboaje.  

 

A continuación, pide intervir, por unha cuestión de orde, o concelleiro do grupo mixto, 

sr. Parajó, quen sinala que non volve ao Pleno mentres non se poñan as bandeiras e 

se retiren os carteis que están na fachada do concello, porque considera que é unha 

falta de respeto.  

 

Respóndelle o sr. alcalde que sente moito que non asista as sesións, pero hai acordos 

do Pleno da corporación que avalan a actuación do concello e non a van a modificar 

este posicionamento.   

 

O sr. Parajó di que non se pode saltar a lei, e ademais hai sentenzas sobre este tema, 

que obrigan ao concello de Pontevedra a retirar as pancartas. 

 

Dille o sr. Alcalde que ata agora non hai ningunha sentenza que lle diga que saltou a 

lei, e engade que descoñece as sentenzas do concello de Pontevedra. 

 

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 DO 28/11/2013 E DO 23/12/2013 

O sr. alcalde pregúntalle aos sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación ás actas da sesión ordinaria celebrada con data de 28/11/2013 e sesión 

ordinaria celebrada con data de 23/12/2013. 

 

O sr. Parajo e a sra. Lemus, do grupo mixto, din que non teñen ningunha observación. 



 

 - 4 -

 

O sr. Fernández do BNG, di que o seu grupo tampouco ten ningunha observación. 

 

O sr. Pallas do PP di que as actas son moi extensas, e que as recibiu o martes e non 

da tempo de léelas para o xoves.  

 

Intervén o sr. Alcalde para dicir que se quere pode adiarse a súa aprobación e déixalas 

sobre a mesa, para que se poidan ver con mais tempo, xa que entende que son 

bastante extensas.  

 

O sr. Pallas di que lle parece correcto e pide que, se é posible, se manden con catro ou 

cinco días de antelación. 

 

O sr. alcalde, a petición do PP, deixa sobre a mesa a aprobación das actas 

correspondentes ás sesións ordinarias celebradas o 28/11/2013 e o 23/12/2013, co 

obxecto de dar mais tempo para que se lean. 

  

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  1053/13 Á  1099/13 E DA 
01/14 Á 66/14) 

O sr. alcalde dá conta das Resolucións da alcaldía ditadas dende o día 19 de 

decembro ata o 31 de decembro de 2013, que comprenden os números 1053 ao 1099, 

e dende o día 1 ata o 24 de xaneiro de 2014, que comprenden, os números 1 a 66, 

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.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO ALCALDE DO CONCELLO DE TEO, 
D. MARTIÑO NORIEGA SÁNCHEZ, EN REFERENCIA AO EXPEDIENTE DO 
CENTRO SOCIOCULTURAL TRANSPORTABLE 
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Intervén o sr. Alcalde para dicir que a súa comparecencia responde á moción 

presentada pola concelleira do PSOE, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, relativa ao desvío 

da obra do Plan E, centro sociocultural transportable de Os Tilos. Di que non se vai 

estender moito porque o tema xa foi debatido por esta Corporación con motivo da 

transferencia de crédito para atender á esta liquidación. 

Explica o sr. alcalde que unha vez concluída a obra, os arquitectos directores 

presentaron unha liquidación de 39.000 €, á que se opuxo o concello porque os 

empresarios e os técnicos xa foran advertidos de que non se ían aprobar liquidacións 

ao tratarse de obras subvencionadas integramente polo Plan E. Sen embargo os 

directoras desta obra, sen previo aviso ao concello, certificaron a liquidación polas 

obras realizadas a maiores, e a empresa reclamou o pagamento desta liquidación, 

alegando que o incremento non superaba o 10% do presuposto da obra, e que polo 

tanto os directores de obra teñen competencia para facer esta certificación, sen 

comunicarllo  previamente ao concello. 

Di o sr. alcalde que inicialmente entendeuse que o incremento excedían do 10%, 

porque non se tiña en conta o IVE, pero o xulgado estimou que a cantidade a ter en 

conta é o importe con IVE, polo que a liquidación estaba dentro dos límites do 10% do 

presuposto da obra e polo tanto obriga ao concello a pagar a liquidación á empresa. 

O sr. alcalde entende que o motivo da súa comparecencia é o debate sobre á 

posibilidade de repercutirlle o importe da liquidación aos técnicos directores da obra, e 

di que en relación con este tema, dende a alcaldía, solicitáronse dous informes, á 

asesoría xurídica e aos servizos técnicos de urbanismo, e que o informe da asesoría 

xurídica, do que se vai pasar copia, conclúe que e as modificacións son razoables, 

porque aínda que os técnicos non as comunicaran ao concello, non superar o 10% do 

importe, e polo tanto conclúe que “as modificacións obxectivas introducidas na obra 

son obxectivamente razoables e beneficiosas, aínda que os técnicos directores non se 

axustaron á instrución verbal de non incrementar os custos do contrato nin tiveron a 

prudencia de informar previamente delas á Corporación”, o que impide repercutir o 

importe da liquidación aos directores, de acordo co previsto na lei. 
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Di que no informe emitido polo arquitecto municipal queda claro que as modificacións 

que incrementan o custo da obra non poden considerarse como modificacións do 

proxecto, xa que son froito das variacións de medicións que figuraban no mesmo, que 

non superan o 10 % do importe total da execución material da obra, polo que do 

mesmo pódese  concluír que, aínda que se produce unha rotura da confianza nos 

técnicos, non hai motivo para poderlle repercutir o importe da liquidación. 

Aclara o alcalde que esta corporación ten por norma non aprobar liquidacións das 

obras que se fan, nin se aproban modificados de proxectos con sobrecusto para o 

concello, e neste caso existe un desvío no orzamento da obra, aínda que se tiñan dado 

instrucións de que non se admitían modificacións nas obras, pero aínda que se 

produce é unha rotura da confianza nos técnicos, cos informes que temos non se pode 

repercutir o custo nos directores da obra, porque non se considera modificación do 

proxecto ao non superar a certificación final o 10% do seu orzamento.  

Dille aos concelleiros/as que se lles vai a facilitar copia dos dous informes aos que se 

acaba de referir. 

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

que de momento non vai dicir nada. 

Intervén a concelleira do grupo mixto, sra. Lemus, quen pregunta por que non se 

incorporaron ao expediente estes informes cando a empresa presentou a liquidación 

final, xa que no expediente solo constaba o informe de intervención, pero non dos 

servizos técnicos de urbanismo nin dos servizos xurídicos. Di que lle chama a atención 

que nos referidos informes se xustifiquen as variacións que levan á liquidación, e que 

no informe do arquitecto municipal se xustifique o incremento como variacións das 

medicións, cando hai aspectos técnicos que non se poden comprobar agora como son 

o circuíto de iluminación que se duplican, o circuíto de forza que tamén se duplica, o 

formigón de limpeza que estaba previsto para 115 m2, e din que gastaron 305 m2, que 

sería suficiente para un edificio de 10 plantas, e así con outras variacións de unidades. 

Engade que na propia xustificación que fai o director de obra consta que se fixo unha 

modificación do deseño, que non son cambios de medicións das unidades do proxecto, 
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e a Lei de contratos di que as modificacións que afecten ao deseño estrutural, como 

entende que pasou neste caso, serán obxecto de modificación do proxecto. 

Di que por outro lado a obra está subvencionada ao 100% polo ministerio e polo tanto 

entendese que non deberían existir modificados sobre o presuposto inicial. 

Recórdalle ao sr. alcalde que no pleno de novembro, dixo que o concello non aceptaba 

modificacións de obra xa que se trataba de obras financiadas ao 100% e así se lle fixo 

saber aos contratistas e directores de obras nunha xuntanza coa secretaría. Entende 

que esta certificación final tiña que ser obxecto de unha modificación do proxecto, e 

considera que hai certos aspectos que aínda que se poidan discutir, o resultado é que 

hai cambios de medicións moi importantes superiores ao 100% das medicións iniciais, 

que non poden ser consideralas como variación de medicións. 

Remata dicindo que o único informe que se nos facilita ata este momento, sinala que 

houbo modificacións do proxecto orixinal, e cree que a solución tería que ser outra e 

sen chegar a un proceso xudicial, tendo que pagar xuros.  

Seguidamente intervén o concelleiro do BNG, sr. Fernández, quen di que este tema 

pon sobre a mesa que o incremento dos custos das obras son frecuentes, como acaba 

de pasar con Sacyr en Panamá e noutros moitos casos. Di que o sobrecusto das obras 

é algo normal e está amparado pola lexislación de contratos, na que se prevé a 

posibilidade de que existan estes incrementos sen que o contratista o teña que poñer 

en coñecemento do concello. Engade que esta situación que se orixinou no concello de 

Teo pode repetirse noutros casos porque as empresas poden incrementar a obra ata o 

10% sen modificados, polo que fan ofertas á baixa e logo incrementan o importe da 

obra sen que o poida controlar a administración, e pensa que para evitalo habería que 

cambiar a lei. 

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

grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 

O sr. Vázquez Pallas di que lendo o informe do servizo xurídico do concello chámalle a 

atención o punto 3, e procede a dar lectura ao mesmo “A empresa adxudicatario 

reclama o pagamento dos 39.081,80 € con base a que as obras se realizaron de boa 
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fe, consonte as instrucións dos técnicos designados pola Corporación, e que estes 

están facultados –de conformidade co artigo 160.1 do Rd. 1098/2001, de 12 de 

outubro, (Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aínda 

vixente)_ para introducir variacións no contrato de obra”. Engade que espera ao 

segundo turno. 

Intervén  o sr. Alcalde e explica que cando a empresa presentou a certificación tratouse 

o tema coa secretaría e cos técnicos de urbanismo, aínda que non consten informes 

por escrito, e nese momento valorouse a posibilidade de asumir o pago da certificación, 

pero decidiuse discutir a liquidación porque o informe de intervención excluía o IVE, e 

nese caso a liquidación era superior ao 10% do importe da obra, ademais dende o 

concello entendese que hai unha rotura de confianza dos técnicos directores da obra e 

por eses motivo non se aproba a liquidación e vaise a vía xudicial. 

Acláralle á sra. Lemus que non está en condicións de discutir a valoración técnica que 

fai, porque o informe do arquitecto municipal di que “Do estudio compativo podemos 

deducir que as modificacións producidas son modificacións do número de unidades de 

obra das partidas do proxecto, sendo alteracións da medición que deben de 

considerarse de escasa entidade... Ao meu entender non pode nin debe entenderse 

como unha modificación dos fins e características básicas do proxecto. As 

modificacións introducidas son a mi xuízo obxetivamente razoables e supoñen unha 

mellora global para a obra, non debendo considerarse unha deficiencia técnica do 

proxecto redactado polos técnicos.” Engade que tanto o informe de arquitecto 

municipal, que entende que a modificación está xustificada, como o informe dos 

avogados, no que ven dificultade en manter a interpretación do informe de intervención 

sobre a aplicación do IVE, lévannos a entender que a certificación hai que pagala, 

aínda que a dirección das obras non se ativeran as directrices dadas dende o concello. 

Engade o sr. alcalde que se puido ter pagada a liquidación sen ir o xulgado, pero outras 

veces foise á vía xudicial e gañouse, aínda sendo limitada a posibilidade de gañar. 

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

que está claro que ao concello custoulle a obra 40.000 € a maiores, por culpa dos 

directores da obra, e sen terllo consultado ao concello. Di o sr. Parajo que os informes 
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deberían estar aquí antes para poder estudalos con tempo, e pregunta quen puxo a 

eses técnicos como directores de obra. 

 Respóndelle o sr. alcalde que os técnicos propuxéronse dende urbanismo, e foron os 

mesmos que redactaron o proxecto. 

Aberta a segunda quenda de intervencións o sr. Parajó di que dende o concello non se 

fixo un seguimento das obras por parte de alguén que non foran eses técnicos, e iso é 

responsabilidade do concello. Engade se os técnicos eran de confianza, non entende o 

seu comportamento e pide que no futuro se faga un seguimento das obras dende o 

concello para que non volva a pasar algo similar. 

A sra. Lemus di que a pesar do asesoramento co que se contou, fáiselle raro que non 

se contara con ningún informe dos técnicos de urbanismo ata xaneiro de 2014, non 

nega a competencia dos técnicos, pero hai certos aspectos que se podían ter 

controlados, como o incremento nas medicións. Engade que no informe do arquitecto 

indicase que algunhas cousas son melloras do proxecto orixinal, polo que considera 

que hai aspectos da certificación que corresponden a incrementos de medicións, pero 

outros son melloras ou incluso contraditorios dos elementos da obra. 

Di que ela tampouco pode facer valoracións técnicas e po iso pide asesoramento po 

rescrito, e engade que, en todo caso, cando se presenta a liquidación coa que non se 

está de acordo hai que revisala e mirar se o incremento se axusta á realidade, e neste 

caso ten dubidas de que se fixera así, pero vai mirar os informes para comprobalo. 

A sra. Lemus pregúntalle o alcalde por que se entendía que ia ser difícil gañar no 

xulgado, non se pagou antes para non ter que pagala agora cos intereses de demora. 

Di que se debería ter denunciado aos técnicos antes de que a empresa denunciara ao 

concello, e dille ao alcalde que a única firma da administración municipal que aparece 

na liquidación é a do alcalde. Remata dicindo que non está satisfeita coas explicacións 

dadas polo sr. alcalde e cree que se debería xustificar o incremento de obra doutra 

forma. 

Intervén o concelleiro do BNG, sr. Fernández, quen di que á vista do informe do 

arquitecto, que se remite á Lei de contratos, no que di “Non entanto, poderán 
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introducirse variacións, sen necesidade de previa aprobación, cando estas consistan na 

alteración no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas 

medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior 

ao 10% do prezo primitivo do contrato....” , e á vista da conclusión do informe dos 

servizos xurídicos no que din “... as modificacións obxectivas introducidas na obra son 

obxetivamente razoables e beneficiosas, aínda que os técnicos directores non se 

axustaron á instrución verbal de non incrementa ros custos do contrato nin tiveron a 

prudencia de informar previamente delas á Corporación.”, cree que o que habería que 

facer é pedir que se modifique a Lei de contratos para que isto non poida pasar. 

Di que por outra parte temos un concelleiro de urbanismo con dedicación exclusiva que 

debería facer un mellor seguimento das obras, aínda que neste caso, e á vista dos 

informes, non hai nada que facer, considera que a culpa é da lexislación de república 

bananera que temos. 

O sr. Vázquez Pallas di que vai ler o informe do técnico municipal detidamente, pero se 

a lexislación permite o incremento do 10%, entende que pouco ten que dicir, xa que 

non se poden recuperar eses cartos. 

Engade que en calquera caso está de acordo co sr. Fernández en que o concelleiro de 

urbanismo debe vixiar as obras, ou facer que se vixíen, para que isto non volva a pasar 

con outras obras. 

Intervén o sr. alcalde e di que se trasladaron os informes aos concelleiros por razón de 

transparencia, pero que se pediron con motivo da comparecencia, e en canto o tema 

das valoracións técnicas non vai entrar, porque as certificacións de obra están 

asinadas polos técnicos directores da obra, engade que el non asina ningunha 

certificación que non estea abalada polos técnicos, e aclara que durante todo o proceso 

pedíronse informes aos servizos técnicos e xurídicos do concello, aínda que non fora 

por escrito, con independencia dos informes que se pediron agora con motivo da 

comparecencia. 

Di que dá por rematada a comparecencia solicitada polo PSdeG, en relación con este 

tema. 
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4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DECLARAR O 24 
DE FEBREIRO DÍA DE ROSALÍA E PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE 
PROMOVAN O COÑECEMENTO DA SÚA OBRA E DO SEU COMPROMISO VITAL 

A continuación o sr. alcalde da conta da moción do BNG de 15/01/2014 (rex. de 

entrada nº 383 de 15/01/2014) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio, Normalización 

Lingüística e Mocidade de 27/01/2014, coas correccións acordadas na citada Comisión. 

  

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

CONCELLO DE TEO 

CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA DECLARAR O 24 

DE FEBREIRO DÍA DE ROSALÍA E PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMOVAN O 

COÑECEMENTO DA SÚA OBRA E DO SEU COMPROMISO VITAL, para o seu debate e 

aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas. A 

publicación do seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, desde a 

vontade firme e inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso 

idioma e o final de séculos de silencio e esquecemento. A recuperación literaria e lingüística da Galiza 

ten unha enorme débeda coa súa obra, que marca a ruptura da marxinalidade do galego e desafía a 

sociedade do seu tempo a través dun discurso comprometida coa súa terra, coas súas xentes e coa súa 

lingua. 

A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. Desde o século XIX 

Rosalía de Castro foi homenaxeada polas galegas e os galegos como poeta nacional, pois reclamou a 

redención da patria galega e asumiu a voz do seu pobo, unha voz que guiou permanentemente a súa 

obra e o seu pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e 

entendemento permanente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, foi o que a fixo tamén 

poeta de todos os pobos, chegando a formar parte da nómina de escritoras e escritores máis 
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destacadas/os da literatura universal de todos os tempos. Por outra parte, existen novas lecturas e 

novos descubrimentos quer a respecto do conxunto da súa obra quer sobre a propia figura da nosa 

autora e o seu papel socio-histórico que paga a peña coñecer e difundir. E houbo, asemade, nos últimos 

tempos, unha importante reactualización da súa obra que volveu ser actualizada a través de diferentes 

formatos e exptresións culturais (música, teatro, literatura, danza...). 

Por todos estes motivos, a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e 

os galegos, en especial para as xeracións máis novas que colectivamente contribuímos a coeducar, 

sendo a súa palabra feita poesía ou prosa reflexiva un dos procedementos máis eficaces para fomentar 

o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural. 

De maneira inexplicábel, a Consellaría de Cultura non recolle, para o ano 2014, o 24 de 

febreiro como Día de Rosalía no seu Calendario do Libro e da Lectura, como viña sendo habitual, un 

feito que queremos denunciar e que só se pode enmarcar no intento de ocultar a figura dunha Rosalía 

viva, radical, culta e comprometida que hoxe grandes sectores da poboación coñecen e admiran. 

Por todo isto, e seguindo as directrices dunha convocatoria xa consolidada pola Asociación de 

Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG), propoñemos ao Pleno Municipal deste concello: 

 -Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía en Teo. 

 -Solicitar da Xunta de Galiza que recupere a incorporación do Día de Rosalía ao seu 

Calendario do Libro e da Lectura. 

 -Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que 

impliquen o conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24 de febreiro. Entre estas 

actividades, estarán as de pendurar nos balcóns das casas e das institucións bandeiras 

galegas, pancartas con versos de Rosalía debuxados, procurar espazos para realizar graffitis, 

murais... 

 -Instar ao goberno municipal  a Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar 

destacado do concello en que o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa 

actividade cultural teñan o papel protagonista. 

 -Instar ao goberno municipal a Desenvolver unha serie de actividades para promover o 

coñecemento de actualizacións da obra rosaliana a través da música, o teatro, a literatura ou a 
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danza, así como seminarios, mesas redondas e/ou conferencias sobre a súa obra e figura. 

Teo, 15 de xaneiro de 2014” 

Antes de entrar no debate do asunto o sr. alcalde di que a concellería de cultura vai 

entregar a todos os membros da Corporación copias de láminas de Rosalía dunha 

artista do Concello que repartiron os nenos.  

 

O sr. alcalde cede a palabra ao sr. Fernández Baz, quen di que vai facer a defensa a 

sra. Diéguez, que di que non se vai estender moito porque unha Moción similar xa foi 

aprobada nun Pleno do ano 2012, e recorda que se volveu a falar deste tema no ano 

2013. Seguidamente fai un resumo da Moción transcrita, solicitando o apoio do Pleno 

para a súa aprobación.  

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

é de sobra coñecida a importancia de Rosalía de Castro e a súa obra.  

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

 

O portavoz do PP, Sr. Guerra, di que o seu grupo tamén está de acordo e agradece as 

láminas que lle entregou a concelleira de cultura.  

O sr. alcalde di que están de acordo coa Moción tal como quedou ditaminada na 

Comisión informativa, e polo tanto van votar a favor.  

Preguntado polo sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións.  

 

O sr. alcalde aclara que se vai someter a votación a Moción tal como foi ditaminada 

pola Comisión informativa, engadindo “instar ao goberno municipal” nos dous últimos 

parágrafos. 

 

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: 
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-Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía en Teo. 

-Solicitar da Xunta de Galiza que recupere a incorporación do Día de Rosalía ao seu 
Calendario do Libro e da Lectura. 

-Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa 
escritora que impliquen o conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24 de 
febreiro. Entre estas actividades, estarán as de pendurar nos balcóns das casas e 
das institucións bandeiras galegas, pancartas con versos de Rosalía debuxados, 
procurar espazos para realizar graffitis, murais... 

-Instar ao goberno municipal  a Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun 
lugar destacado do concello en que o alumnado dos centros escolares e persoas 
destacadas pola súa actividade cultural teñan o papel protagonista. 

-Instar ao goberno municipal a Desenvolver unha serie de actividades para promover 
o coñecemento de actualizacións da obra rosaliana a través da música, o teatro, a 
literatura ou a danza, así como seminarios, mesas redondas e/ou conferencias sobre 
a súa obra e figura. 

 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DECLARAR TEO 
VILA LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS. 

A continuación o sr. alcalde da conta da moción do BNG de 15/01/2014 (rex. de 

entrada nº 383 de 15/01/2014) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio, Normalización 

Lingüística e Mocidade de 27/01/2014, coa corrección acordada na citada Comisión.  

 

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, presenta esta MOCIÓN PARA DECLARAR TEO 
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POBO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS, para o seu debate e aprobación polo Pleno da 

Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A cuestión do respecto cara aos animais levou a cidadanía a demandar novas accións en 

diferentes eidos normativos. O uso de animais en espectáculos é, quizais, un dos aspectos máis 

surrealistas que teñen lugar no noso país, nomeadamente os circos, que ofrecen unha imaxe 

radicalmente distorsionada do que supón a fauna silvestre. 

A vida destes animais nos circos caracterízase polo illamento, o castigo, o medo e o cativerio. As 

exhibicións de animais nos circos ofrecen tamén unha mensaxe educativa negativa. Aínda que os 

espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista do público espectador, os 

actos que os animais teñen que realizar durante toda a súa vida non son habituais nin naturais e, para 

obrigalos a se comportaren deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo 

físico, a privación de alimento e ao illamento do resto dos seus conxéneres. 

Os animais que viven nos circos están obrigados a permaneceren o resto da súa vida privados 

de liberdade, atados, engaiolados ou encadeados en camións de traslado, negando calquera 

posibilidade de satisfacción das súas necesidades etolóxicas e naturais. A natureza transitoria dos 

circos e a vida constante de confinamento, privación de estimulación e frustración da fauna, conduce os 

animais a estados neuróticos e comportamentos repetitivos “estereotipados”, como balancear a cabeza 

ou corpo, movementos circulares dentro das gaiolas e até automutilacións. 

Estes trastornos psicolóxicos chegan a provocar reaccións violentas que poden causar graves 

riscos para as persoas en caso de accidente, un extremo que sucedeu en numerosas ocasións ao longo 

dos últimos anos. 

Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos 

con base na súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e as condicións de vida 

supoñen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva 

de especies protexidas. 

Os circos usan os animais como reclamo do público infantil. Xulgamos que os pequenos e as 

pequenas deste país, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en valores que inclúan o 



 

 - 16 -

respecto cara aos seres vivos e o contorno. 

Por todo isto propomos: 

 1. Que o Concello de Teo non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos con 

animais no termo municipal. 

 2. Declarar Teo como pobo  libre de circos con animais. 

 3. Que o Concello de Teo non permita a instalación de publicidade de espectáculos 

circenses con animais no termo municipal. 

 4. Notificar este acordo á Xunta de Galiza, aos grupos do Parlamento de Galiza e á 

Asociación Animalista Libera. 

 Teo, 21 de xaneiro de 2014 

O sr. alcalde cede a palabra ao sr. Fernández Baz, que di que vai facer a defensa a 

sra. Diéguez, quen da lectura á Moción transcrita e solicita o apoio do Pleno para a súa 

aprobación.  

 

Sendo as 20:56 horas sae do salón de plenos o concelleiro D. Rafael Sisto Edreira, que 

entra pasados tres minutos. 

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

pregunta se está sendo gravado o Pleno. 

Respóndelle o sr. alcalde que si. 

Di o sr. Parajó que cando era pequeno a única maneira que tiñan os rapaces de ver fieras 

era indo ao circo, e os animais estaban ben coidados, aínda que recoñece que agora hai 

circos que non coidan ben os animais. Di que no momento actual hai moitos rapaces que 

están nas mesmas condicións, e para ver eses animais teñen que ir o circo, porque aquí 

non hai zoos, e polo tanto vai votar en contra, porque se os animais están ben coidados 

non hai problema para que os circos se instalen no Concello.  
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Sendo as 21:05 horas sae da sesión o concelleiro sr. Iglesias Villar, que volve a entrar ao 

momento. 

Intervén a concelleira do grupo mixto, sra. Lemus, e di que se vai abster porque estivo 

consultando a lexislación e non encontrou nada que lle permita ao Concello negar a 

instalación de circos con animais se cumpre a normativa, porque é unha autorización 

regrada e sería unha irresponsabilidade pola súa parte apoiar a Moción por 

consideracións persoais. Di que noutras autonomías, como é o caso de Cataluña, 

existe lexislación que impide a instalación de circos con animais, e se en Galicia  se 

dera esa circunstancia sería posible prohibilo, pero coa lexislación actual no é posible. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e di que vai a intervir a concelleira do seu grupo, 

Dª Carmen Leborán Guldrís.  

 

A sra. Leborán  di que o seu grupo está en contra do maltrato animal, pero se os circos 

cumpren a normativa de protección de animais, e teñen as inspeccións 

correspondentes, non hai nada que impida a súa instalación. Di que non se pode 

prohibir todo o que non estamos de acordo con elo, porque nese caso habería que 

prohibir os animais encerrados, as feiras con animais, abrigos de pel, a caza, as 

carnavais, etc., o que ten que procurar o Concello e que a xente estea a gusto para que 

non se vaia, en vez de preocuparnos se circo si ou circo non, e hai que ter en conta 

que hai xente que opina doutro xeito e polo tanto o seu grupo vaise abster. 

Intervén o sr. alcalde para dicir que van a votar a favor da Moción polo sentido 

simbólico que ten, e que provoca debate sobre a posibilidade de instalar circos no 

Concello, e aínda que nas fincas privadas non se podería impedir a súa instalación, si 

que se podería impedir en espazos públicos, cando teñan animais, porque hai circos 

que non teñen animais e si que se poden instalar, engade que é consciente da 

limitación do acordo, por falta de lexislación autonómica. 

A sra. Diéguez do BNG di que hai moitos países nos que están prohibidos os circos 

con animais, sobre todo países do norte de Europa, e cita lugares do Estado Español, 

como é o caso de Cataluña, que teñen prohibido a instalación de circos con animais, e 
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engade que concretamente en Galicia, a cidade de Vigo tampouco os admite en 

parcelas municipais.  

Di que noutras comunidades autónomas como Madrid e Andalucía hai moitos concellos 

que non os admiten, e cree que se podería conseguir que en Galicia se lexislase no 

sentido de impedir a instalación de circos con animais, se os concellos se suman a esta 

postura, igual que se fixo en Cataluña, xa que a Xunta ten capacidade para lexislar 

nese sentido. 

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

que porque se presenten moitas mocións non implica que todas teñan sentido e 

considera que moitas non se deberían presentar, como é o caso desta Moción que se 

está debatendo. 

Di que os animais pódense ter en calquera sitio sempre que se traten ben.  

A sra. Lemus do grupo mixto e o PP renuncian ao segundo turno de intervención. 

O sr. alcalde aclara que se vai someter a votación a Moción tal como foi ditaminada 

pola Comisión Informativa, substituíndo a palabra vila por pobo 

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),  seis 
abstencións (5 PP e 1 grupo mixto-PSseG-PSOE) e 1 voto en contra  do grupo 
mixto-IN-TEO, acorda: 

1. Que o Concello de Teo non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos 
con animais no termo municipal. 

2. Declarar Teo como pobo libre de circos con animais. 

3. Que o Concello de Teo non permita a instalación de publicidade de espectáculos 
circenses con animais no termo municipal. 

4. Notificar este acordo á Xunta de Galiza, aos grupos do Parlamento de Galiza e á 
Asociación Animalista Libera. 
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6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA GARANTIR O 
SUBMINISTRO ELÉCTRICO ÁS PERSOAS SEN RECURSOS. 

A continuación o sr. alcalde da conta da moción do BNG de 16/12/2013 (rex. de 

entrada nº 11570 de 26/12/2013) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Asuntos 

Económicos de 27/01/2014  

 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

CONCELLO DE TEO 

CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no CONCELLO DE TEO, presenta esta MOCIÓN PARA 

GARANTIR O SUBMINISTRO ELÉCTRICO ÁS PERSOAS SEN RECURSOS, para o seu 

debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Galiza hai máis de 650.000 persoas que están en situación de pobreza e 120.000 en 

estado de pobreza severa; hai 93.000 fogares con todos os seus membros no paro -12.000 máis 

que o ano pasado- e existen máis de 33.000 fogares sen ningún tipo de ingresos, confirmando 

datos terríbeis de pobreza infantil que no Estado español acada a cifra de 2,2 millóns de nenos e 

nenas por baixo do limiar da pobreza ou que 6 de cada 10 familias chegan con maiores 

dificultades a fin de mes. 

Aos recortes, ao copagamento nos servizos públicos ou á restrición no acceso a 

sanidade, hai que engadir a redución nas prestacións por desemprego, xunto coa futura 

eliminación de servizos que se prestan nos concellos, por causa da reforma local, ou as 

reformas que afectarán subsidios por desemprego ou as pensións. Estas medidas agrávanse coa 

permanente redución dos orzamentos do Estado español e da Xunta, e que, co encarecemento da 

enerxía, sexa o gas ou a electricidade, o desemprego ou a falta de recursos económicos, 

provocan cada vez máis vítimas da política de desamparo que desenvolven os gobernos do PP 
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no Estado e na Xunta de Galiza contra a cidadanía en xeral. Cada vez máis persoas quedan sen 

prestacións ao esgotaren as axudas de protección social, sen emprego, sen fogar ou sen poder 

afrontar o pagamento de hipotecas, alugueres ou servizos básicos como a luz, o gas... ou 

simplemente poder alimentarse.  

O goberno local non só debe garantir por medio da administración municipal e dos 

servizos sociais públicos o apoio as persoas que o precisaren, senón que tamén debe impulsar 

diante do Estado español e da Xunta de Galiza iniciativas para que a prestación de servizos 

básicos destinados aos grupos máis desfavorecidos e medidas específicas dirixidas a persoas en 

risco de exclusión social e con necesidades especiais permitan contribuír a garantir o benestar 

nesta situación dramática que padecen. 

En consonancia con isto, outro dos factores de vulnerabilidade para moitas familias 

galegas é a pobreza enerxética, e concretamente o subministro eléctrico as súas vivendas. No 

Estado español antes de comezar a crise económica, o número de familias que sufrían un corte 

de luz por impago do recibo da empresa subministradora era de 600.000 e, durante o ano 2012, 

foron 1,4 millóns de familias as que padeceron este corte no subministro. 

Esta situación, co inverno ás portas, faise especialmente dramática pensando que se 

poidan producir cortes do subministro en fogares sen recursos, un feito que agudizará aínda 

máis as penosas condicións de vida das persoas que os habitan. 

Países europeos, como Francia, limitan durante o tempo invernal os cortes de 

subministro eléctrico a familias sen recursos que non teñen cartos para pagar o recibo da luz. 

Alemaña paga a calefacción e o aluguer das persoas en paro de longa duración. Cataluña 

estuda prohibir os cortes de enerxía a familias na pobreza.  

As duras condicións climatolóxicas que estamos xa a padecer e os datos de pobreza en 

Galiza fan especialmente necesario que a Xunta de Galiza adopte medidas diante desta 

problemática para evitar as súas dramáticas consecuencias.  

O goberno do Estado español xustifica o fortísimo incremento do recibo da luz dos 

últimos anos nun suposto déficit tarifario. Así, argumenta que o prezo da electricidade non 

cobre os custos de produción. Porén, isto é falso. A trampa reside na metodoloxía utilizada para 

o cálculo do custo de produción a través de poxas no mercado maiorista, o coñecido como 
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“pool” eléctrico. Antes da liberalización do sector, ligábase o prezo da enerxía ao custo real de 

produción de cada unha das tecnoloxías. Na actualidade, o prezo final da electricidade no 

mercado maiorista vén determinado polo prezo da última oferta aceptada. Isto significa que, 

dada a existencia de tecnoloxías que producen a uns custos moi inferiores, este sistema xera uns 

beneficios exaxeradamente elevados aos propietarios desas instalacións de produción; son os 

coñecidos no sector como “beneficios chovidos do ceo”, sobre todo no caso de enerxías case 

amortizadas como a hidroeléctrica e a nuclear. Cabe, por tanto, opoñerse con absoluta 

rotundidade a incrementos no recibo da luz eléctrica que só fan engordar as contas de 

resultados das grandes compañías eléctricas. Ante isto, é necesario avogar por unha reforma a 

fondo da normativa do sector eléctrico, para corrixir os inxustos e elevados beneficios que se 

xeran co formato actual de poxas de enerxía no mercado maiorista, co que se poría fin á 

escalada no incremento do déficit da tarifa, e para retornar a un modelo de maior intervención e 

control nun servizo esencial como o subministro eléctrico aos fogares, cuxa liberalización 

demostrou que só beneficia ás grandes empresas enerxéticas e perxudica á cidadanía.  

Esta situación prodúcese nun contexto en que Galiza é excedentaria na produción  de 

electricidade. Así, mentres padece os custos sociais e medioambientais que supón a xeración 

eléctrica, non obtén ningún beneficio desta condición.  

Por isto, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno a adopción do seguinte  

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza ás seguintes cuestións: 

1.- Realizar as modificacións lexislativas necesarias para garantir o subministro 

enerxético ás familias que estean en situación de pobreza e, entre tanto, adopte medidas 

prácticas para evitar as dramáticas consecuencias desta problemática nos fogares galegos 

máis desfavorecidos. 

2.- Demandar do Goberno do Estado español que non incremente o recibo da luz para 

o 2014. 

3.- Solicitar do Goberno do Estado español que permita a creación dunha tarifa 

eléctrica galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de 
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electricidade, posibilite unhas menores tarifas tanto para o consumo doméstico como para as 

empresas. 

 Teo, 16 de decembro de 2013” 

 

O sr. alcalde cede a palabra ao sr. Fernández Baz, que fai un resumo da Moción 

transcrita e solicita o apoio do Pleno para a súa aprobación.  

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto-IN-TEO, sr. Parajó, 

di que está de acordo coa Moción, engade que os galegos, sendo produtores de enerxía, 

non se están beneficiando disto e pagan unha tarifa moi elevada. Recorda que nestes días 

a publicidade que están facendo as compañías subministradoras, na que din que, da 

factura, solo o 19% corresponde ao importe da luz, o resto son taxas e impostos e polo 

tanto está de acordo coa Moción.  

Intervén a sra. Lemus do grupo mixto- PSdeG-PSOE, e di que tamén está de acordo 

coa Moción. 

O portavoz do PP, sr. Guerra, di que vai a intervir a concelleira do seu grupo, Dª 

Carmen Leborán Guldrís. 

 

A sra. Leborán di que, tal como está redactada a Moción, o seu grupo está de acordo 

co punto 2, en canto  ao punto 1 non o teñen tan claro, porque non se sabe cal sería o 

tope máximo por familia nin as situacións particulares de cada caso. Cree que pagando 

os recibos da luz, poderían gastar sen control e polo tanta deberíase que fixar un tope 

máximo por familia. Engade que non están de acordo co apartado 3 porque España é 

unha unidade, e cando unha comunidade é excedente nunha materia ten que 

compartila cos demais comunidades. 

O sr. alcalde e di que van a votar a favor da Moción porque lles parece xusta. 

Intervén o sr. Fernández e dálle as grazas ao sr. Parajó polo seu apoio. Dille á sra. 

Leboran que no punto 1 dise que se trata de facer as modificacións lexislativas para 

garantir o subministro enerxético ás familias que estean en situación de pobreza, e 

entre tanto adoptar medidas prácticas para evitar as dramáticas consecuencias desta 
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problemática nos fogares galegos máis desfavorecidos, sen entrar en outras 

consideracións, pero parece que teñen medo de que veña alguén sen recursos e nos 

arruíne, e non lles preocupan os grandes desfalcos dos bancos ou a evasión fiscal. 

Di que se trata é de garantir o subministro eléctrico ás persoas sen recursos, tal como 

se fai en Francia, aínda que está de acordo en que ten que haber mecanismos de 

control, igual que o ten que haber coas becas, e con outro tipo de axudas. Di que hai 

que ter en conta que Galiza produce enerxía térmica, eólica e hidráulica, e sufrimos os 

custes sociais e medioambientais que isto supón, e que outras comunidades non 

sofren, e sen embargo teñen o mesmo prezo da enerxía. 

Aberto a segunda quenda de intervencións os concelleiros do grupo mixto renuncian a 

súa intervención. 

A sra. Leborán do PP, intervén para aclarar que non dixo en ningún momento que non 

debería haber control nos bancos nin nas becas, pero neste tema tamén. 

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 do grupo mixto) 
e 5 abstencións do PP, acorda: 
 

Instar á Xunta de Galiza ás seguintes cuestións: 

1.- Realizar as modificacións lexislativas necesarias para garantir o subministro 
enerxético ás familias que estean en situación de pobreza e, entre tanto, adopte 
medidas prácticas para evitar as dramáticas consecuencias desta problemática 
nos fogares galegos máis desfavorecidos. 

2.- Demandar do Goberno do Estado español que non incremente o recibo da luz 
para o 2014. 

3.- Solicitar do Goberno do Estado español que permita a creación dunha tarifa 
eléctrica galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na 
produción de electricidade, posibilite unhas menores tarifas tanto para o 
consumo doméstico como para as empresas. 
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7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA O AUMENTO DA 
PLANTILLA DA POLICÍA LOCAL 

O sr. alcalde da conta da moción do PP (rex. de entrada nº 514 de 20/01/2014) que se 

recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa Especial 

de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de 27/01/2014.  

 
“PARTIDO POPULAR DE TEO 
 

JOSE MANUEL GUERRA CALVELO  voceiro do Grupo Munipal do Partido Popular de 
Teo,o abeiro do establecido no regulamento da orgnaización, 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 30 de xaneiro de 2014 
 
                                                                      MOCION 
 
 
                                     PROPOSTA PARA O AUMENTO DA PLANTILLA DA POLICÍA LOCAL 
 
                                                                 Exposición de motivos 
 
No concello de Teo dende o ano 2008, que entran en plantilla cinco novos axentes gracias a 
convocatoria co   goberno anterior e publicada no B.O.P o 14/3/2007,  momento no que o concello 
contaba (según datos dos I.N.E.) con 18.454 habitantes, non se volveu a aumentar o número de axentes 
de maneira que o longo dos seguintes 6 anos non se cumpliu a recomendación da ratio de un axente por 
cada 1000 habitantes. 
 
  Sen embargo aquel aumento significou en palabras do propio alcalde “a mellora que ía supoñer sobre 
todo no incremento da seguridade cidada de Teo”(Terras 867, Correo Gallego), e era verdade xa que se 
ampliaba o servicio ós fins de semana pero quedaba inconcluso por carecer dun servizo de nocturnidade 
que os veciños reclamaron en diferentes ocasións ó longo dos anos. 
 
 As características do noso concello en canto a extensión e dispersión da poboación fan que resulte máis 
complexo o traballo para os profesionais ter todo o municipio cuberto en igualdade de condicións, 
deixando os lugares máis aillados sen o mesmo servizo que poden ter zonas mais céntricas. 
 
 Ó longo dos 6 anos seguintes ao aumento de efectivos Teo sufriu, olas de roubos en vivendas, 
gasolineiras, naves e mobiliario público, e fai 3 meses o concelleiro de servizos básicos e obras 
declaraba que debido aos numerosos e repetidos roubos de cable e cobre se estimaban unhas perdas 
en torno aos 8000 euros (A Voz 17/09/13)que sufragamos tódolos teenses, ademáis, os particulares 
denunciaron roubo dos mesmos materiales en naves, alpendres de fincas etc. 
 
 Tamén hai que recordar que a falta de efectivos faise notar nos eventos nos que se reúnen un número 
elevado de persoas coma festivais ou mesmo na feira do San Martiño para a que se tivo que contar con 
axentes doutros concellos para reforzar a seguridade cidadá e o seu consecuente gastos económico que 
tamén asumimos e que se podía invertirse na dotación para ampliación de plazas. 
 
Teo conta con oito axentes e un oficial  cando correspondían por ratio 18, e facendo unha comparativa 
cos concellos   limítrofes,Teo queda moi por debaixo da recomendación e significativamente mais 
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vulnerable. 
 
   Tabla comparativa: 
 

Concello 
Habitantes 
2012 ( INE) 

Policías 2012 
(agentes+oficial+inspector) 

Total 
Ratio 

(habitantes/policía

Teo  18.454 8 + 1 + 0 9 2.050 
Padrón  8.882 10 + 0+ 1 11 807 
Ames  29.331 22 +2 + 1 25 1.173 

A Estrada  21.657 16 + 1 + 1 18 1.203 
 
 

 
                               Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, solicita ó pleno: 
                              
 
           -Aumentar en efectivos a plantilla da Policía Local ata acadar cando menos un axente cada mil 
cincocentos habitantes co  compromiso de cumplir a recomendación de un por cada mil habitantes. 
 
            - Crear o turno de nocturnidade para conseguir un servicio de 24h, que si nun primeiro momento 
só dá para días soltos como temporais, bagas de calor e incendios, fins de semana, sexa co compromiso 
de conseguir telo tódolos días.” 
 
 
O sr. alcalde di que, tal como se acordou na Comisión informativa, o PP debe facer 

unha modificación na redacción inicial da Moción, para que non se opoña ao plan de 

axuste do concello, e cede a palabra ao voceiro do PP, sr. Guerra quen di que vai 

intervir a concelleira do seu grupo sra. Souto Abeijón . 

 

A sra. Souto Abeijón, explica que se modificou a redacción inicial da Moción cambiando 

a frase “Por todo o exposto o Grupo Municipal do Partido Popular, solicita ó pleno:”,  

que queda redactada da seguinte forma: “Por todo o exposto cando o plan de 

axuste o permita e dentro da legalidade o Grupo Municipal do Partido Popular, 

solicita ó pleno:” 

 

A continuación a sra. Souto fai un resumo da Moción modificada e solicita o apoio do 

Pleno para a súa aprobación.  

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

é certo que estamos por debaixo da ratio, pero considera que mais policías non implica que 

haxa menos roubos, xa que non é misión da policía local evitar os roubos, di que para iso 
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esta a garda civil, aínda que escoitou que neste momento está habendo problemas coa 

garda civil de Milladoiro, e pregunta se a garda civil de Milladoiro é solo para o concello de 

Ames ou tamén para os outros concellos. 

Di o sr. Parajó que moitas veces utilizase a policía local para poñer radares, cando esta 

non é a función da policía local, senón da garda civil de tráfico. 

Remata dicindo que apoia a Moción aínda que non ve fácil que se poida cumprir, pola 

situación económica do Concello. 

A sr. Lemus do grupo mixto di que a Moción está ben como declaración de intencións, pero 

considera que hai outros servizos que se deberían incrementar, como por exemplo 

intervención, pero o plan de saneamento non o permite, porque a normativa estatal prohibe 

a contratación de persoal sobre todo cando hai un plan de axuste. Recórdalle á 

Corporación que o concello renunciou, no seu día, a cubrir a oferta de emprego que tiña 

convocada, cando si o permitía a lexislación. 

Intervén o Sr. Fernández do BNG, e di que este tema lévanos a falar da problemática 

actual da lexislación estatal que impide a contratación de persoal e tamén do plan de 

saneamento de Concello, que mantiña a convocatoria de dúas prazas de policía local e 

unha de técnico de dinamización xuvenil, pero a lexislación do Estado relativa ao pago a 

provedores, mina a autonomía  local e á prestación de servizos municipais e dálle un golpe 

aos concellos, que acabarán tendo dificultadas para prestar os servizos básicos que hoxe 

se consideran normais, como é o caso dos servizos sociais. 

O sr. Fernández dille aos concelleiros do PP que, cando se fala da seguridade, o seu 

partido ten responsabilidade porque conta cos mecanismos para evitar a situación actual, e 

para mellorar a seguridade, ata que se poidan incrementar as prazas de policía local. 

Neste momento, cando son as 21:45 horas sae da sala a concelleira Carme Hermida 

Guliáns. 

O sr. alcalde di que non ten motivo para votar en contra da Moción, sempre que se respete 

o plan de axuste e o marco legal, é di que é vontade do equipo de goberno achegar os 

efectivos da policía aos ratios doutros concellos. Engade que a policía local de Teo, é mais 

reducida que noutros concellos, pero está complementada polo servizo de protección civil, 
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servizo que non existe noutros concellos de forma profesionalizada, e que compensa a 

limitación da policía local. 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do PP, sra. Souto di que o 

Concello ten 80  Km. de extensión e non estaría mal reforzar o corpo da policía local, 

engade que, aínda que non sexa mais que unha declaración de intencións, queda 

acordada polo Pleno. Dille ao BNG que hai que facer política construtiva, e igual que o PP 

apoia mocións do BNG cando lle parecen razoables, o BNG debería facer o mesmo. 

O sr. Parajó do grupo mixto pregúntalle ao sr. alcalde se vai sacar os radares ou polo 

menos reducilos, e pregunta se arranxaron o problema da policía, porque ten entendido 

que teñen un follón montado co persoal da policía local. Remata dicindo que lle 

gustaría que cando se aproba unha moción sexa para cumprila, di que hai que traer ao 

pleno cousas que sexan importantes para os veciños, e que se poidan levar a cabo. 

Sendo as 21:50 hora entra a concelleira  Carme Hermida Guliáns. 

A sra. Lemus renuncia a intervir neste segundo turno. 

O sr Fernández do BNG, dille a sra. Souto que sinte que considere que non fai política 

construtiva, e aclara que cando di que debe facerse política efectiva é porque mentres 

estea en vigor o plan de saneamento, non se pode incrementar a policía local. Remata 

dicindo que a policía está levando a cabo funcións moi importantes para os veciños, como 

a regulación do tráfico nas escolas, e outras que non teñen porque ser solo funcións de 

seguridade.  

O sr. alcalde dille ao sr. Parajó que o radar vai seguir funcionando e as bandas redutoras 

de velocidade tamén, porque as piden os veciños como medidas de seguridade viaria. 

Remata dicindo que o grupo de goberno vai votar a favor da Moción coa modificación que 

se lle fixo. 

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 do grupo 
mixto) e 2 votos en contra do BNG, acorda: 
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Cando o Plan de axuste o permita e dentro da legalidade 
- Aumentar en efectivos a plantilla da Policía Local ata acadar cando menos un 
axente cada mil cincocentos habitantes co compromiso de cumprir a 
recomendación de un por cada mil habitantes. 
 
- Crear o turno de nocturnidade para conseguir un servizo de 24h, que si nun 
primeiro momento só dá para días soltos como temporais, bagas de calor e 
incendios, fins de semana, sexa co compromiso de conseguir  telo tódolos días. 
 
 

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA A SUBA NAS 
TRIBUTACIÓNS DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS  

O sr. alcalde da conta da moción do BNG de 21/01/2014 (rex. de entrada nº 586 de 

22/01/2014) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa Especial de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de 27/01/2014 

 

“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, presenta esta MOCIÓN CONTRA A SUBA 

NAS TRIBUTACIÓNS DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS, para o 

seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A situación económica para moitas persoas autónomas e titulares de PEMES é crítica. 

Sobre todo, persisten as dificultades para obter liquidez para a maior parte das empresas galegas 

(microempresas e pequenas empresas) para poder continuar realizando a súa actividade. 

Esta situación vese agravada na actualidade pola política económica emprendida polo 

Goberno central, sobre todo por unha reestruturación financeira que non asegurou que os 

inxentes fondos públicos destinados ao apoio do saneamento da banca tivesen como destino final 

os sectores produtivos, e dun xeito máis concreto polas últimas decisións adoptadas relativas ao 

incremento dos custos sociais, a través do aumento das cotizacións para autónomos e autónomas. 
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Así, o Goberno vén de aprobar un considerábel incremento das cotizacións mínimas para 

as persoas autónomas que contan con 10 ou máis persoas empregadas no último ano así como as 

persoas traballadoras autónomas incluídas neste réxime especial ao amparo do que estabelece a 

disposición adicional vixésimo séptima do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, que 

representa unha suba do 22%, case 60 euros ao mes. A consecuencia directa desta medida será 

afondar no estrangulamento económico ás persoas autónomas e a emprendedoras. Ademais, o 

efecto indirecto será a destrución de emprego neste tipo de unidades económicas ao forzar a que 

microempresas destas características contraten menos de 10 persoas. 

Por outra banda, tamén se produce un incremento da base mínima para persoas 

autónomas, que é a cotización maioritaria en Galiza, que provocará un incremento de máis de 60 

euros ao ano para as mesmas.  

Estas medidas aplícanse sen ningún tipo de diálogo co sector, como critican as principais 

asociacións de persoas autónomas galegas e do Estado. 

As implicacións desta suba das cotizacións serán a de dificultar a recuperación económica 

para persoas autónomas e pequenas empresas, mesmo contribuír a unha maior desaparición de 

pequenas empresas, mentres se limita a súa capacidade de xeración de emprego, principal 

problema económico en Galiza e no Estado. 

Non ten sentido que se incrementen as cargas sobre estas unidades económicas mentres se 

aumentan as axudas a grandes empresas, ao mesmo tempo que se manteñen sobre elas enormes 

vantaxes fiscais que impiden ao Estado manter políticas económicas anticíclicas. 

Estas mudanzas prodúcense co suposto obxectivo de facer viábel a Seguridade Social, que 

para o presente ano terá un déficit de máis de 10.000 millóns de euros. Neste contexto, o conxunto 

de reformas que gravarán con máis cargas ás persoas autónomas terán un impacto de menos de 

1.000 millóns, polo que non contribuirá a resolver este problema ao mesmo tempo que provocará 

nefastas consecuencias para a maioría de empresas do tecido produtivo. Mesmo debemos resaltar 

que o citado déficit ten unha causa directa na acusada baixa de cotizacións por mor da redución 

salarial, impulsada polas políticas do Goberno, sobre todo desde a reforma laboral. 

O mecanismo máis eficaz para a sustentabilidade da Seguridade Social pasa por unha 

reforma fiscal e políticas activas de emprego que reduzan a enorme taxa de paro, por asegurar o 
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mantemento o nivel salarial de todos e todas as traballadoras, e non por incrementar as 

cotizacións aos segmentos máis vulnerábeis do tecido empresarial nun momento que atravesan 

serias dificultades económicas. 

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a 

adopción do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a 

1. Demandar do Goberno do Estado a un posicionamento contrario a esta suba nas 

cotizacións para persoas autónomas e pequenas empresas. 

2. Demandar do Goberno do Estado aprobar as reformas lexislativas necesarias de 

cara a promover unha reforma fiscal verdadeiramente progresiva, que grave ás grandes 

fortunas e grandes empresas, persiga a fraude fiscal e non incremente as cargas sobre as 

persoas autónomas e pequenas empresas. 

3. Pór en práctica políticas activas de emprego en Galiza, como mellor mecanismo 

para garantir a sustentabilidade da Seguridade Social, con especial incidencia nas políticas 

sobre a mocidade e as mulleres, os segmentos máis vulnerábeis para a obtención de emprego.” 

O sr. alcalde cede a palabra ao sr. Fernández Baz do BNG, que fai un resumo da 

Moción transcrita e solicita o apoio do Pleno para a súa aprobación.  

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto-IN-TEO, Sr. 

Parajó, di que está claro que a suba das cotizacións é prexudicial sobre todo para os 

autónomos, que aínda por encima, cando se xubilan, cobran pensións moi baixas, 

recoñece que fai falta diñeiro, pero as grandes empresas cotizan pouco, e ademais 

está o tema da economía somerxida, e polo tanto está de acordo coa Moción. 

 

Intervén a sra. Lemus, do grupo mixto-PSdeG-PSOE, e di que apoia a moción. 

 

O sr. Grerra do PP, di que deixa a intervención para a segunda quenda. 
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O sr. alcalde di que están de acordo coa Moción e polo tanto van votar a favor. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o sr. Parajó e a sra. Lemus do grupo mixto, 

renuncian a intervir. 

 

Intervén o sr. Vázquez Pallas do PP, e dille ao sr. Fernández que ás empresas 

preocúpalles mais a baixada de impostos que a suba das cotizacións da seguridade 

social. Dille que, en relación co terceiro punto, en Galicia hai 5 puntos menos de paro 

feminino que a media española. 

 

Engade que cando o BNG presenta unha moción faino dende o punto de vista político, 

non polo interese da xente, porque senón na moción anterior, presentada polo PP, non 

votarían en contra, e dille que o que hai que facer é apoiar as cousas importantes como 

o da policía local, e non vir con mocións como a do circo, e espera que o BNG presente 

unha moción en contra dos cazadores de Teo, ou en  contra o maltrato dos toros. 

 

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 do grupo mixto) 
e 2 abstencións do PP, acorda:  

Instar á Xunta de Galiza a 

1. Demandar do Goberno do Estado a un posicionamento contrario a esta suba 
nas cotizacións para persoas autónomas e pequenas empresas. 

2. Demandar do Goberno do Estado aprobar as reformas lexislativas necesarias 
de cara a promover unha reforma fiscal verdadeiramente progresiva, que grave 
ás grandes fortunas e grandes empresas, persiga a fraude fiscal e non 
incremente as cargas sobre as persoas autónomas e pequenas empresas. 

3. Pór en práctica políticas activas de emprego en Galiza, como mellor 
mecanismo para garantir a sustentabilidade da Seguridade Social, con especial 
incidencia nas políticas sobre a mocidade e as mulleres, os segmentos máis 
vulnerábeis para a obtención de emprego. 
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9.- MOCIÓNS 

Entrados neste punto o Sr. alcalde sinala que hai unha moción do equipo de goberno, 

de data 30/01/2014, relativa á corrección dun erro no acordo do Pleno de data 

23/12/2013, polo que se aproba o POS/ 2014, de xeito que non coincide o importe do 

proxecto técnico denominado “Sendas 2014. Concello de Teo”, co importe reflectido no 

citado acordo de aprobación 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. 

 

O Sr. alcalde, dálle a palabra ao sr. Sisto quen xustifica a urxencia da moción porque a 

Deputación chamou esta mañá dicindo que había un erro no acordo do POS e que ten 

previsto aprobar o POS nos próximos días e, se non está feita a corrección, non 

entrarían as obras do concello de Teo nesta primeira fase.  

 

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 relativa á corrección do erro detectado no acordo do Pleno de data 
23/12/2013, polo que se aproba o POS/ 2014. 

O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, sr. Sisto, quen explica que 

existe unha diferenza na cantidade recollida no acordo do Pleno de 23/12/2013, polo 

que se aproba o POS/14, e a cantidade que figura no proxecto de obra denominado  

“Sendas 2014. Concello de Teo”, sendo o importe recollido no acordo plenario superior 

ao orzamento de execución por contrata do proxecto técnico redactado polo enxeñeiro 

de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, polo que se presenta a Moción de 

urxencia que se transcribe a continuación, na que se propón que a achega municipal 

para esta obra, pase de 95.817,80 € a 91.365,36€, manténdose a achega do  

Estado+Deputación.  
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“MOCIÓN DE URXENCIA  

Corrección de erros. Aprobación do Plan de Cooperación ás Obras e 
Servizos de competencia municipal (POS 2014) 
 
Detectado un erro no acordo do Pleno de data 23/12/2013, polo que se aproba o POS 2014, de xeito que 
non coincide o importe do proxecto técnico denominado Sendas 2014. Concello de Teo co importe 
reflectido no citado acordo, compre modificalo nos seguintes termos: 

O proxecto denominado “Sendas 2014. Concello de Teo”, ao que se lle asignaba o importe 
total de 199.229,66€ (103.411,86 € achega Estado+Deputación e 95.817,80 € achega 
Concello) deberá denominarse “Sendas 2014. Cacheiras, Calo, Recesende, Reis, Texexe”, 
con un importe total de 194.777,22 € (103.411,86 € achega Estado + Deputación e 91.365,36 
€ achega Concello), polo que a achega do Concello redúcese de 95.817,80€ a 91.365,36€, e 
manténdose a achega do  Estado+Deputación. 

Consecuentemente, o acordo plenario de 23/12/2013, polo que se aproba o plan de cooperación ás obras 
e servizos de competencia municipal (POS 2014), quedaría redactado nos seguintes termos: 

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, e a dedicación a gastos correntes do exercicio 2014, e de acordo co financiamento que 
se indica: 

A ) Realización de obras: 

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Sendas 2014. Cacheiras, Calo, Recesende, 
Reis, Texexe 

103.411,86 91.365,36€ 194.777,22 € 

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 € 152.168,35€ 525.580,21 € 
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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 indica 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 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, todos os grupos municipais manifestan o seu 

acordo coa Moción presentada.   
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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: 

Modificar o acordo de 23/12/2013, polo que se aproba o plan de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (POS 2014), quedaría redactado nos 
seguintes termos: 

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, e a dedicación a 
gastos correntes do exercicio 2014, e de acordo co financiamento que se indica: 

 

A ) Realización de obras: 

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Sendas 2014. Cacheiras, Calo, 
Recesende, Reis, Texexe 

103.411,86 91.365,36€ 194.777,22€ 

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 373.411,8€ 152.168,3€ 525.580,21€ 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2014 e que se 
relacionan nesta táboa, redactados polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto 
Rodríguez Rodríguez. 
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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 indica 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 
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. 
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10.- ROGOS E PREGUNTAS. 

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

- Pide que se arranxe o muíño en Fixó, en Calo, que está moi deteriorado. 

- O sr. Parajó pide tamén que se arranxe a pista da Cascalleira, xunto as casas de 

Castelao.  

- A Sra. Lemus do grupo Mixto, pide que nas obras do POPS/14, cando leven 

beirarrúas por un solo lado, se lle fagan cunetas, que non sexan de terra, polo outro 

lado, coas baixas das obras. 

Seguidamente a sra. Lemus pregunta polo orzamento municipal.  

Contéstalle o Sr. alcalde que o borrador xa está practicamente pechado, e nos 

próximos días vaise remitir aos grupos municipais. Di que están valorando se o levan 

ao próximo pleno ordinario ou se fan un extraordinario, pero que en calquera caso será 

nos próximos días. 

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

- Intervén o sr. Fernández e di que a pista de Feros en dirección ao monte, está sendo 

utilizada por unha empresa con tráfico pesado e quere saber se está previsto facer algo 

ao respecto, porque estana deixando intransitable. 

Contéstalle o sr. alcalde que ese tema xa se puxo de manifesto polos veciños de 

Cacheiras, xa se falou coa empresa e estase mirando o que se pode facer. 

- O sr. Fernández pide que se solicite á Xunta unha varanda para un desnivel 

importante que hai en Pontevea, a man dereita en dirección  A Estrada. 
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Intervén a concelleira de cultura e política lingüística, sra. Hermida,  para contestar a 

unha pregunta que formulou o sr. Fernández no pleno anterior sobre unha mámoa e o 

petróglifo do cruceiro vello, aclara a sra. Hermida que o que fixo foi pedirlle a Pablo 

Sanmartín un informe sobre a existencia da mámoa e do petróglifo. Di que conseguiu 

localizalos, pero están en propiedade privada, e ademais, nas coordenadas indicadas 

na memoria arqueolóxica, non figuran no PXOM. 

Engade que a zona onde está a mámoa quedou aplanada no ano 2007 ou 2008, por un 

movemento de terras, como se aprecia na foto 5 do anexo final do informe, e posible 

que nese momento existira a mámoa e que sufrira desperfectos, pero non se investigou 

suficientemente para saber se está alí ou non. 

O Sr Fernández agradece a resposta á concelleira de cultura. 

- A continuación intervén a concelleira do BNG, sra. Diéguez e di que no Piro hai que 

arranxar un bache ao que xa se referiu noutras ocasións. 

- Pide a sra. Diéguez que se solicite á Xunta o arranxo dun bache que hai en Pontevea, 

que é moi perigoso, e baten todos os coches nel. 

-Respóndelle o concelleiro de servizos básicos que a Xunta xa ten coñecemento desta 

situación, xa falou co vixiante, encargado da conservación, e díxolle que xa ten 

solicitado a Xunta a reparación do firme de toda a zona dende o ano pasado, pero de 

momento non fixo nada. 

A sra. Diéguez, insiste en que se trata dun socavón importante e que urxente reparalo.  

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

- A sra. Leborán recórdalle ao sr. Sisto que o lavadoiro de Feros está en moi mal 

estado e había que mirar del, e tamén pide que se arranxe o poste da luz en Feros que 

está moi perigoso. 
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- Di a sra. Leborán que na entrada da pista de Feros, indo para Raxo, están facendo 

casas e os camións deixan a pista intransitable, e pide que se repare. 

 

- Finalmente a sra. Leborán pide que se arranxe un bache que hai xunto á fábrica de 

cepillos en Augas Mansas. 

 

Sendo as 22:20 horas abandona a sesión a concelleira do BNG, sra. Diéguez. 

 

- A continuación intervén o Sr. Guerra e di que en Sebe, Cacheiras, hai unha pista 

xunto a unha casa que ten unha maleza tremenda, onde hai ratas, e deberíase limpar. 

 

Contéstalle á sra. Hermida que xa está presentada unha queixa en medio ambiente, 

porque é o Seprona quen a ten que actuar, porque é propiedade privada e o Concello 

non ten competencia. 

 

- A sra. Souto pregunta polo muíño de  Vilar de Calo. Dille o alcalde que chegou o plan 

de axuste e quedou parado. 

 

A concelleira de cultura, sra. Hermida, dille que se encontrou o proxecto do muíño no 

arquivo, pero é un proxecto moi caro e de momento no se vai facer nada, e engade 

que, se quere, poden miralo un dia detidamente.  

 

- O Sr. Vázquez Pallas pregunta polo alumeado de Pedrouso que parece Versalles en 

comparación con noutros lugares nos que non hai alumeado, e pide que se compense 

isto e que se apague un punto de luz si e outro non, porque hai un punto de luz cada 

dez metros e aos dous lados. 

 

- Dille ao sr. Sisto que na rúa Castiñeiro volve a haber charcos na estrada, e o sistema 

de contedores de lixo soterrados non funcionan, di que nunca funcionaron ben e pide 

que se busque unha solución. 

 

Contéstalle o sr. alcalde que tampouco funcionan os de Caheiras e debe ser por algún 

problema técnico que hai que mirar. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e vinte e seis 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, secretaria accidental, dou fe. 

 
      O alcalde                  A secretaria acctal. 
 

 

 

  

 Martiño Noriega Sánchez                         Mª. Pilar Sueiro Castro   
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A  C  T  A  2/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 27 FEBREIRO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e sete de febreiro de dous mil catorce, 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 

 
 

 



 

 - 2 -

Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 28/11/2013 E DO 23/12/2013 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 67/14 Á 140/14) 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOUREIRÍA E INTERVENCIÓN DO 
CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS DO 4º 
TRIMESTRE DO 2013 

4.- DAR CONTA DOS RESULTADOS DO INFORME DE AVALIACIÓN DO 4º 
TRIMESTRE DO 2013 DE ACORDO COA LEI ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL, 
DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SOSTENIBILIDADE FINANCIEIRA 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2014 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2014 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CESIÓN GRATUITA AO CLUB 
MOTOCICLISTA DE TEO O USO TEMPORAL DA FINCA DE MONTE SITUADA EN 
A LAGOA, PARROQUIA DE LUOU 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE  EXPEDIENTE DE REVISIÓN 
DE OFICIO DE ACORDO PLENARIO DE 30/04/2007: PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
E SOLICITUDE DE DITAME AO CONSELLO CONSULTIVO 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
REGULAMENTO DE HORTAS URBANAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

10.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE PROXECTOS EMENDADOS 
POLA DEPUTACIÓN DO POS 2014 
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11.- DITAME DA MOCIÓN CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR SOBRE 
MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN Á LEI 27/2013, 
DO 27 DE DECEMBRO 

12.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DUN 8 DE MARZO 
POLA DERROGACIÓN DAS LEIS CONTRA AS MULLERES  

13.- MOCIÓNS 

14.- 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 28/11/2013 E DO 23/12/2013. 

Acta da sesión ordinaria do día 28 de novembro de 2013. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 28 de novembro de 2013. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do día 23 de decembro de 2013. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o de 23 de decembro de 2013. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, sinala que na páxina 30 se recolle a súa 

intervención sobre o tema do presunto membro de Resistencia Galega, e quere facer 

tres observacións, porque se omitiron algunha das cousas que dixo e que lle gustaría 

que se incorporarán na acta. Refírese o Sr. Pallas ás frases que habería que engadir 

na súa intervención, quedando esta, segundo indica este concelleiro, redactada 

conforme se recolle a continuación. 
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 “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. Se a vostede lle pediran de 

ir nunha lista dun partido político no País Vasco, entón si que sabería o que é o 

terrorismo e o significado da palabra.  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, como dicía un político galego hai pouco días, dicindo que son 

rapaces un pouco cabreados que meten unha bombita e non pasa nada. Mire non pasa 

nada ata que pase, como houbera podido pasar cando os de Resistencia Galega 

puxeron unha bomba na sede do Partido Socialista de Teo, en Cacheiras, non pasou 

nada afortunadamente. 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 di que non ten inconveniente en que se incorporen as observacións do Sr. 

Pallas, sempre que se desprenda da gravación e que se facilite por escrito á secretaria.  

Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, para poñer de 

manifesto que, tal e como xa lle comentei previamente ao Sr. Pallas, o que propón non 

se trata dunha corrección a acta, engadindo que, en todo caso, se os membros da 

Corporación están de acordo, non teño inconveniente en reflectir na aprobación da acta 

as observacións feitas polo Sr. Vázquez Pallas. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade, a acta do 23/12/2013, quedando o párrafo 3 da páxina trinta, no que se 

recolle a intervención do concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, redactado conforme se 
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detalla a continuación, dacordo coas aportacións do concelleiro do PP e coa gravación 

do Pleno. 

 

 “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. Se a vostede lle pediran de 

ir nunha lista dun partido político no País Vasco, entón se cadra cambiaría de opinión.  

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, como 

dicía un político aquí en Galicia, dicindo que son rapaces un pouco cabreados que 

meten unha bombita e non pasa nada. Mire non pasa nada ata que pase, como 

houbera podido pasar cando os de Resistencia Galega puxeron unha bomba na sede 

do Partido Socialista de Teo, en Cacheiras, non pasou nada porque Deus quixo que 

non pasara 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”. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 67/14 Á 140/14). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 25 de xaneiro ata o 21 de 

febreiro de 2014, que comprenden os números 67 ao 140, 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.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOUREIRÍA E INTERVENCIÓN DO 
CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS DO 4º 
TRIMESTRE DO 2013. 
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O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 03/02/2014, sobre o 

cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no cuarto 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 dáse por enterado. 

 

4.- DAR CONTA DOS RESULTADOS DO INFORME DE AVALIACIÓN DO 4º 
TRIMESTRE DO 2013 DE ACORDO COA LEI ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL, 
DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SOSTENIBILIDADE FINANCIEIRA. 

O Sr. alcalde da conta dos resultados do informe de avaliación do 4º trimestre do 2013 

de acordo coa Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e 

sostenibilidade financeira, segundo o documento incorporado no expediente, que 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 4ºtrimestre de 2013, remitido por vía telemática e con sinatura 
electrónica, pola intervención municipal, en data 30/01/2014: 
  
-cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, capacidade de financiación: sí  
-cumprimento da regra de gasto: sí. 
-Cumprimento nivel de débeda: sí 

 
Teo, 7 de febreiro de 2014 
O ALCALDE 

 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2014. 
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O Sr. alcalde da conta da proposta de 7 de febreiro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos económicos de 24/02/2014. 

 
“PROPOSTA DA  ALCALDÍA 

 
Vistas as seguintes facturas e outras obrigas, que tiveron entrada no rexistro de 
entrada municipal con anterioridade ao 01/01/2014 : 
 
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 
1/2014     

    

EMPRESA  CONCEPTO IMPORTE  PARTIDA 
CEFIGAL SL, SENTENZA DE 29/11/2013 12.298,67 920/226,04 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA FACTURACION NOVEMBRO 2013 25.579,33 165/221,00 

GAS NATURAL SUR SDG SA FACTURACION NOVEMBRO 2013 35.638,72 165/221,00 

 TOTAL 73.516,72  

 
 
Considerando que, por non existir crédito orzamentario suficiente no orzamento de 
2013 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 
06/02/2014.  
 
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 01/2014, por 
importe total de 73.516,72€ de xeito que as obrigas e facturas que de seguido se 
indican queden convalidadas e aprobadas con cargo ao crédito da partidas 
correspondentes do vixente orzamento municipal de 2013 prorrogado a 2014, evitando 
así que se produzca un enriquecemento inxusto por parte da Administración: 
 
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 
1/2014     

    

EMPRESA  CONCEPTO IMPORTE  PARTIDA 
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CEFIGAL SL, SENTENZA DE 29/11/2013 12.298,67 920/226,04 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA FACTURACION NOVEMBRO 2013 25.579,33 165/221,00 

GAS NATURAL SUR SDG SA FACTURACION NOVEMBRO 2013 35.638,72 165/221,00 

 TOTAL 73.516,72  

 
Segundo.- Dar conta do acordo adoptado aos servizos económicos aos efectos 
oportunos”. 
 
 
O Sr. alcalde explica que se trata de tres facturas para as que non existía consignación 

orzamentaria suficiente. Sinala que a factura de CEFIGAL refírese á prestación de 

servizos anteriores ao ano 2007, dos que non existía constancia no concello, 

recoñecéndose xudicialmente porque un membro do anterior grupo de goberno lle da 

validez á reclamación da empresa, pese a falta de constancia. As outras dúas facturas 

son de Gas Natural e se corresponden co último tramo do ano 2013. 

 

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

que quería salientar que o outro día dixo que non ia a asistir a ningún Pleno mentres 

non estiveran postas as bandeiras, porén asiste a este porque se trata dun Pleno 

importante onde se vai a tratar o orzamento, engadindo que quere que o importe da 

súa asistencia se lle de a Aspamite. Di o Sr. Parajó que unha cousa é predicar e outra 

dar trigo porque cando os do equipo de goberno estaban na oposición votaban en 

contra dos recoñecementos extraxudiciais  e non os admitían. Sinala o Sr. Parajó que 

se CEFIGAL presentou unhas facturas e un concelleiro vai ao Xulgado e di que é 

verdade, o que tería que ter feito o concello era chamarlle á empresa. Tratándose de 

Gas Natural sinala que non lle extrana que se lle deban cartos, porque hai unha factura 

anual de 700.000,00 € e con iso queda todo dito, sendo este o aforro enerxético que fai 

o concello de Teo. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e explica que, por coherencia, se 

vai a abster. Salienta que o recoñecemento extraxudicial é unha figura xa discutida 

moitas veces no concello, sendo para facturas presentada nos últimos días do ano, non 

para facturas de novembro, resultando que ademais nos orzamentos que se van a 

tratar no punto seguinte vai outro recoñecemento extraxudicial de douscentos e pico ou 

trescentos mil euros. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que, aínda 
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que o que se propón non é unha utilización moi normal do recoñecemento 

extraxudicial, entendendo que hai que pagar as facturas, se vai a abster. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen anuncia a abstención do seu grupo, 

engadindo que o da sentenza é de película e escandaloso, dando lugar a unha 

inseguridade absoluta. 

 

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

grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que quería aproveitar para lembrar a frase que utilizaba o Sr. 

Sisto, cando gobernaba o PP, e sinala que o 9 de decembro de 2004, este concelleiro 

afirmaba que “a política económica está baseada na mentira porque o recoñecemento 

extraxudicial de crédito está na lei con carácter excepcional para facer fronte a un gasto 

extraordinario, pero aquí se converte nunha norma. Esa é unha mostra  incuestionable 

dunha mala xestión económica e dun absoluto descontrol que se non se tratan a tempo 

pode levar a situacións administrativas e financeiras complexas”. Salienta o Sr. 

Vázquez Pallas que os membros do equipo de goberno dicían iso e agora se ven na 

mesma situación, engadindo que hai que ter coidado co que se di, porque queda 

reflectido nunha acta, e non se sabe o que pode pasar despois.  Anuncia o Sr. Vázquez  

a abstención do seu grupo. 

 

O Sr. alcalde di que, sen querer entrar en debate e porque conste en acta, lle gustaría 

salientar que el é dos que defende, incluso con posicionamentos xurídicos, que a lei de 

símbolos se cumpre en Teo, e así se lle dixo ao Delegado do Goberno, sendo ducias 

os concellos que non teñen as bandeiras fora, e que cumpren dentro. Salienta que as 

bandeiras fora teñen a súa utilidade en determinados momentos, coma no caso de 

loitos oficiais. Di o Sr. alcalde que ten fotos de ducias de concellos do PP que non 

teñen as bandeiras fora, e que se o concelleiro do grupo mixto quere facer diso unha 

cuestión política e non vir aos Plenos é cousa súa. Solicita o Sr. alcalde que conste en 

acta o dito, engadindo que así se lle comunicou ao Delegado do Goberno, con 

posicionamentos xurídicos. Tratándose do recoñecemento extraxudicial, sinala o Sr. 

alcalde que as facturas de CEFIGAL non constaban na contabilidade municipal, 
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refírense a uns servizos anteriores ao ano 2007 e recoñécense porque o Sr. Mata foi 

ao Xulgado. Explica que iso é como se el, dentro duns anos, vai ao Xulgado e di que 

sendo alcalde se fixeron determinados traballos. Opina que é escandaloso e que a 

sentenza é marciana, porque os traballos non figuraban en facturas pendentes de 

pago. Tratándose do gasto enerxético di que este se incrementa por moitas medidas 

que se adopten, engadindo que se trata dun problema que afecta non so ao concello 

de Teo senón a todas as Administracións Públicas. Dirixíndose ao Sr. Vázquez Pallas, 

o Sr. alcalde lémbralle que aquelas verbas do Sr. Sisto se referían a un recoñecemento 

extraxudicial que superaba o millón e medio de euros e remata sinalando que a factura 

da sentenza era imposible tela contemplada e hai que pagala, ao igual que as de 

Fenosa. 

 

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

que o Sr. alcalde ten desculpa para todo, cree que está en posesión da verdade e que 

o que din os demais non vale para nada. Salienta que o concello de Teo é o que máis 

paga de luz de toda a redonda, e pregunta que aforro enerxético se fai. Di o concelleiro 

do grupo mixto que non sabe se o Xulgado ten razón ou non, pero que se o señor ten a 

factura, tamén puido ocorrer que se extraviara no concello, sobre todo tendo en conta 

que daquela non se rexistraban. Reitera que se podería ter chamado ao señor e di que 

agora hai que pagar o importe, os xuros e os xuros de demora. 

 

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

concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, non fan uso da segunda quenda de 

intervencións. 

 

Rematado o 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- Resolver as discrepancias prantexadas no informe de intervención 
referido  e aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº 
01/2014, por importe total de 73.516,72€ de xeito que as obrigas e facturas que de 
seguido se indican queden convalidadas e aprobadas con cargo ao crédito da 
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partidas correspondentes do vixente orzamento municipal de 2013 prorrogado a 
2014, evitando así que se produzca un enriquecemento inxusto por parte da 
Administración: 
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 
1/2014     

    

EMPRESA  CONCEPTO IMPORTE  PARTIDA 

CEFIGAL SL, SENTENZA DE 29/11/2013 12.298,67 920/226,04 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA FACTURACION NOVEMBRO 2013 25.579,33 165/221,00 

GAS NATURAL SUR SDG SA FACTURACION NOVEMBRO 2013 35.638,72 165/221,00 

 TOTAL 73.516,72  

 
Segundo.- Dar conta do acordo adoptado aos servizos económicos aos efectos 
oportunos. 
 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2014. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 14 de febreiro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos económicos de 24/02/2014. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
Confeccionado por esta Alcaldía o orzamento desta entidade para o exercicio 2014, e 
considerando que  na súa tramitación cumpríronse os requisitos que sinala a lexislación 
vixente e que contén os documentos que preceptúan os artigos 165 a 168 e 
concordantes do R.D. Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais e Real Decreto 500/1990, do 20 de 
abril, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Aprobar  inicialmente o Orzamento Municipal para o exercicio do 2014 con 
unhas contías no Estado de Ingresos de 11.238.872,77 €, e no Estado de Gastos de 
11.238.872,77€, coa estrutura en capítulos que de seguido se relaciona:  
  

ORZAMENTO MUNICIPAL 2014-RESUMO POR CAPÍTULOS 
   

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CRÉDITO INICIAL (EUROS)
1 Gastos de persoal 3.136.095,64

2 Gastos correntes en bens e 
servizos 5.679.111,00
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3 Gastos financeiros 94.867,98
4 Transferencias correntes 472.210,00

Suman operacions correntes   
6 Investimentos reais 1.259.692,94
7 Transferencias de capital 152.154,93

Suman operacións de capital   
Total operacións non financeiras   
8 Activos financeiros 0,00
9 Pasivos financeiros 444.740,28
Total operacións financeiras   

TOTAL ESTADO DE GASTOS 11.238.872,77 
 
 

  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PREVISIÓN INICIAL 
(EUROS) 

1 Impostos directos 3.338.200,00
2 Impostos indirectos 95.000,00

3 Taxas, prezos públicos e 
outros ingresos 2.473.600,00

4 Transferencias correntes 4.125.487,47
5 Ingresos patrimoniais 150.650,00

Suman operacións correntes   

6 Alleamento de 
investimentos reais 471.521,00

7 Transferencias de capital 584.414,30
Suman operacións de capital   

Total operacións non financeiras   
8 Activos financeiros 0,00
9 Pasivos financeiros 0,00
Total operacións financeiras   

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 11.238.872,77 
 
Segundo.- Aprobar o cadro de persoal da Corporación para o ano 2014, que consta 
incorporado ao expediente.  
 
Terceiro.- Expoñelo ao público polo prazo de quince días, por medio de anuncio no 
taboleiro de edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa 
finalidade de que as persoas e as entidades interesadas poidan presentar as 
reclamacións que xulguen oportunas, consonte o que dispón o artigo 169 da Lei 
reguladora das facendas locais (Rdlex. 2/2004, do 5 de marzo, en diante LRFL). De 
non habelas, o orzamento entenderase aprobado definitivamente”.  
                                         
 

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, reparte entre os/as concelleiros/as o texto dunha 

emenda. 
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O Sr. alcalde di que vai facer unha breve exposición, porque a defensa a fará o Sr. 

Sisto. Explica que o orzamento preséntase despois de dous exercicios pechados con 

bos resultados, que estaban adscritos ao orzamento do 2012. Salienta que se trata, 

aínda que un pouco á baixa, duns orzamentos continuistas, porque os resultados foron 

bos, cunha filosofía de fondo de defender as conquistas tanto en materia cultural, como 

de conciliación e apoio ao tecido asociativo e outro tipo de apoios como o do transporte 

público, cun incremento en partidas que se comproba que as súas necesidades se 

dispararon, como emerxencias sociais e bolsas de ensino. Di que se trata dun 

orzamento axustado, con pouco marxe para mover cuestións, porque partidas como a 

de persoal, contratos, etc, absorben a maior parte do gasto fixo, engadindo que  confía 

en que o orzamento lle permita seguir mantendo os bos resultados. Remata o Sr. 

alcalde sinalando que o orzamento é un documento equilibrado, que se pasou para 

aportacións aos grupos, e non existindo, foi informado polo departamento de 

intervención. 

 

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

pregunta ao Sr. alcalde se cree que o que dixo é real, porque dicir iso despois de ver o 

informe de intervención é como para botarse a chorar, e por enriba que se diga que 

quedaron 900.000 € do 2012 e 200.000 € do 2013. Pregunta onde quedaron eses 

cartos, engadindo que non hai nin un peso e ao Sr. alcalde sóbranlle os cartos por 

todos lados. Di o Sr. Parajó que o Sr. alcalde “veña prensa, veña radio, veña Anova, 

pero o concello de Teo, cero”. Dille ao Sr. alcalde que a súa xestión é nefasta 

engadindo que sinte dicirllo pero que é a verdade, engadindo que se fai unha 

intervención dura é porque llo di polas boas ao Sr. alcalde e este non fai nada. Salienta 

que o informe de intervención di que o orzamento está inflado nos ingresos e que non 

se fai constar o dos traballadores temporais, que teñen que aparecer no orzamento, 

aínda que non se poidan contratar. Sinala que o orzamento preséntase equilibrado, co 

mesmo importe en gastos que en ingresos. Ao ter remanente de tesourería negativo no 

ano 2012, debería adoptarse algunha das medidas previstas no artigo 193 do Texto 

Refundido da Lei de Facendas Locais. Se non é posible optar polas previstas nos 

apartados 1 e 2 deste artigo, habería que adoptar a prevista no apartado 3 do mesmo 

artigo, e así aprobar o orzamento cun superávit igual ao déficit do remanente, e o Sr. 
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alcalde non o fai. Di o Sr. Parajó que no orzamento do 2012 non se fixo alegando a 

aprobación dun plan de saneamento que corrixiría o déficit. Sinala que se a liquidación 

do 2012 tivo o remanente negativo, debería darse coñecemento do resultado do plan 

de saneamento neste exercicio, pois está claro que non cumpriu o seu obxectivo, 

engadindo que o plan de saneamento non se cumpre e, o que é máis grave, non hai 

interese en cumprilo. Considera o concelleiro do grupo mixto que podería reiterarse o 

que xa se dixo con motivo da aprobación do exercicio 2012, en canto que a referencia 

que se fai á sentenza do Tribunal Supremo, non é correcta, porque esa sentenza 

convalida o equilibro do orzamento baseándose en que durante o exercicio procedeuse 

a redución do gasto para compensar o déficit. O caso tratado na sentencia non é de 

aplicación ao concello e Teo. No caso de Teo o remanente xa era coñecido no ano 

2011, polo que, cando se aprobou a liquidación do 2010 con remanente negativo, era o 

momento de adoptar medidas de redución do gasto, no exercicio 2011, e non se fixo. 

Dille o Sr. Parajó ao Sr. alcalde que pode aprobar o orzamento por Xunta de Goberno, 

pero que non se atreve, porque pode ter problemas. Explica que, tratándose do 

alleamento de parcelas, reitérase todos os anos, sen especificar o seu destino 

concreto. Non se venden, pero o capítulo de investimentos execútase case totalmente, 

o que quere dicir que hai un importante déficit, ao non recadarse os recursos previstos. 

Salienta o Sr. Parajó que o incumprimento da regra de gasto é espectacular, xa que o 

incremento máximo do gasto computable, gasto estrutural non financeiro, é do 1,7 %, 

porén o que se plantexa no orzamento é un incremento do 22 %. Opina o Sr. Parajó 

que iso non pode xustificarse con ningún plan de saneamento, ademais de que a 

Corporación xa conta cun plan de axuste en vigor. Di o Sr. Parajó que non se está 

cumprindo o plan de axuste aprobado en marzo de 2012, nin hai ningún interese en 

cumprilo, porén xustifícase a aprobación do orzamento nivelado nos efectos 

correctores dese plan. Tería que demostrarse que, efectivamente, o plan en vigor 

produciu un superávit igual ou superior ao remanente de tesourería negativo 2011-

2012. Salienta o Sr. Parajó que isto xa o pon de manifesto o informe de intervención, 

no apartado terceiro, porén como non é obrigatorio cumprir dito informe, non se lle fai 

caso. Explica que se quitan as subvencións por concorrencia e se dan as nominativas, 

porque son máis fáciles de dar, dase o que se quere a cada un, non son tan 

transparentes e non pode acceder todo o mundo. Di que os ingresos están inflados e 

refírese aos gastos de persoal sinalando que hai 40.000€ para produtividade de horas 
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extras de policía e de protección civil e pregunta que pasa con iso. Explica o Sr. Parajó 

que el non di que non teñan que cobrar se fan o traballo, porén hai que facer unha 

RPT. Remata o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que despois de todo iso e do 

informe de intervención o que procede é retirar os orzamentos do Pleno e senón que 

sexan aprobados por Xunta de Goberno. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que tiña curiosidade por ver 

como actuaba o equipo de goberno cos novos orzamentos porque o último 

remontábase ao ano 2012, cando gobernaba o BNG con maioría absoluta. Explica que 

se lles remitiu o orzamento o día 10 de febreiro e que se lles dixo que existía pouco 

marxe de manobra, non se fixou data para unha reunión, non se marcou nada, e todo 

quedou a gusto do consumidor, e hoxe ve na prensa que as propostas tiñan que ser 

previas á Comisión Informativa, tratándose dunha regra unilateral non escrita. Di a Sra. 

Lemus que o que lle chama a atención é que non tiveron os informes de intervención, 

debendo ser conscientes que tendo en conta que os controis cada vez son maiores, a 

oposición tería que saber se se están cumprindo as directrices do Ministerio. Salienta 

que os ingresos e os gastos están equilibrados, pero que ve cousas en gastos que lle 

chaman a atención, como a venda das fincas e da madeira, xa que as fincas non se 

venden, como tampouco a madeira, polo que se trataría de 600.000 € que son de 

dubidoso cobro, aínda que sempre van. Di a Sra. Lemus que ela elaborou unha 

proposta, que lle levou o seu tempo preparar, e que suporía minorar os gastos no 

ámbito dos cargos de confianza e nos concelleiros e grupo políticos, eliminar gastos 

fantasma, como o do inventario, axustar partidas e cambiar o tema das subvencións. 

Salienta que na memoria da alcaldía se adica un folio enteiro para xustificar que as 

subvencións nominativas son legais, cando iso non o dubida ninguén, falándose da 

longa traxectoria das asociacións, engadindo que unhas subvencións increméntanse 

nun 27 %, outras nun 300 % e outras nada, polo que habería que xustificar iso. Di a Sr. 

Leus que eles manterían as subvencións do ano 2012 incrementándose as 

competitivas e minorando as nominativas, engadindo unha nova subvención para o 

fomento do emprego, por 30.000 €, como forma para facer nos concellos política de 

emprego. Salienta a Sra. Lemus que cando os convocaron para Comisión Informativa, 

tiveron acceso aos dous informes de intervención, sendo cada un máis demoledor. 

Salienta que hai ingresos que son irreais e dubidosos, como o IBI e o ICIO, e non se 
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dotan as partidas das vacantes. Di a Sra. Lemus que con relación a isto cabería 

preguntase que ocorre se o orzamento se prorroga por dous anos máis, e o Estado 

permitira quitar as prazas, resultando que en Teo non se podería porque non están 

orzamentadas, polo que, na práctica, é como se desaparecesen. Di a Sra. Lemus que 

tampouco se cumpre o teito de gasto, tal e como se di no informe de intervención. 

Salienta que, segundo este informe, a débeda viva, a 1 de xaneiro de 2014, ascende a 

tres millóns setecentos mil euros, que hai un plan de axuste e un plan de saneamento, 

que non se cumpren, como tampouco se cumpre coa obriga legal de pago a 

provedores, en 30 días, cando a media é de 110 días, e que, tal e como se dou conta 

ao principio do Pleno que se está a celebrar, a 31 de decembro de 2013, debíanse 

máis de dous millóns de euros en facturas, das que o 90% xa se pagarían fora do 

prazo marcado pola lei. Salienta a Sra. Lemus que, despois de todo iso, o Sr. alcalde di 

que hai superávit, cando realmente paga porque ven o Estado a pagar, e despois se 

devolve a través da participación nos tributos do Estado. Salienta a Sra. Lemus que 

Teo é dos poucos concellos que ten Plan de saneamento do ano 2012, e cun 

orzamento que se quere aprobar con déficit inicial e incumprindo o teito de gasto, 

sendo un dos concello da Comarca que máis incumpriu a lei e dende o equipo de 

goberno están orgullosos. Explica que a consecuencia disto é que a propia interventora 

municipal di que existen medidas preventivas e coercitivas como un novo plan de 

axuste, e como medida maior pódese chegar ao punto de que cando se incumpre pode 

dar lugar a unha xestión gravemente danosa para os intereses xerais, podendo 

procederse á disolución dos órganos da Corporación local incumpridora. Opina a Sra. 

Lemus que se trata dunha situación, quizais non ilegal, porque iso o din os tribunais, 

pero si alegal. A Sra. Lemus prégalle ao Sr. alcalde que deixe enriba da mesa os 

orzamentos, porque hai que aprobar un novo plan de axuste, e agradecería poder velo, 

non podendo aprobarse uns orzamentos se non sabe o prezo que se vai a pagar. Di a 

Sra. Lemus que outra posibilidade é que se aprobe o orzamento, e despois non se 

cumpra, e nese caso estarían todos mellor na casa. Opina a Sra. Lemus que os 

membros do equipo de goberno son uns irresponsable e pide que se deixen os 

orzamentos sobre a mesa, engadindo que resulta lamentable que dende o Estado non 

sexan capaces de facer un mecanismo de control e de coerción de xestores como os 

do equipo de goberno. Di que os concellleiros do equipo de goberno son uns 

irresponsables se pensan que ela vai a ser igual de irresponsable que eles, porque se 
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os apoia quere dicir ou ben que é unha ignorante ou unha irresponsable, engadindo 

que chegados a este punto a ignorancia non é xustificación. Remata a Sra. Lemus a 

súa intervención solicitándolle ao Sr. alcalde que deixe os orzamentos enriba da mesa 

e anunciándolle que non vai contar co seu apoio. 

  

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que quixera comezar facendo unha 

breve referencia á historia coñecida da proposta de orzamentos, engadindo que di 

“coñecida” posto que hai outra historia que non coñecen, que é a da elaboración da 

proposta. Explica que o día 11 de febreiro recibiron un correo electrónico no que se lles 

pedía aos concelleiros e concelleiras individualmente o apoio aos orzamentos e se lles 

dicía que había unha escasa marxe de manobra para negociar. Salienta o Sr. 

Fernández que primeiro faise un envío individualizado obviando os grupos municipais, 

que aínda existen, e segundo non se intenta outra vía como sería a de falar cos 

portavoces dos grupos, por exemplo, que poría de manifesto a vontade de negociar. 

Opina o Sr. Fernández que en política as formas son moi importantes, agora e sempre, 

e nomeadamente aquelas que afondan no establecemento de canles apropiados de 

diálogo, debate e negociación. Salienta que, en terceiro lugar, facíase unha valoración 

sobre a escasa marxe de manobra, que en todo caso existía, porque falábase dunha 

marxe, que por moi pequena que fose, daba para negociar. Explica o Sr. Fernández 

que posteriormente enteráronse na Comisión informativa que había en torno a 400.000 

euros para negociar, segundo dixo o señor Sisto, exercendo de portavoz do goberno 

municipal. Explica o Sr. Fernández que tiñan unha parte dos orzamentos e o venres 

pasado pasáronse os informes de intervención que para eles teñen un especial 

interese, pois emítese un informe técnico sobre os orzamentos, polo que dispuxeron o 

venres 21 de toda a documentación, e o luns na Comisión informativa manifestaron que 

estaban analizando todo no seu conxunto e que no pleno farían pública a súa posición 

e, de ser o caso, poñerían iniciativas ou alternativas enriba da mesa. Salienta o Sr. 

Fernández que agora estase celebrando o pleno de orzamentos, que así foron as 

cousas e que así se pode contar, non existindo nin trampa nin cartón, porque así foi o 

que viviron eles. O Sr. Fernández di que lle gustaría facer unha reflexión sobre un tema 

que xa introduciu o señor Parajó, falando tamén del a Sra. Lemus, e que ás veces se 

resolve daquela maneira, sobre todo aqueles que falan de que queren cambiar as 

cousas e as formas de relación coa cidadanía. Porén moitas veces por motivos que 
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teñen moito que ver co electoralismo, se fai o que se fai coas subvencións nominativas. 

Lembra que o pasado luns se lles dicía que respostaban a uns criterios, a unha historia, 

etc, engadindo que poden estar dacordo, en que nomeadamente no concello de Teo 

hai asociacións que son verdadeiras institucións, porén isto non quita que haxa que 

deterse por un momento a pensar se esta práctica de botar man das subvencións 

nominais supón realmente colaborar cun cambio nas relacións políticas, nas relacións 

entre a administración e a cidadanía organizada. Salienta o Sr. Fernández que o tema 

da moito de sí e incluso podería levar a falar de transparencia, de feito é necesario 

adicarlle dous parágrafos no informe económico financeiro, sobre todo porque se é 

consciente de que se trata dun tema complexo e complicado, engadindo que el o vai a 

deixar así, enriba da mesa, aínda que se trata dun tema sobre o que habería que 

reflexionar e actuar. Refírese o Sr. Fernández aos informes de intervención e di que hai 

que subliñar que o corsé que se ven impoñendo desde o ministerio, desde o goberno 

central, queda claramente de manifesto nos informes. A intervención na práctica dos 

concellos é unha realidade cada vez máis evidente, sendo a Lei 27/2013 un claro 

expoñente. Sinala que, entrando no contido dos informes, cabe destacar que se 

realizan reparos importantes, engadindo que non vai a entrar nos criterios de Rajoy, 

porque non lles convencen nin lles aportan nada, pero si nos que teñen que ver con 

cuestións como a sobreestimación de ingresos, e nomeadamente na Participación nos 

Ingresos do Estado, que se prevé que incrementen en máis de 365.000 euros, un 

13,8% máis, cando un dos criterios con máis peso é o da poboación, e o último dato 

oficial, de 17.942, é inferior ao de 2012, de 18.266. Di o Sr. Fernández que quixera que 

lles explicasen a razón da estimación realizada. Indica o Sr. Fernández que hai outros 

impostos sobreestimados como o IBI, ICIO, e taxas como a do abastecemento de 

auga, de sumidoiros, do lixo, dos servizos funerarios, de licenzas urbanísticas e de 

ocupación da vía pública con terrazas. Considera que sería necesaria, polo tanto, unha 

explicación que reforzara as estimacións realizadas, pois ao mellor o goberno ten datos 

que descoñecen dende o BNG e que explican os motivos da proxección de ingresos, 

engadindo que polo que se ve na memoria da alcaldía algunha razón é a previsión da 

reactivación económica, e haberá que ver se é certo. Sinala o Sr. Fernández que, no 

capítulo de gastos, o axuste provén fundamentalmente de persoal, pois son máis de 

564.000 euros de redución con respecto ao 2012, esencialmente por sacar do cadro de 

persoal as prazas que non van ser convocadas e polo axuste no cálculo das cargas 
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sociais. Outra vía de aforro é a que ven da regularización da situación dalgúns servizos 

a través de contratos. Sinala que no capítulo de inversións cabe destacar a redución 

con respecto do 2012 de 104.000 euros, un 7,6% e que, tratándose da débeda, tamén 

se constata un incremento con respecto da previsión de 2012. Opina o Sr. Fernández 

que se trata duns orzamentos que teñen claroscuros, que teñen cuestións importantes 

e van manter políticas e programas postos en marcha polo BNG desde o goberno 

municipal, mais tamén teñen carencias. Salienta que, diante disto, formulan desde a 

responsabilidade política, unha emenda ao abeiro do artigo 97 do ROF, que 

presentaron antes da deliberación do asunto en cuestión, unha emenda que presentan 

para o seu debate na corporación. Explica o Sr. Fernández que a emenda consiste na 

proposta de incluír un Plan de Seguridade Viaria do Concello de Teo realizado a partir 

dunha diagnose da situación, e que contemple as medidas e actuacións a executar e 

comezar coas que se poida neste exercicio. Salienta que se trata dun dos problemas 

que afecta á veciñanza de Teo e precísase unha actuación clara neste senso e por iso 

propoñen o Plan de Seguridade Viaria e de humanización, que ademais vai en 

consonancia coa moción aprobada en xaneiro de 2013 nesta corporación. Lembra o Sr. 

Fernández que este ano programáronse por iniciativa do BNG actuacións que 

redundan na seguridade viaria e que se incluíron no POS, mais se carece dun Plan de 

Seguridade Viaria, dunha planificación. Indica o portavoz do BNG que, para dotar esta 

partida, que estiman de 100.000 euros, propoñen unha serie de baixas, en gastos 

superfluos, unha redución da partida de propaganda e publicidade, a eliminación do 

posto de responsábel de prensa da alcaldía, á que non lle atopan unha función clara en 

beneficio da veciñanza do concello, e unha reestruturación das dedicacións. Sinala que 

tanto a eliminación do posto de responsábel de prensa como a reestruturación das 

dedicacións e a equiparación do posto de xefa de gabinete a un C1 do convenio 

colectivo de persoal laboral suporían, incluíndo as cargas sociais, unha redución do 

34,6%. Isto, unido á redución na propaganda farían un total de 100.000 euros para 

dotar o Plan de Seguridade Viaria, e para acometer actuacións que incidan 

positivamente nun dos problemas que afecta a todos os veciños e as veciñas do 

concello. Remata o Sr. Fernández a súa intervención salientando que esa é a súa 

proposta. 

“O GRUPO MUNICIPAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, 
formula, ao abeiro do disposto no artigo 97 do ROF, a seguinte EMENDA á proposta de 
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orzamentos para 2014, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación 
Municipal. 

Emenda: 

Baixas 

Prog. Econ. Descrición Baixa 

912 10000 Retribucións básicas órganos de goberno 38.968,86 

912 11000 Retribucións básicas persoal eventual 34.195,56 

912 16000 Seguridade Social 22.315,15 

912 22602 Publicidade e propaganda 5.000 

Total 100.479,57 

 

A minoración das retribucións básicas do persoal eventual contempla a eliminación do 
posto de “responsable de prensa” e a equiparación do salario do posto de “xefa de 
gabinete” a un C1 do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Teo. 

Alta 

Prog. Econ. Descrición Alta 

450 Novo PLAN DE SEGURIDADE VIARIA 100.479,57 

 

Xustificación 

O Grupo Municipal do BNG, ante a demanda vecinal de seguridade viaria, presentou unha 
moción en xaneiro de 2013 que foi aprobada na que se solicitaba a elaboración dun Plan 
de Seguridade Viaria do Concello que definira todas as actuacións necesarias partindo 
dunha diagnose da situación, no que se contemplase una planificación para a execución 
das mesmas. 

Este Plan de Seguridade Viaria de Teo está ausente como tal na proposta de orzamentos 
para 2014, na que só figuran cuestións relacionadas co mantemento e conservación das 
vías e algunhas actuacións que xa foron propostas polo BNG en 2013 para formar parte do 
POS. 

O financiamento do Plan obtense da redución de gastos correntes do goberno local, 
adecuándoos á situación económica actual do concello. 

Teo, 27 de febrero de 2014” 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José Albino Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas considera que o tema é simplemente demoledor. Salienta que 

descoñece que haberá que engadir ao dito ata o de agora polos concelleiros e que non 

sabe como se atreven a someter isto ao Pleno cos informes de intervención. O Sr. 

Vázquez Pallas dille ao Sr. alcalde que é mellor que retire os orzamentos, que os deixe 

sobre a mesa, e que empece de cero, porque senón se vai a quedar so. 

 

Intervén o Sr. Sisto, e di que despois de escoitar a intervención da oposición con 

carácter xeral, da idea de que falan dos mundos de yupi e que cando non lles gusta a 

realidade montan unha teoría do que existe, que en realidade non existe. Salienta o Sr. 

Sisto que os orzamentos son unha previsión que permite estruturar o gasto e son unha 

previsión de ingresos e gastos, que hai que xustificar e que están debidamente 

xustificados nestes orzamentos, engadindo que a súa consistencia depende da 

credibilidade da traxectoria nos períodos precedentes. Salienta que, como os números 

son testarudos, vai a ver cal é a xestión tan gravosa para os intereses municipais. 

Explica que no ano 2012 os ingresos finais do concello superaron os gastos en 

909.195,76€, polo que os orzamentos que se dicía que eran tan irreais, remataron cun 

superávit de 909.000 €, e no ano 2013, partindo dunha valoración provisional, sae a 

cifra de 432.000€, pero acabara, autocorrexindo, en 250.000 €. Salienta o Sr. Sisto que 

estes son datos reais, sobre todos os do 2012, porque é un exercicio pechado. Explica 

que se pode dicir que non se cumpre o plan de saneamento, pero hai que ter en conta 

que este vai ao 2017, e se leva dous anos de superávit, polo que se pode dicir que non 

se cumpre, pero se vai no camiño de rebaixar o déficit existente. Lembra o Sr. Sisto 

que nos orzamentos do 2007, cando gobernaba o PP, co Sr. Pallas con 

responsabilidades económicas, e co Sr. Parajó, o remanente negativo era de 

3.034.331,54€, en pleno boom económico, e no 2013, provisionalmente, hai un 

remanente negativo de 900.000 €, polo que cando o Sr. Parajó pregunta onde están os 

cartos, haberá que dicirlle que na baixa do remanente negativo que eles deixaron. Di o 

Sr. Sisto que se rebaixou o remanente negativo en 2.100.000 € e lembra que no ano 

2007 a débeda bancaria era de 2.928.000 € e hoxe o que se debe ascende a 

2.723.000 €, polo que tamén se minorou esta en 200.000 €. Salienta o Sr. Sisto que se 
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se minora o remanente negativo e a débeda bancaria, a xestión que se está facendo é 

tremendamente responsable, engadindo que estes sí que son datos obxectivos. Sinala 

que no 2007 rematouse o ano cuns gastos superiores aos ingresos en 1.800.000 €, 

polo que hai que ter valor para que o PP, a estas alturas, pretenda corrixir a xestión 

económica do equipo de goberno. Di o Sr. Sisto que outra das cuestións que plantexa a 

oposición é que se trata duns orzamentos inflados, e salienta que os orzamentos do 

2012 tiñan unha previsión de ingresos  de 11.750.000 €, e os actuais, os seguintes que 

se aproban, ascenden a 11.238.000 €, polo que se minoran os ingresos en 500.000 €. 

Salienta que hai que lembrar que nese ano houbo un superávit de 900.000 €, polo que 

se debería dar credibilidade ao equipo de goberno á hora de facer a previsión 

económica. Sinala o Sr. Sisto que o informe de intervención fai a valoración en relación 

única e exclusivamente a anos precedentes, que é o que ten que facer, pero dende o 

equipo de goberno, como políticos, a responsabilidade está en función de estudar 

ingresos, gastos, como cambialos, e actuar en consecuencia para facelo, e despois 

responder politicamente de si se fixo ben ou mal, como se ven facendo, engadindo que 

cree que o fixeron ben, e que responden diso. Tratándose do proceso de aprobación do 

orzamento, lembra o Sr. Sisto que se lles pasou o 11 de febreiro, e que os informes se 

pasaron cando estaban feitos, porque os fai a interventora para a Comisión Informativa. 

Salienta que se alguén ten algo que dicir, o lóxico é que se diga, aínda que a marxe 

sexa pequena, porque deses 400.000 €, dos que se falou, hai que bachear e reparar os 

firmes e o saneamento e iso xa comportará 80.000 €  ou 100.000 €. Lembra o Sr. Sisto 

que as obras dos programas de investimentos xa están pactadas, co cal xa existe unha 

participación grande das distintas forzas na confección dos orzamentos. Di que tamén 

fala a oposición dos malos datos económicos, e sinala que non fai moito os medios de 

comunicación publicaban as débedas dos distintos concellos, por habitante, e Teo está 

nunha débeda por habitante inferior a Ames, Negreira, Ordenes, Boqueixón, Dodro, Val 

do Dubra, etc, cunha débeda por habitante de 167 €, con datos de 31 de decembro de 

2012, e agora, de 151 €, polo que se segue nun proceso de minoración de débeda, 

pintándose unha realidade pola oposición que non existe. Tratándose das subvencións 

nominativas sinala o Sr. Sisto que politicamente defenden esas variacións porque 

creen que lle da estabilidade ás asociacións, e estes últimos anos pódese comprobar 

que as que se presentan son sempre as mesmas, tratándose de asociacións que 

necesitan unha seguridade xurídica para desenvolver a súa actividades, e no caso de 
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aparecer novas asociacións, poden concorrer ás competitivas. Explica o Sr. Sisto que 

existe o mesmo control nas subvencións nominativas que nas competitivas, polo que 

non se pode dicir que non son transparentes, porque maior transparencia que incluílas 

no orzamento e estar agora falando delas, non a hai. En canto á venda de solares e a 

madeira recoñece que existiron problemas legais que impediron que se levara adiante, 

problemas que actualmente están resoltos polo que se conta con levalo adiante, ao 

igual que se conta con levar adiante o inventario, que procede dun acordo plenario e 

que se vai a facer, con absoluta garantía, este ano. Salienta o Sr. Sisto que a situación 

económica plantexada, seria, con superávit en anos consecutivos, se fixo sen perder 

nada de patrimonio municipal. Considera o Sr. Sisto que se pode dicir que non se 

fixeron ben as previsións, porque se recolleu iso e non se ingresou, pero se houbo un 

orzamento cun superávit de 900.000 €, sen conseguir eses ingresos, tamén se pode 

ver como unha cuestión positiva. Remata o Sr. Sisto dicíndolle ao Sr. Fernández que 

as previsións de ingresos do Estado está feita en función dos ingresos do Estado de 

anos anteriores, xa que no exercicio anterior os ingresos estiveron en torno aos 

3.100.000 €, polo que se está dentro dunha marxe absolutamente realista que lles vai a 

permitir completar un exercicio similar ao dos anos precedentes. 

  

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

que el non recibiu ese correo non que se convocaba á oposición, engadindo que anda 

todos os días polo concello e que se lle puido dicir algo. Salienta que o Sr. Sisto fala da 

credibilidade anterior e opina que esa credibilidade é cero porque ven cos mesmos 

problemas que están xurdindo agora. Sinala que o Sr. Sisto fala de superávit e 

pregúntase como non vai a existir se so contan os ingresos e non se pagan as facturas. 

Sinala que os pagos se están facendo cada tres meses ao Estado, que foi o que puxo 

os cartos. Pregunta o Sr. Parajó canto se lle debe en facturas ao Estado, engadindo 

que se se di que existe un superávit de 900.000 € é porque non se gastou o que supón 

unha mala xestión, porque eses cartos tiñan que estar gastados. Pregunta o Sr. Parajó 

que obras importantes se fixeron que non viñeran adxudicadas polo anterior equipo de 

goberno. Lembra que a piscina, a Casa de Concello e a depuradora de Pontevea, 

proveñen do goberno anterior, engadindo que se non hai obra, claro que existe 

sobrante. Tratándose das subvencións opina o Sr. Parajó que o problema non é que 

saiban o que van a gastar, porque se se convocan agora e se aproban en marzo, xa o 
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saben, o problema é cando se lles paga, engadindo que o que hai que facer é dicirlle 

cando van a a cobrar, por exemplo o 30 de setembro, non o 30 de febreiro do ano 

seguinte. Remata o Sr. Parajó a súa intervención pedindo que se deixen sobre a mesa 

os orzamentos, para negocialos facilmente e sacalos adiante sen problemas, 

engadindo que parece que a culpa é da Interventora por facer un informe como o ten 

que facer. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que o Sr. Sisto fala dos mundos 

de yupi, cando os mundos de yupi son dous informes de intervención, con 8 e 15 

páxinas e máis de tres millóns de débeda viva, aclarando que o Sr. Sisto fala sempre 

da débeda bancaria, pero que hai que lembrar que tamén se lle deben cartos ao 

Estado. Salienta a Sra. Lemus que o Sr. Sisto fala de boa xestión do equipo de 

goberno, e hai que lembrarlle que o primeiro ano que houbo un plan de axuste, no 

2012, o concello tiña déficit orzamentario, acababa o ano gastando máis dos que tiña, e 

no ano 2012 é cando tivo lugar a intervención para pagarlle os banco alemáns, como di 

o Sr. Sisto, e resulta que  hai concellos que non lle deben cartos o Estado porque non 

teñen facturas que pagar, por tanto algún problema de xestión houbo no concello de 

Teo, e non so foi do PP, senón máis ben dos últimos anos. Se fala dun superávit de 

1.150.000 € e o Estado investiu 1.622.000 € nos últimos dous anos, así que os 

superávits dos que fala o Sr. Sisto son falaces. Sinala a Sra. Lemus que vai facer un 

exercicio e vai a dicir que son bos xestores, e que as condicións foron óptimas, e que 

ela está equivocada, e que todo é marabilloso, engadindo que aínda que iso fora así 

votaría en contra porque se trata duns orzamentos que van en contra da normativa, o 

fan con déficit inicial e está prohibido facelo, e ademais os orzamentos teñen un teito 

de gasto moi superior ao que di o Ministerio, e o problema é que da igual. Salienta que 

ese é o problema deste país, que o concello pode dicir o que lle da a gana, e que os 

xestores fan o que lle da a gana. Salienta a Sra. Lemus que os membros do equipo de 

goberno marcharán e alguén terá que apandar cos plans de axuste. Considera que non 

se entende que se estea incumprindo a normativa e por enriba se xustifique. Salienta 

que aínda xustificando que non existiran débedas, que non se debera a proveedores, 

que houbera superávit, etc, ela non podería aprobar os orzamentos por 

responsabilidade, porque cando tomou posesión dixo que ia a cumprir a normativa e 

ten que facelo, e non pode dicir que fai un exercicio de responsabilidade política, 
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porque entón se podería saltar todo a normativa. Lembra a Sra. Lemus que hai un plan 

de axuste que se está incumprindo, reiterando que os orzamentos non poden saír 

adiante porque incumpren normativa. Sinala que isto, segundo a propia lei, pode dar 

lugar a medidas totalmente normais, como facer un plan de axuste, ou a outras como a 

non dispoñibilidade de crédito, constituír un depósito con xuros, ou senón tutela 

financeira. Sinala a Sra. Lemus que é unha medida suficientemente grave como para 

non estar discutindo tan alegremente sobre o tema dicindo que se fai dende o punto de 

vista político. Di a Sra. Lemus que os informes de intervención son 23 páxinas de 

realidade. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e dous minutos, sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do equipo de goberno, D. Ignacio Iglesias Villar, que se incorpora pasados 

tres minutos. 

 

Remata a Sra. Lemus a súa intervención dicíndolle ao Sr. alcalde que  non debe de ser 

tan difícil facer un exercicio de responsabilidade, deixar estes orzamentos e facer 

outros minimamente responsables, sen incumprir estabilidade orzamentaria e sen 

incumprir teito de gasto, e intentar sacalos adiante. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que tratándose do orzamento do 2012 

lémbrase, como membro do equipo de goberno do BNG, como se elaboraron, e sabe 

como se fixeron as estimacións, e que por iso pregunta como se fixeron estas. Sinala 

que, tratándose das subvencións competitivas, se está a falar do procedemento, e que 

seguro que ninguén se vai a poñer no plan de quitarlle a unhas e darlle a outras, ou de 

quitarlle a todas, senón que se fala de procedemento. Sinala o Sr. Fernández que lle 

gustaría formular unhas preguntas. Refírese ao que se recolle en ingresos como 

“outros ingresos diversos”, dentro dos impostos indirectos, por importe de 183.000 €, e, 

en gastos, en servizos sociais, por importe de 22.000 € e 50.000 €, e pregunta a que 

edificios se refiren. Salienta o Sr. Fernández que fixo unha proposta e que ve que non 

existe interese en falar dela e discutila. 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e seis minutos, sae do Salón de Plenos a 

concelleira da equipo de goberno, D.ª Mª Carmen Álvarez Garea, que se incorpora 

pasados dous minutos. 
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Salienta o Sr. Fernández que un dos problemas do concello é a seguridade viaria e que 

dende o BNG seguen defendendo a necesidade dun plan de seguridade viaria, 

manténdose a dotación orzamentaria prevista. Sinala que, tratándose dos informes de 

intervención, dende o equipo de goberno utilizan o remanente como lles convén, 

porque como é obvio o endebedamento minora o remanente, engadindo que dende o 

equipo de goberno se utiliza o marco legal como lles convén. Di o Sr. Fernández que lle 

gustaría insistir na proposta que fai o BNG e que polo menos lles gustaría saber que se 

pensa de dita proposta. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen di que o outro día na Comisión 

Informativa xa preguntou se existía un baremo e se lle respostou que non porque era 

historia. Di que mirando as partidas, ademais de asociacións históricas, hai algunha 

que lle parece que non teñen nada que ver coa traxectoria histórica, senón que é máis 

ben un tema político. Sinala que se se aproban os orzamentos, aínda que espera que 

non, serán os prorrogados no 2015 e pide que se retiren os orzamentos, que se deixen 

sobre a mesa e que, co apoio de todos, se fagan uns realistas. Di o Sr. Vázquez Pallas 

que efectivamente no 2007 houbo 1.800.000 € máis de gastos que de ingresos, xa que 

eles facían investimentos e agora os únicos investimentos que houbo foron o plan 

zapatero, o DTC e o POS, e como proba de que non se fai nada, basta con ver como 

están as estradas e as cunetas, o que xustifica que antes houbera ese gasto a maiores. 

Remata a súa intervención o concelleiro do PP sinalando que se o equipo de goberno 

gasta facendo investimentos para os veciños o seu grupo o apoiaría. 

 

O Sr. Sisto di que se se tiveran gastado eses 900.000€ se estaría co mesmo 

remanente negativo, engadindo que unha das obrigas do plan e que se hai superávit se 

destina a eliminar débedas. Lembra o Sr. Sisto que todos aprobaron un plan de 

saneamento de 2012 a 2017, que consiste en eliminar o remanente negativo e a 

débeda bancaria, nese período, e pregunta se queren que se elimine nun ano, porque 

o parece ao dicir os concelleiros que hai que facer un novo plan de saneamento. 

Pregunta o Sr. Sisto que plan van a facer se se fixo un de 2012 a 2017. Referíndose á 

Sra. Lemus di que admira a súa combatividade e pretende que esa combatividade lla 

plantexe ao Ministerio porque pagou por duplicado facturas que xa estaban pagadas, 

porque aí no contaron co voto desta concelleira para ir a ningunha operación de crédito 
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e pasaron por riba dese voto e do del e do de todos, decidiron que o concello tiña que ir 

a unha operación de crédito e que lle tiñan que dar 400.000 €, sen o voto de ninguén. 

Sinala o Sr. Sisto que existen moitas cousas pero que ao final a economía do concello 

é moito máis sinxela, e se tes débeda, o que tes que conseguir e ir metendo cada ano 

máis ingresos que gastos para ir aforrando. Pregunta o Sr. Sisto qué facturas pagou o 

Estado no ano 2012, que non se tiveran que pagar, porque parece que nun momento 

determinado veu o Estado e soltou billetes para os concellos, engadindo que o Estado 

non paga facturas. Di que ademais aínda que o concello non teña liquidez nun 

momento determinado para pagar unha factura, iso non quere dicir que non estea 

contabilizada orzamentariamente. Cando se fala de ingresos e gastos, se fala de 

obrigas recoñecidas, e se se debe, porque non se paga en 30 días, e se paga en 110, 

esa factura aparece contabilizada como débeda do concello, e non supón que se non 

se paga iso non entra e implica superávit. Recoñece o Sr. Sisto que non se cumpren as 

previsións do Estado, de pagar en 30 días as facturas, entre outras cousas porque 

cando chegaron se pagaba fundamentalmente a Aquaguest, Sogama, Fenosa e o lixo, 

a 12 meses, e hoxe faise e a seis, reducíndose polo tanto o tempo de pago. Salienta 

que se se quitan as tres mencionadas, Sogama, Fenosa e Aquaguest, en vez de 110 

días, o resto págaselle en 60 ou 70 días, por tanto nun prazo de razoable de dous 

meses. Sinala o Sr. Sisto que hai outro aspecto a ter en conta que incrementa eses 110 

días, e que se decidiron non formar parte da mancomunidade e hai que pagarlle 8.400 

€ cada ano, para que os alcaldes foran de paseo, como se levan tres anos de retraso, 

iso desvirtúa os días de pago que aparecen recollidos, e o mesmo se pode dicir se se 

ten en conta que o cómputo se fai dende que entra a factura en rexistro porén esa 

factura ten que ser aprobada, e se por exemplo se discuten as facturas que presenta 

Aquaguest, xa se están ampliando os prazos. Tratándose dos ingresos o Sr. Sisto 

explica que esa partida de 150.000 € é unha reclamación que se lle vai a plantexar a 

Aquaguest polos gastos de electricidade, que teñen que ser abonados pola empresa 

segundo o contrato, tratándose de gastos que o concello adiantou. Explica que os 

20.000 € son da reparación do tellado da gardería de Calo, e a outra parte corresponde 

ao arranxo da calefacción do edificio do Centro Sociocultural, porque non funciona. 

Tratándose da proposta do BNG di que a valoración que fan, máis alá da valoración 

procedimental que fará o Sr. alcalde, é que o concello no POS asume un gasto de case 

o 50 % en actuacións de seguridade viaria, que ademais era coincidentes entre todos. 
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Non é que non se estea involucrado no que se plantexa, senón que se pode discutir se 

investir un pouco máis ou menos, existindo outros mecanismos, como o propio POS, 

para facelo. Remata o Sr. Sisto a súa intervención dicíndolle ao Sr. Pallas que sí que 

existe un baremo nas subvencións e que non se eliminan as de libre concorrencia. 

 

O Sr. alcalde aclara que non ten vontade de retirar o documento orzamentario da orde 

do día, engadindo que se trata dun documento que se elabora cun traballo político e 

cunha supervisión técnica de intervención. Sinala que a Sra. Lemus fala de 

“alegalidade” para cubrirse, engadindo que nunca se trouxo un acordo que se 

entendera que estivera informado nuns parámetros de ilegalidade. En canto ao dito 

polo Sr. Parajó, o Sr. alcalde di que é certo que o réxime local permite a aprobación 

pola Xunta do Goberno, aínda que non é vontade levalo a ese órgano, ao non estar de 

acordo coa reforma da Administración Local, xa que implica un detrimento da calidade 

democrática, e aínda que se lles informou que se cumprían as condicións, non se 

utilizará esa canle. Explica que seguramente serán os últimos orzamentos desta 

lexislatura, porque en maio serán as eleccións e non se vai a condicionar todo o 

exercicio orzamentario dende maio, como nun momento determinado se lles fixo a eles. 

Opina o Sr. alcalde que en plena crise económica, onde todo o mundo está corpo a 

terra, de 2007-20014 haberá uns resultados que se plantexarán á cidadanía con datos 

oficiais, engadindo que existe un documento para sentirse responsable e sentir que se 

fixo un bo traballo. Salienta que os informes xurídicos din que o documento do 

orzamento é un documento blindado, que se poden facer aportacións, e se se fan, se 

teñen en conta. Trátase dun documento informado cun equilibrio económico e se 

somete na súa totalidade sen ter en conta a emenda presentada, tal e como se ten feito 

noutras anualidades. Di o Sr. alcalde que confían neste orzamento para rematar un 

traballo que foi serio no económico, podendo asumir as críticas, aínda que algunhas 

non as compartan, engadindo que a nivel de pago hai que ter en conta que os 

contratos se pagan puntualmente e que os retrasos danse con grandes empresas, 

existindo unha situación de liquidez e pagos moitos mellor que fai anos. Explica o Sr. 

alcalde que, no caso de que non se apoien os orzamentos, non se utilizará a Xunta de 

Goberno senón que se someterá outra vez a Pleno, vencellado a unha cuestión de 

confianza, polo que en caso de que non sexan aprobados xa saben os concelleiros o 

procedemento, ten que transcorrer un mes durante o cal se pode presentar unha 



 

 - 29 -

moción de censura cun goberno alternativo e, transcorrido ese prazo sen que se 

presente, enténdense aprobados. Opina o Sr. alcalde que este é o mecanismo que lle 

parece máis leal, non tirando por atallos, como a Xunta de Goberno, engadindo que se 

trata dun procedemento que xa foi utilizado no concello noutras ocasións e vai ser o 

empregado nesta ocasión, por ser o máis responsable e o máis democrático. O Sr. 

alcalde anuncia que se vai a proceder a someter a votación o orzamento e despois se 

fará un breve receso. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, que se interesa polo debate da emenda 

presentada. 

 

O Sr. alcalde explica que o debate xa se dou, e que se trata dunha cuestión 

procedimental, xa que o debate dunha estrutura orzamentaria, non é o debate dunha 

moción. Enténdese que hai un documento equilibrado, que se poden plantexar 

emendas ou propostas, pero se trata dunha proposta de alcaldía de documento 

equilibrado e informado, e que as emendas, en virtude do principio de responsabilidade 

económica que a el lle corresponde, se tratan como se fixo. Reitera que o debate xa se 

plantexou no seu momento, con propostas de emendas parciais suscitadas polo PSOE, 

aínda que outra cousa é que politicamente se puidera entender que procede a 

negociación da emenda, porén enténdese, cos argumentos que dou o Sr. Sisto, que 

non, porque xa se contempla unha proposta no ámbito da seguridade viaria, porque 

non se vai a aumentar máis en seguridade vial, porque xa leva o 50 % do POS e 

porque conleva ademais a eliminación de postos de traballo que consideran 

necesarios. 

 

O Sr. Fernández sinala que están votando man do artigo 97 ROF, segundo o cal a 

emenda é a proposta de modificación dun ditame ou proposta presentada por calquera 

membro, mediante escrito  presentado ao presidente antes de iniciarse a deliberación 

do asunto, e que o Sr. alcalde vota man do artigo 168.5 TRLRFL, para dicir que o 

orzamento é un documento único, existindo porén distintas interpretacións. Salienta 

que presentan a proposta para que, polo menos, sexa debatida politicamente e sinala 

que as obras do POS van tamén como propostas do BNG, aínda que queren insistir en 

que non hai un plan de seguridade viaria. 
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O Sr. alcalde dille ao Sr. Fernández que o explicou mellor que el, sobre todo dende o 

punto de vista da interpretación legal, engadindo que xa se dou en varias ocasións, cos 

correspondentes informes. 

 

O Sr. alcalde salienta que se vai a someter a votación a totalidade do orzamento, como 

unha proposta única, e no caso de que non sexa viabilizada, nos próximos días se 

vencellará a unha cuestión de confianza. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as) e dez votos en contra (6 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda rexeitar a aprobación inicial do orzamento 
municipal para o exercicio do 2014.  
 

Sendo as vinte e dúas horas, ten un lugar un receso na celebración da sesión, que se 

reanuda ás vinte e dúas horas e quince minutos, momento no que se incorporan á 

sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación, non incorporándose a 

interventora municipal, D.ª Mónica Lado Varela. 

 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CESIÓN GRATUITA AO CLUB 
MOTOCICLISTA DE TEO O USO TEMPORAL DA FINCA DE MONTE SITUADA EN 
A LAGOA, PARROQUIA DE LUOU. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 18 de febreiro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e 

deporte de 24/02/2014. 

 

“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  
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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. 

 

III) Con data 12/11/2013 emítese informe polo arquitecto municipal sobre a 

situación, clasificación e usos da referida parcela e incorpóranse ao 

expediente os informes de secretaría e intervención aos que se refire o artigo 

110 do Regulamento de Bens das entidades locais, de data 12/11/2013.  

 

IV) Mediante acordo do Pleno de data 28/11/2013 acordouse 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 deportivos, publicándose o anuncio no BOP nº 240 de 

18/12/2013. 

 

V) Con data 04/02/2014 emitiuse informe do xefe de negociado dos servizos 

xerais do concello, no que se pon de manifesto que non se presentou 

ningunha alegación durante o prazo de exposición pública. 

 

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 practica do deporte no 

municipio, e polo tanto de interese público.  
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Considerando que, durante o prazo de exposición pública non se presentaron 

alegacións contra o acordo de cesión, adoptado polo Pleno da corporación na sesión 

celebrada o 28/11/2013. 

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.- Ceder gratuitamente ao Club Motociclista de Teo, 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,  

cualificada como ben patrimonial do Concello de Teo, por prazo de 10 anos, para 

realizar os adestramentos.  

Segundo.- Acordar a reversión automática ao patrimonio municipal do Concello do ben 

cedido gratuitamente, 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. 

Terceiro.- Notificar o acordo  ao Club Motociclista de Teo e remitir o expediente á 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, 

para o seu coñecemento. 

Cuarto.- Facultar ao alcalde para que leve a cabo todas as actuacións necesarias en 

relación co presente acordo e eleve a escritura pública a cesión de uso da referida 

finca, procedendo á súa inscrición no rexistro da propiedade”. 

 

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

Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández e o portavoz do PP, Sr. Guerra, 

amosan o apoio dos seus respectivos grupos á proposta, non abríndose unha segunda 

quenda de intervencións. 

 

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: 
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Primeiro.- Ceder gratuitamente ao Club Motociclista de Teo, 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,  cualificada como ben patrimonial do Concello de Teo, 
por prazo de 10 anos, para realizar os adestramentos.  
 
Segundo.- Acordar a reversión automática ao patrimonio municipal do Concello 
do ben cedido gratuitamente, 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. 
 
Terceiro.- Notificar o acordo  ao Club Motociclista de Teo e remitir o expediente á 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de 
Galicia, para o seu coñecemento. 
 
Cuarto.- Facultar ao alcalde para que leve a cabo todas as actuacións necesarias 
en relación co presente acordo e eleve a escritura pública a cesión de uso da 
referida finca, procedendo á súa inscrición no rexistro da propiedade. 

 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE  EXPEDIENTE DE REVISIÓN 
DE OFICIO DE ACORDO PLENARIO DE 30/04/2007: PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
E SOLICITUDE DE DITAME AO CONSELLO CONSULTIVO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 20 de febreiro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos económicos de 24/02/2014. 

“Proposta da Alcaldía 

Asunto: 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”: proposta de 
resolución e solicitude de ditame do Consello Consultivo. 
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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 

período de cinco anos "prorrogables por períodos de tempo 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, etc., a partir daquel momento 
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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 

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, polo servizo de 

asistencia xurídica do concello, e demais incorporados no expediente. 

Considerando que, á vista do exposto, o Pleno da Corporación na sesión ordinaria 

celebrada o 23 de decembro de 2013, acorda 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, concedendo 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 acordo, para que aleguen o que estimen 

conveniente en defensa dos seus dereitos achegando os documentos e xustificantes 

que consideren pertinentes. 

Considerando que o citado acordo foi notificado, con data 30 de decembro de 2013 

(rex. saída nº 4.977), a VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, SAU 

(antes AQUAGUEST), sendo recepcionado por esta o 2 de xaneiro de 2014. 
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Considerando que o 3 de xaneiro de 2014 (rex. entrada nº 74), VIAQUA presenta un 

escrito solicitando vista do expediente e copia do informe xurídico incorporado ao 

mesmo, poñéndose o expediente a súa disposición, mediante escrito de 8 de xaneiro 

de 2014 (rex. saída nº 53 de data 10/01/2014), e remitíndoselle o informe xurídico 

solicitado, emitido en decembro de 2013, polo servizo de asistencia xurídica do 

concello. 

Considerando que VIAQUA, mediante escrito de 15 de xaneiro de 2014 (rex. entrada nº 

361) solicita copia do expediente, o cal que lle foi entregado na mesma data (rex. de 

saída nº 118). 

Considerando que VIAQUA, con data 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), presenta 

escrito no que resumidamente, segundo o informe do servizo de asistencia xurídica de 

febreiro de 2014, alega o seguinte: 

 
“A) Como consideracións previas: 

 
a.1) Que hai tres informes xurídicos externos, solicitados polo Concello de Teo, 

do 18.01.2005, do 19.09.2007 e do 20.04.2007 que “avalarían que la finalización 
máxima del contrato son 50 años”. 

 
a.2) Que lle extraña que desde maio/2011 a actual Corporación non propuxera a 

revisión de oficio da ampliación do contrato e a inicie cando a empresa xestora solicita 
a revisión dos custos de novas instalación en abril /2013. 

 
a.3) Que o que se persegue coa revisión de oficio, 7 anos despois de que se 

adoptase o acordo de ampliación, é “rescatar o servizo ou resolver o contrato” baixo a 
apariencia dunha nulidade. 

 
a.4) Que na decisión de iniciar este expediente o Concello non se pronuncia nin 

cuantifica a posible indemnización de danos e perdas ao contratista, que con toda 
evidencia actuou de boa fe, nin sobre a liquidación do contrato. 
 
 B) Sobre o fondo do asunto: 
 
 b.1) Que o debate sobre o límite máximo de duración do contrato (25 anos 
consonte a LCAP de 2000 fronte a 50 anos de acordo coa LCE de 1965) é de natureza 
xurídica e os informes externos solicitados polo Concello de Teo sosteñen que é 
aplicable este último, e sorprende que o informe dos servizos xurídicos da Deputación 
Provincial da Coruña interprete que se modificou o contrato esquecendo a posibilidade 
de acumular prórrogas contractuais. 
 
 b.2) Que non se alterou o prezo do contrato nin a súa fórmula de revisión senón 
que se recoñeceu a existencia de maiores custos pola novas instalacións e a nova 



 

 - 37 -

normativa aplicable, que son obxecto de compensación consonte o artigo 127.2.2º do 
RSCL, mentres que a fórmula de revisión prevista no contrato inicial era de aplicación 
imposible. 
 
 b.3) Que é contraditorio afirmar que a modificación do contrato se acordou sen 
que se incorporase ao expediente un estudo técnico e económico que acreditase as 
razóns de interese público que xustificasen a decisión mentres que por outra banda o 
Concello actualiza as ordenanzas e encarga as obras do ciclo da auga con cargo ao 
importe proposto para obras de ampliación, ou dá de baixa a débeda que Aquagest 
condonaba. 
 
Considerando que, en resumo, VIAQUA conclúe que “no nos encontramos ante una 

alteración sustancial de las condiciones del Pliego, esto es, ante un nuevo objeto y 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa…”. 

 
Considerando que no citado escrito de alegacións, de 23 de xaneiro (rex. entrada nº 

609), VIAQUA solicita: 

1. Que se arquive o procedemento de revisión de oficio. 

2. Subsidiariamente se acorde a practica de probas documentais, incorporando ao 

expediente: -informe da auditora SACE, de 9 de maio de 2008, -certificación da acta 

da sesión ordinaria do Pleno de 26 de decembro de 2007, relativa ao debate da 

proposta da alcaldía sobre a aprobación da Ordenanza fiscal da taxa por 

subministro de auga, alcantarillado e depuración, -certificación da acta da sesión 

ordinaria do Pleno de 29 de decembro de 2008, relativa o debate da proposta da 

alcaldía sobre a depuración de saldos de dereitos e obrigas de exercicios cerrados. 

Así mesmo solicita que se determine a valoración da indemnización ante as 

alegacións expostas ou no seu caso os motivos polos que se considera que non 

procede indemnización algunha e que se practique a proba pericial incorporando 

informe sobre as contías que procede abonar á concesionaria, que aportará a 

sociedade tan pronto dispoña do mesmo. 

 
A vista do escrito de alegacións presentado por VIAQUA, emítese, en febreiro de 2014, 

informe polo servizo de asistencia xurídica do Concello, segundo o cal as alegacións 

presentadas por VIAQUA deben ser desestimadas polas razóns que resumidamente se 

detallan a continuación:  
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“a) Tocante aos informes xurídicos do 18.01.2005 e 19.04.2007, cómpre sinalar 
que parten da conversión do contrato de arrendamento de servizos en contrato de 
xestión de servizo público aínda que incorren no erro evidente de entender que o 
“Concello pode renunciar anticipadamente á denuncia da renovación para os seguintes 
vencementos co límite máximo de 50 anos previsto para a concesión” cando –
entroutras razóns- a partir da LCAP 2000 non se admiten as prórrogas tácitas e polo 
tanto carece de sentido a “denuncia da renovación” e a duración máxima do contrato é 
a de 25 anos e non a de 50. 

 
En canto ao do 20.04.2007, a conclusión incorre nunca clara petición de principio 

ao afirmar que “la modificación del contrato… en cuanto a la justificación por razones 
de interés público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, ésta es, desde 
luego, plena (sic!) en lo que respecta a la inversiones…” aínda que tamén advirte que 
“por lo que se refire al mantenimiento del equilibrio económico-financiero, no 
corresponde a este informe entrar a valorar la corrección…”, para concluír coa insólita e 
sorprendente tese de que “…cabe descartar la posibilidad de licitar nuevamente dicho 
contrato toda vez que al concesionario actual le quedan aún dos años de concesión… 
“. 

 
b) No referente aos outros argumentos invocados pola alegantes, remitímonos, 

coa finalidade de evitar reiteracións, ás consideracións xurídicas expostas máis arriba. 
 
En calquera caso, de conformidade coa reiterada doutrina exposta, por exemplo, 

no Informe 8/2000, do 7 de xullo, da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa 
de Cataluña, os contratos adxudicados antes da entrada en vigor da LCAP do 2000 
rexíanse pola lexislación vixente daquela pero os novos expedientes administrativos 
que se tramitasen durante a fase de execución do contrato (de modificación ou de 
suspensión, por exemplo) débense adaptar as determinacións da LCAP.  

 
A doutrina tamén salienta as limitacións normativas contra a posibilidade de 

ampliar o período de xestión dun servizo público consistentes na existencia dunha 
duración máxima dos contratos, incluíndo as prórrogas, e na necesidade de indicar nos 
pregos de cláusulas a duración do contrato e a da súas posibles prórrogas, normas que 
teñen por obxectivo asegurar a concorrencia e o dinamismo do mercado ou dun sector 
da actividade económica.  

 
A mesma doutrina conclúe que a pretensión de modificar o contrato de xestión 

do servizo de abastecemento de auga por medio da realización de obras e a prórroga 
do prazo de concesión tense que descartar por non se axustar ao previsto no prego e 
porque a modificación altera substancialmente as bases e os criterios de adxudicación 
do contrato (Informes 9/1999, do 30 de xuño, do 50/2003, do 12 de marzo de 2004, e 
12/2006, do 24 de marzo, da Junta Consultiva de Contratación Administrativa do 
Estado). 

 
c) En canto á queixa da falta de previsión sobre posible indemnización de danos 

e perdas á empresa concesionaria, remitímonos ao artigo 35 da LCSP, que dispón que 
a declaración de nulidade dos actos preparatorios do contrato ou da súa adxudicación, 
cando sexa firme, levará consigo a do propio contrato, que entrará en fase de 
liquidación coa obrigación de que as partes se restitúan recíprocamente as cousas que 
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recibiran en virtude do contrato ou o seu valor, e que a parte que sexa culpable debe 
indemnizar á contraria os danos e perdas que sufrise. 
 

Procede admitir a proba documental proposta, incorporándose ao expediente os 
documentos aos que se refire. A proba pericial non se considera pertinente nin 
relevante neste estado do procedemento polas razóns antes indicadas  en canto á 
posible indemnización de danos e perdas”. 

 
Considerando que, mediante Providencia da alcaldía, de 19 de febreiro, solicítanse 

informes de secretaría e de intervención, que foron incorporados ao expediente con 

data de 20 de febreiro. 

Considerando que o informes emitidos polo servizo de asistencia xurídica do concello, 

de febreiro de 2014, e os informes de secretaría e de intervención, de 20 de febreiro, e 

demais incorporados ao expediente, 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 común (LRXPCA). 

  
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), e en 

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

 
Primeiro.- Formular a seguinte proposta de resolución:  

1.- Desestimar as alegacións formuladas por D. Javier Puertas Rodríguez, con DNI nº 

34994852-F, en representación de VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 

GALICIA, SAU, mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), e non arquivar o 

expediente, por entender que o acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 

30/04/2007, sobre “Aprobación da proposta de ampliación do prazo do contrato de 

xestión dos servizos de abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo” 

adoptouse prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente 

establecido polo que resulta nulo de pleno dereito.  

2.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 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. 
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3.- Notificar o acordo aos interesados, sinalándolle os recursos procedentes. 

Segundo.- Incorporar ao expediente as probas documentais seguintes: -informe da 

auditoría SACE, de 9 de maio de 2008, -certificación da acta da sesión ordinaria do 

Pleno de 26 de decembro de 2007, relativa ao debate da proposta da alcaldía sobre a 

aprobación da Ordenanza fiscal da taxa por subministro de auga, alcantarillado e 

depuración, -certificación da acta da sesión ordinaria do Pleno de 29 de decembro de 

2008, relativa o debate da proposta da alcaldía sobre a depuración de saldos de 

dereitos e obrigas de exercicios cerrados.  

Terceiro.- Rexeitar a proba documental e pericial solicitadas, relativas á determinación 

da indemnización, por considerar que non son pertinentes neste estado do 

procedemento, á vista do establecido no artigo 35 do TRLCSP. 

Cuarto.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do acordo 

adoptado polo Pleno da Corporación na sesión de 30 de abril de 2007, e solicitar 

ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia.  

Quinto.- Notificar o presente acordo aos interesados, advertíndolle que a solicitude do 

informe preceptivo do Consello Consultivo de Galicia interrompe o prazo para resolver, 

de acordo co establecido no artigo 42.5 da LRJPAC”.  

 

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

anuncia a súa abstención. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que mantén o seu voto a favor 

da revisión de oficio, esperando que o Consello Consultivo lles de a razón neste tema. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que considerando os informes 

emitidos ao efecto, o seu grupo vai a seguir apoiando a revisión de oficio. 

 

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. 
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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.- Formular a seguinte proposta de resolución:  
1.- Desestimar as alegacións formuladas por D. Javier Puertas Rodríguez, con 
DNI nº 34994852-F, en representación de VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE 
AGUAS DE GALICIA, SAU, mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), e 
non arquivar o expediente, por entender que o acordo adoptado polo Pleno da 
Corporación o 30/04/2007, sobre “Aprobación da proposta de ampliación do 
prazo do contrato de xestión dos servizos de abastecemento e depuración de 
augas do Concello de Teo” adoptouse prescindindo total e absolutamente do 
procedemento legalmente establecido polo que resulta nulo de pleno dereito.  
 
2.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da Corporación 
o 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. 
 
3.- Notificar o acordo aos interesados, sinalándolle os recursos procedentes. 

 
Segundo.- Incorporar ao expediente as probas documentais seguintes: -informe 
da auditoría SACE, de 9 de maio de 2008, -certificación da acta da sesión 
ordinaria do Pleno de 26 de decembro de 2007, relativa ao debate da proposta da 
alcaldía sobre a aprobación da Ordenanza fiscal da taxa por subministro de auga, 
alcantarillado e depuración, -certificación da acta da sesión ordinaria do Pleno de 
29 de decembro de 2008, relativa o debate da proposta da alcaldía sobre a 
depuración de saldos de dereitos e obrigas de exercicios cerrados.  
 
Terceiro.- Rexeitar a proba documental e pericial solicitadas, relativas á 
determinación da indemnización, por considerar que non son pertinentes neste 
estado do procedemento, á vista do establecido no artigo 35 do TRLCSP. 
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Cuarto.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do 
acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión de 30 de abril de 2007, e 
solicitar ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia.  

 

Quinto.- Notificar o presente acordo aos interesados, advertíndolle que a 
solicitude do informe preceptivo do Consello Consultivo de Galicia interrompe o 
prazo para resolver, de acordo co establecido no artigo 42.5 da LRJPAC.  
 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
REGULAMENTO DE HORTAS URBANAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da proposta de 20 de febreiro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, emprego e participación veciñal de 24/02/2014. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Considerando que o Concello de Teo cree necesario habilitar espazos para hortas de uso público, 

que sirvan, non só como apoio económico ás familias, senón tamén como entretemento con 

marcado carácter social. 

Considerando que o Concello conta con unha finca de 720 m2, de superficie, integrada na 

parcela 22 do proxecto de compensación do SAUR 2 de As Galanas, Teo, na parroquia de Calo, 

cualificada como ben de dominio público, que reúne as características para ser destinala a hortas 

municipais. 

 

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: 
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Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Hortas urbanas 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. 

Teo, 20 de febreiro de 2014  

O alcalde,  

Martiño Noriega Sánchez” 

 

REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DE HORTAS URBANAS MUNICIPAIS DO 
CONCELLO DE TEO 

(…) 

Explica o Sr. Iglesias que esta proposta é o comezo do proceso que se quere levar a 

cabo nos próximos meses e que culminará para abril ou maio. Salienta que os técnicos 

están elaborando un proxecto e existen posibilidades de facelo a 30 metros da 

plantación á que se referiu a Sra. Lemus na Comisión Informativa. Remata o Sr. 

Iglesias a súa intervención sinalando que o máis destacable do regulamento son os 

obxectivos recollidos no artigo 2, tales como favorecer a integración dos colectivos, 

mellorar a calidade de vida da cidadanía, promover  o cultivo sostible, etc. 

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

que non ten nada en contra da proposta, aínda que se trata dunha copia mala do que 

se fixo noutros concellos que non teñen nada que ver con Teo, coma por exemplo 

Santiago, que se fai no centro porque non existen sitios onde traballar, ou Ames, que o 

fai en Milladoiro, porque ten poucas zonas verdes, porén en Teo que ten moitas fincas 

non parece moi lóxico. Remata o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que Teo non 

é unha cidade como Bertamiráns, ou Millaidoiro, na que todo está está edificado. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que non lle ve problema a 

proposta, entendendo que se pode aplicar noutras fincas, tratándose unicamente do 

primeiro paso.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, e 

anuncian o apoio do seus respectivos grupos á proposta. 

 

O Sr. Iglesias salienta que, tal e como sinalou a Sra. Lemus, Campos de Mirabel é a 

primeira, non traéndose a segunda, que será nos Tilos, porque hai que facer un cambio 

de uso. Explica o Sr. Iglesias que o de Campos de Mirabel, non é casual, senón que 

existe unha demanda ao efecto da xente que vive alí e remata a súa intervención 

sinalando que a horta urbana é un concepto que intenta viabilizar a necesidade da 

xente de ter acceso a unha pequena zona de cultivo. 

 

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

que lle gustaría que xe deixara un pouco aparte Campos de Mirabel, que é moi bonita, 

está coidada, quedou ben e ten un clima marabilloso, engadindo que é como cando, fai 

anos, se querían facer alí vivendas sociais. 

  

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

Fernández, e sinalan que non teñen nada que engadir. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen pregunta onde sería nos Tilos. 

 

O Sr. Iglesia di que na finca que está na Escola do Tras do Eixo, onde o ano pasado se 

fixo todo o proxecto de cultura social, no entorno dos Tilos. 

 

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: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Hortas urbanas municipais do 
Concello de Teo, que se incorpora como anexo á presente. 
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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 DO FUNCIONAMENTO DE HORTAS URBANAS MUNICIPAIS DO 
CONCELLO DE TEO 

O Concello de Teo, ao abeiro do disposto na Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de 
réxime local (LRBRL), na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións 
públicas, no Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens 
das corporacións locais (RB) e demais disposicións aplicables, procede a regular o uso de 
parcelas urbanas habilitadas para Hortas Urbanas Municipais a fin de garantir unha correcta 
xestión das mesmas. 

Artigo 1 - Definicións 

 Horta Urbana Municipal. Espazo público xestionado polo Concello de Teo, 
formado por pequenos terreos de cultivo e destinado á práctica de agricultura 
sostible 

 Comisión técnica de seguimento. Creada dende o Concello co fin de velar polo 
cumprimento do presente regulamento 

 Usuario/a. persoa que coida e cultiva unha parcela da Horta Municipal, previa 
autorización do seu uso. 

Artigo 2 – Obxectivos 

 Recuperar espazos urbanos para o uso público e achegar diversidade á paisaxe do 
municipio 

 Ofrecer un espazo de ocio e actividade para as persoas 

 Fomentar a participación cidadá 
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 Promover boas prácticas ambientais de cultivo, xestión de residuos, aforro de 
auga, agricultura ecolóxica, recuperación de usos e costumes da agricultura 
tradicional, preservación de variedades autóctonas, etc. 

 Mellorar a saúde da cidadanía e manter a calidade de vida 

 Favorecer a integración de colectivos, ocupando o seu tempo e facilitando a 
creación de novas relacións 

 Potenciar o carácter educativo das hortas 

 Establecer e valorar as relacións entre o medio natural e as actividades humanas 

 Promover unha alimentación sá e hábitos saudables 

 Impulsar un maior coñecemento e respecto polo medio natural 

 Establecer  espazos de convivencia ecolóxicos, sans e gratuítos. 

 Promover as relacións e o intercambio xeracional e intercultural 

Artigo 3 - Descrición 

A horta urbana municipal do Concello de Teo, obxecto deste regulamento ten unha superficie de 
720 m2,  dentro da parcela 22 do proxecto de compensación do SAUR 2 de As Galanas, Teo, 
Parcela no lugar de As Galanas, termino municipal de Teo, de 5.149,30 m2, que linda ao Norte: 
zona excluÍda, límite do SAUR 2; Sur: vial de nova creación; Este: parcela municipal dotacional 
EQ-Es, nº24; Oeste: resto de parcela 22. No futuro esta superficie pode ser ampliada e incluídas 
outras parcelas, mediante a identificación das mesmas nas  convocatorias para as hortas. 

Artigo 4 – Obxecto 

A presente normativa ten como obxecto o establecemento das disposicións que rexerán a 
autorización e uso das Hortas urbanas municipais en espazos públicos municipais habilitados 
para tal efecto. As súas disposicións obrigan tanto ás persoas usuarias como ao Concello de Teo. 

Artigo 5 – Ámbito de aplicación 

O presente Regulamento é de aplicación aos terreos propiedade  municipal  que sexan  
destinados a hortas urbanas municipais, asignados ao mesmo mediante as convocatorias publicas 
para a cesión de uso das mesmas. 

Artigo 6 – Persoas destinatarias 

Para poder acceder á solicitude do uso das hortas a persoa interesada deberá cumprir os seguintes 
requisitos: 

 Ser maior de idade 
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 Figurar inscrita no padrón municipal de habitantes do Concello de Teo 

 Estar fisicamente e psiquicamente capacitada para realizar traballo de hora, 
mediante achega de informe médico 

 Estar ao corrente no pagamento das obrigas tributarias e coa seguridade social. 

 Asinar o documento de aceptación e cumprimento das obrigas expostas nesta 
ordenanza 

Artigo 7 – Prohibicións para ser destinataria/o 

 Pertencer a unha unidade familiar que xa é usuaria da Horta Urbana Municipal e 
Sostible do Concello de Teo 

 Ter sido privada/o dunha horta urbana municipal previo expediente sancionador. 

Artigo 8 – Criterios de prioridade 

O acceso ás hortas está aberto a todas as persoas veciñas de Teo. 

Reservarase un  20 % das parcelas para casos de emerxencia social informados polos Servizos 
Sociais do Concello de Teo e outro  20 % das parcelas para persoas maiores de 65 anos. 

Artigo 9 – Competencias e vixilancia 

 Correspóndelle ao Concello de Teo o exercicio das funcións técnicas de 
asesoramento, de vixilancia e de sanción para o correcto uso dos terreos de 
propiedade municipal afectados por esta normativa. As persoas usuarias serán 
responsables do seu correcto uso e dos danos efectuados neles, nas instalacións e 
nos elementos empregados, sexan estes de titularidade municipal ou propios das 
persoas usuarias. O Concello non se fará responsable dos danos ocasionados nas 
hortas e nas súas instalacións nin da desaparición e danos sufridos nos elementos 
que as persoas usuarias empregan, con ocasión do seu uso, nin dos danos que se 
poidan ocasionar a terceiras persoas. 

 De forma regular, vixiarase o uso que se realice das hortas. Esta vixilancia 
efectuaraa o persoal municipal. 

 Cando o informe de inspección municipal sobre o estado dunha horta ou terreo en 
cuestión, ao que se refire o apartado anterior, sexa negativo ou desfavorable, 
faráselle unha observación por escrito a persoa usuaria, concretando as cuestións 
que non son correctas. A persoa alegara o que estime oportuno, e será a comisión 
técnica de seguimento a que faga firme o apercibimento ou o deixe sen efecto. 

 A segunda vez que un apercibimento sexa firme, esta persoa perdera o uso da 
horta, e non poderá volver a presentarse a concesión ate transcorrido un ano 
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natural. 

 Con anterioridade ao remate do prazo de autorización de uso, se a persoa usuaria 
desexara seguir usando a horta durante un novo período, deberá presentar nova 
solicitude por escrito ante o Concello. 

Artigo 10 – Procedemento para a adxudicación das horas 

A utilización das horas urbanas cualifícase como de uso privativo dos bens de dominio público, 
segundo o establece o artigo 75.1 do Regulamento de bens das corporacións locais. 

O procedemento de adxudicación de parcelas iniciarao de oficio o Concello, previa resolución da 
alcaldía. 

Dita convocatoria publicarase nos taboleiros oficiais do Concello e na web municipal para que, 
no prazo establecido (15 días hábiles) as persoas interesadas na autorización de uso das hortas 
poidan presentar a correspondente solicitude. 

Na convocatoria pública farase constar: 

 Número de hortas cuxo uso poderá autorizarse 

 Documentación que deberá acompañar as solicitudes 

 Prazo, lugares e horarios de presentación de solicitudes 

 Datas de exposición pública das listaxes provisionais e das listaxes definitivas 

 Lugar, data e hora do sorteo público 

Non se permite a presentación de máis dunha solicitude por unidade familiar. O incumprimento 
deste apartado orixinará a exclusión automática das solicitudes. 

Artigo 11 – Presentación de solicitudes 

A solicitude, no modelo normalizado de instancia (Anexo I) desta ordenanza, presentarase no 
Rexistro xeral do Concello de Teo no prazo de quince días hábiles, a partires da publicación da 
convocatoria. 

 Xunto a solicitude achegarase a seguinte documentación: 

 Instancia na que se solicita a autorización de uso dunha parcela 

 Fotocopia cotexada do DNI ou do documento que legalmente o substitúa 

 Declaración de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa 
seguridade social. 

 Declaración xurada de compromiso de coidado e mantemento da horta. 
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 Se é o caso, informe dos servizos sociais do Concello de Teo 

 Declaración xurada de que a persoa solicitante e/ou os membros da unidade 
familiar que vaian a cultivar a horta poden realizar tarefas agrícolas sen risco para 
a súa saúde. No caso de que existan dubidas sobre este extremo, a comisión 
técnica poderá solicitar a presentación dun informe médico onde se indique tal 
competencia. 

 Calquera documento que se estime oportuno para acreditar as circunstancias 
especiais que xustifiquen a autorización de uso de hortas sostibles 

 O concello comprobará de oficio o empadroamento e a ausencia de infraccións e 
débedas tributarias municipais 

Artigo 12 – Emenda de documentación e lista de persoas admitidas 

Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, expoñerase ao público no taboleiro 
de anuncios, e na páxina web municipal, a lista provisional de persoas admitidas. Poderán 
presentar reclamacións contra esta no prazo de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á 
exposición da listaxe provisional. 

Unha vez finalizado este prazo e resoltas as reclamacións presentadas, publicarase a lista 
definitiva. 

Artigo 13 – Sistema de adxudicación da autorización 

 A Comisión técnica de seguimento será a encargada de avaliar as solicitudes 
presentadas (lista provisional, alegacións e lista definitiva) 

 A adxudicación da autorización correspóndelle á Alcaldía, a proposta da comisión 

 Para os efectos de autorización, dous ou máis membros dunha mesma unidade 
familiar considéranse como un mesmo usuario/a 

 O uso das hortas concederase, en todo caso, a título de autorización demanial en 
precario por un período máximo dun ano. En consecuencia, o concello poderá 
acordar, en calquera momento, a revogación da autorización de uso concedida, a 
cuxo efecto, a persoa usuaria deberá cesar no uso e actividades desenvolvidas no 
terreo cedido, cun simple requirimento da administración, e sen dereito de 
indemnización de ningunha clase, nin compensación económica por ningún 
concepto.  

 Ao finalizar o prazo de autorización, ou despois da resolución anticipada desta, de 
se chegar a producir, a persoa usuaria deberá devolver ao concello a horta cedida, 
baleira e en debidas condicións de uso  

 O sistema de adxudicación das hortas realizarase mediante sorteo público entre 
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todas as solicitudes admitidas dentro do prazo habilitado para tal efecto e tendo en 
conta as porcentaxes reservadas para emerxencia social e para persoas maiores de 
65 anos 

 Cada solicitante obterá un número de orde no referido sorteo e segundo este 
número elixirá parcela 

 O sorteo celebrarase baixo a presidencia do alcalde ou do/a concelleiro/a en quen 
delegue, e en presenza da/o secretaria/o do concello ou o/a funcionario/a en quen 
delegue, que dará fe do acto. Neste sorteo determinarase que horta lle corresponde 
a cada persoa adxudicataria 

 As persoas solicitantes que non obteñan parcela formarán parte duna lista de 
agarda 

Artigo 14 – Autorización definitiva das hortas 

Unha vez realizada a adxudicación definitiva a resultas do sorteo, procederase no prazo de 15 
días a expedir as correspondentes autorizacións demaniais para o uso privativo das horas ás 
persoas adxudicatarias onde se fará constar: a) o número e superficie da parcela concedida, b) 
duración concreta da autorización e c) as persoas que forman parte da unidade familiar e as que 
poden acceder para axudar á persoa titular da autorización. 

 A autorización do uso da horta para o seu cultivo non supón, en ningún caso, a 
transmisión da propiedade do terreo 

 A autorización de uso é persoal e intransferible e só terá efectos mentres concorran as 
condicións sinaladas na autorización do uso da horta 

 A persoa beneficiaria deberá asinar a acta de autorización do uso da parcela (anexo II). A 
esta acta engadiráselle unha copia desta ordenanza e a ficha técnica (anexo III) 

 Crearase unha lista de agarda para o suposto de que algunha (ou algunhas) da persoa 
usuaria cause baixa antes de esgotar o prazo de uso da parcela  

 As cuestións litixiosas que xurdan sobre a interpretación, modificación, resolución e 
efectos desta autorización, serán resoltas polo órgano competente do concello, cuxos 
acordos poñerán fin á vía administrativa e serán inmediatamente executivos. Contra os 
mesmos poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso 
administrativo ante os xulgados e tribunais da xurisdición contenccioso-administrativa, 
conforme ao disposto na Lei reguladora de dita xurisdición. 

Artigo 15 – Novas adxudicacións 

 En función das renuncias, baixas, revogacións ou calquera outra cousa que, conforme á 
presente ordenanza, determine a perda do dereito ao uso das hortas urbanas, poderá 
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determinarse unha nova adxudicación de autorización de uso a favor doutra persoa que 
cumpra os requisitos establecidos 

 No suposto de que se constituíse unha lista de agarda dentro do procedemento de 
adxudicación das hortas, as baixas cubriranse segundo a orde que ocupara cada persoa na 
referida lista de agarda 

 Se non se constituíse lista de agarda, por insuficiencia de solicitudes, abrirase un novo 
procedemento encamiñado a unha nova autorización. De non existir máis que unha 
solicitude, adxudicarase directamente e no caso de máis dunha solicitude procederase 
segundo o descrito no artigo 13.  

Artigo 16 – Persoas usuarias 

 O uso dos terreos non poderá transferirse nin cederse a unha terceira persoa, baixo ningún 
concepto. Ademais queda prohibido permitir a outra a ocupación ou utilización parcial ou 
total dos terreos, nin sequera provisionalmente. O incumprimento destas obrigas 
determinará a extinción automática da autorización e facultará ao concello para recuperar 
para si a posesión do terreo 

 No suposto de que a persoa adxudicataria non poida atender de forma temporal a horta 
cuxo uso lle foi autorizado pode delegar noutra persoa. Esta persoa deberá presentar, se 
lle fora requirida por persoal do concello, a correspondente autorización asinada pola 
persoa adxudicataria. En todo caso tal delegación será motivada e no poderá exceder de 
tres meses, aínda que xustificadamente podera concederse outra pola mesma duración. 

 É motivo de baixa o abandono do cultivo e o coidado da horta por un período de 3 meses 

 Prohibición de comercialización de produtos. Será factible o intercambio ou troco entre 
as persoas usuarias dos produtos obtidos nas parcelas.  

 O aproveitamento e/ou uso do terreo concederase por un máximo de un ano, contado 
dende o día seguinte ao da notificación da adxudicación 

 Á finalización do período de autorización do uso da horta, a persoa usuaria deberá deixar 
a súa horta baleira e limpa, levantándose acta por parte do concello do estado no que se 
entrega, a efectos de esixir posibles responsabilidades 

Artigo 17 – Cultivos admitidos e excluídos 

Cultivos admitidos: 

 Plantas hortícolas e florais de tradición local 

 Plantas aromáticas e medicinais 

Cultivos excluídos: 
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 Queda excluída a plantación de arbustos e árbores 

 Queda expresamente prohibido o cultivo de plantas degradantes do solo e do subsolo, o 
cultivo de plantas psicotrópicas e/ou prohibidas por lei e o cultivo de transxénicos  

Artigo 18 – Fomento da agricultura sostible 

Para tratar de entroncar esta actividade cos métodos tradicionais de labranza, pero sen renunciar 
a novos coñecementos, as técnicas agrícolas utilizadas serán sostibles. 

O concello promoverá a agricultura sostible mediante formación e apoio. As persoas 
adxudicatarias das hortas deberán asistir ao curso de formación sobre “prácticas sostibles nas 
hortas urbanas”, impartido polo Concello de Teo antes do inicio da actividade hortícola e 
seguirán o manual de boas prácticas de agricultura sostible facilitado no curso. 

O cultivo da horta farase de xeito respetuoso co medio ambiente, o que implica o uso de 
fertilizantes naturais e a minimización do emprego e produtos químicos seguindo as indicacións 
do manual de boas prácticas de agricultura sostible. 

Potenciarase o intercambio e emprego de sementes autóctonas e especies locais que rendibilicen 
as características do terreo e as condicións climáticas do concello.  

Artigo 19 – Horario  

O horario das hortas determinarase en función do mellor aproveitamento das horas de luz solar. 
Deste xeito, a horta municipal permanecerá aberta dende a saída do sol ata o solpor, de luns a 
domingo, atendendo especialmente a non molestar á veciñanza con calquera tipo de 
comportamento ruidoso que altere o descanso.  

As distintas persoas usuarias das hortas deberán respectar os horarios establecidos en canto á 
apertura e peche das hortas. O incumprimento reiterado dos citados horarios poderá ser causa de 
revogación da correspondente autorización de uso.  

Artigo 20 – Préstamo de utensilios e ferramentas 

 As persoas usuarias das horas poderán recibir, en concepto de préstamo, útiles de uso 
común para o cultivo das hortas que se detallaran na convocatoria . Estes útiles serán os 
que sexan mais voluminosos e lonxevos, de xeito que non sexa doado o seu 
almacenamento en pisos e a súa vida útil sexa previsiblemente longa. 

 No caso de que as ferramentas prestadas sufran algún dano que imposibilite o seu uso, 
deberán comunicalo aos responsables municipais asignados á vixilancia da horta e indicar 
as causas que motivaron o dano. De igual xeito, o compromiso esténdese á custodia das 
ferramentas, co fin de evitar calquera incidente que tivese como resultado a perda destas.  

 Os espazos destinados a gardar as ferramentas comúns deben manterse limpos e en bo 
estado e as persoas participantes non gardarán nos devanditos lugares obxectos ou roupa 
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particular 

 Do mesmo modo, cada persoa beneficiaria  que sexa usuaria debe custodiar o espazo 
onde se gardan as ferramentas e as súas propias chaves para devolvelas ao concello ao 
finalizar a autorización de uso 

 As ferramentas e os demais útiles prestados polo Concello deberán estar en perfecto 
estado e limpos ao finalizar a autorización. Deberase comunicar calquera dano que se 
detecte neste material 

 En caso de furto ou roubo das ferramentas, a persoa usuaria da horta deberá realizar a 
denuncia ante a policía e comunicar o feito ao concello  

Artigo 21 – Inventario de materiais  

O persoal dependente do concello, con anterioridade á entrega das autorizacións de uso, deberá 
realizar un inventario dos bens de uso común que se entregan para empregar nas hortas urbanas. 
Dito inventario será asinado por cada persoa usuaria xunto coa acta de autorización de uso  

Artigo 22 – Seguimento das hortas sostibles municipais 

O concello levará a cabo un seguimento da xestión das hortas co obxecto de garantir un 
adecuado desenvolvemento do Programa municipal de Hortas sostibles e solidarias. Para isto, 
desenvolverá as seguintes accións: 

 Seguimento da xestión do recinto e seguimento do mantemento dos espazos individuais e 
comúns 

 Dar as instrucións precisas ás hortelás e aos horteláns, en relación con calquera aspecto 
relacionado coa xestión, uso e mantemento as hortas 

 Velar polo uso adecuado das hortas 

 Fomentar a agricultura ecolóxica 

 Promocionar e controlar o uso eficiente e sostible da auga nas hortas, e promover, se é o 
caso, novos sistemas de rega  

 Atender as necesidades ordinarias das persoas adxudicatarias sempre que o requiran, e 
xestionar os temas e asuntos de carácter xeral que poidan xurdir 

 Inspeccionar o estado das parcelas e das zonas comúns, supervisar o inventario de 
materiais e propoñer, se é o caso, a reposición destes 

 Levar seguimento do programa de compostaxe nas hortas 

 Programar as actuacións complementarias ao uso e xestión da horta e realizar unha 
memoria anual  
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Artigo 23 – Comisión Técnica Seguimento  

O concello creará, por resolución de Alcaldía, unha Comisión Técnica de Seguimento integrada 
por: 

 A concelleira ou concelleiro de Medio Ambiente, que actuará de presidenta/e, ou persoa 
en quen delegue 

 O concelleiro/a de  participación cidadá. 

 Un/ha técnico/a municipal , que exercera as funcións de secretario/a da Comisión. 

 2 representantes das persoas usuarias das hortas urbanas municipais. 

Ocasionalmente, con autorización da presidencia, poderán asistir con voz pero sen voto, 
técnicos/as expertos/as, que poidan achegar os seus coñecementos e experiencias.  

A comisión técnica reunirase semestralmente con carácter ordinario e con carácter extraordinario 
por iniciativa do/a presidente/a ou cando o soliciten un mínimo de 3 dos seus membros. A 
comisión técnica de Seguimento será a encargada de:  

 O seguimento do funcionamento do programa educativo e de xestión 

 avaliar as solicitudes presentadas (lista provisional, alegacións e lista definitiva) 

 Recoller as suxestións das persoas usuarias e facer propostas de mellora 

 Informar nos conflitos e incidencias relativos ao uso das hortas 

 Propoñer a resolución do expediente de revogación da autorización de uso  

 Calquera outra función que se lle atribúa en relación ás Hortas Urbanas Municipais 
Sostibles e Solidarias  

Artigo 24 – Extinción da autorización  

 O vencemento do prazo ou das súas prórrogas 

 Baixa voluntaria por petición a propia persoa usuaria 

 Morte ou incapacidade sobrevida da persoa usuaria. Neste caso a horta poderá 
transmitirse á/ao cónxuxe, parella de feito ou a un membro da súa unidade familiar 
sempre que cumpran os requisitos para ser persoas beneficiarias e polo período que resta 
para cumprir o prazo da autorización de uso  

 Baixa no padrón municipal de habitantes 

 Falta de cultivo da parcela durante máis de tres meses consecutivos 
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 Desaparición ou perda das circunstancias que motivaron a autorización de uso 

 Utilizar a horta para uso e finalidades diferentes ás que se presentan neste regulamento 

 Requirimento do terreo por parte do concello para obras, servizos, instalación ou para a 
construción de infraestruturas ou equipamentos de interese social ou xeral 

 Por imposición dunha sanción, cando se determine expresamente na resolución 
sancionadora 

 Por mutuo acordo  

Artigo 25 – Dereitos  

 A persoa usuaria só poderá utilizar ou destinar o terreo que se lle concede para o uso 
hortícola, segundo os criterios establecidos no presente regulamento 

 A persoa usuaria debe executar persoalmente ou coa axuda dos membros da súa unidade 
familiar os traballos agrícolas dado que a autorización do uso da horta é persoal e 
intransferible. Tamén se permite a normal axuda entre as persoas usuarias 

 A persoa adxudicataria terá dereito a traballar a parcela adxudicada e gozar dos seus 
produtos 

 As persoas usuarias disporán dun carné que acredite a súa pertenza ás hortas municipais  

Artigo 26 - Prohibicións 

As parcelas dedicaranse única e exclusivamente a horta familiar. Queda expresamente prohibido: 

 A realización de ningún tipo de obras. En concreto prohíbese a instalación de valados, 
grellas, taboleiros fixos ou bancos; construír ou instalar casetas, alpendres, cabanas ou 
edificacións de calquera tipo, sexan con materiais artificiais ou naturais. Tampouco se 
permite a construción ou instalación de novos elementos ou a modificación dos existentes 
sen autorización previa do concello  

 Utilizar a horta como depósito ou almacén de materiais ou de mobiliario  

 O abandono e acumulación de calquera material alleo á función da horta, susceptible de 
alterar a estética do lugar  

 A construción de pozos 

 Instalar galiñeiros e/ou gaiolas para a cría ou a posesión de calquera animal  

 A presenza de animais na horta 

 Queimar os restos xerados na horta ou realizar calquera tipo de lume 
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 Tirar os restos xerados na horta e noutras hortas ou parcelas, e non separar correctamente 
os residuos xerados para a posterior reciclaxe 

 Malgastar a auga 

 Deixar a horta sen traballar 

 Empregar trampas ou outros métodos de captura para a fauna ou cebos con substancias 
velenosas  

 

Artigo 27 – Obrigas 

 A persoa usuaria da horta será responsable do mantemento e coidado das instalacións 
inherentes á horta, así como daquelas que sexan de uso común para as persoas usuarias 
da zona 

 As persoas usuarias das horas comprométense a reparar ou repoñer aqueles bens ou 
utensilios que resultan danados, destruídos ou extraviados por un uso inadecuado  

 No momento de entrega da horta determinaranse as instalacións que deban ser 
consideradas inherentes a esta, co fin de garantir que se encontren en perfecto estado no 
momento de producirse a baixa, por calquera causa, sendo a antiga persoa usuaria a 
responsable da falta de elementos das instalacións, así como dos danos e/ou prexuízos 
que puidesen existir sobre estes 

 En todo momento respectaranse os límites da horta establecidos polo concello 

 Entre os límites de parcelas poderanse construír canos que ademais de delimitar as hortas 
servirán de desaugadoiro dos terreos 

 As parcelas destinadas a hortas permanecerán abertas e non se permitirá cercalas con 
estacas ou outros elementos 

 A persoa usuaria será responsable do correcto estado de acceso á horta. Para iso deberá 
levar a cabo o mantemento regular que requira 

Artigo 28 – Uso da auga para rega 

O concello determinará o uso e forma da rega 

 Non se poderá alterar, manipular ou modificar a instalación de rega existente sen 
autorización municipal 

 Queda prohibida a rega por aspersión 

 Cada persoa usuaria disporá unicamente da auga diaria que lle sexa asignada. Non poderá 
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utilizar auga doutra persoa usuaria sen a autorización desta, nin poderá collela da rede por 
un punto distinto ao correspondente á súa horta 

 Queda totalmente prohibida a alteración de apertura de válvulas dende o depósito sen 
autorización municipal  

Artigo 29 – Xestión de residuos  

As persoas adxudicatarias terán que facerse cargo de xestionar adecuadamente os desperdicios 
que se produzan. 

Non se deben deixar desperdicios nin orgánicos nin inorgánicos fóra dos lugares asignados para 
ese fin  

Artigo 30 – Uso e mantemento das instalacións comúns 

As persoas usuarias das hortas serán responsables do mantemento e correcto estado de 
operatividade, decoro e seguridade das hortas.  

As persoas usuarias das hortas que non cumpran coas súas responsabilidades, ademais de sufrir 
as consecuencias xurídicas que procedan, poderán ser dadas de baixa como usuarias das hortas.  

Prohíbese a circulación ou estacionamento de vehículos dentro de todas as instalacións (hortas, 
camiños de repartición, zona de servizos, etc.) agás no espazo destinado para tal fin fóra das 
horas.  

Artigo 31 – Revogación das autorizacións 

A autorización para a explotación das hortas urbanas poderá revogarse por incumprimento de 
calquera das normas de uso ás que se fai referencia no presente Regulamento, sen que o seu 
titular teña dereito a indemnización algunha e sen prexuízo da incoación do expediente 
sancionador ao que houbera lugar.  

Artigo 32 – Indemnización de danos e prexuízos 

Toda persoa que cause danos nas hortas municipais ou instalacións anexas a estas deberá 
indemnizalos con independencia das sancións que resultaren procedentes.  

Artigo 33 – Reparación de danos en caso de urxencia 

Nos supostos nos que sexa inaprazable a reparación de danos e prexuízos, por motivo de 
seguridade ou por calquera outro debidamente acreditado, poderá procederse á súa inmediata 
restitución e á esixencia posterior do importe corresponde á persoa causante destes.  

Artigo 34 – Outras responsabilidades 

Sen prexuízo do previsto nos artigos precedentes, cando os feitos dos cales se derivaron os danos 
puidesen ser constitutivos de delito ou falta, remitirase o expediente á xurisdición penal e 
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deixarase en suspenso a tramitación e resolución dos correspondentes expedientes 
administrativos de esixencia de resarcimento, en tanto non se acorde o sobresemento da causa ou 
se dite sentenza firme.  

Disposición adicional 

En todo o non previsto neste Regulamento será de aplicación a Lei de patrimonio das 
administracións públicas e o Regulamento de bens as entidades locais.  

Disposición final 

O presente Regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e unha vez transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da LRBRL 
en relación ao artigo 70, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. 

Teo, febreiro 2014  

O alcalde 

Martiño Noriga Sánchez” 

 
10.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE PROXECTOS EMENDADOS 
POLA DEPUTACIÓN DO POS 2014. 

O Sr. alcalde explica que, tal e como xa se explicou na Comisión Informativa 

correspondente, trátase de aprobar os proxectos do POS coas emendas técnicas feitas 

a instancia da Deputación da Coruña, que non supoñen nin alteración de cantidades 

nin da natureza dos proxectos, e iso pese a que inicialmente dende a citada 

Deputación dixeron que non facía falla unha nova aprobación. Explica o Sr. alcalde 

que, ao tratarse dun asunto non ditaminado, para proceder ao debate do mesmo 

resulta precisa ratificar a súa inclusión na orde do día. 

 

De acordo co artigo 82.3 do ROF, sometida a urxencia votación, o Pleno da 

Corporación, por unanimidade dos seus membros, acorda ratificar a inclusión na orde 

do día do Pleno do seguinte punto:” 10.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE 
APROBACIÓN DE PROXECTOS EMENDADOS POLA DEPUTACIÓN DO POS 
2014”. 

O Sr. alcalde da conta  da conta da proposta de 24 de febreiro de 2014, que se recolle 

a continuación. 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA CON CARÁCTER DE URXENCIA 

Emenda técnica realizada a petición da 
Deputación nos proxectos do POS 2014 

Tomando en consideración as emendas técnicas realizadas pola Deputación Provincial 
nos proxectos do POS 2014, tras a supervisión do Servizo de Apoio Técnico a 
Municipios, emendas que, a criterio da citada Deputación, non afectan á natureza das 
obras nin á súa valoración económica. 

De acordo co exposto e visto o requirimento telemático da Deputación referido á 
necesaria incorporación ao expediente do acordo ou resolución de aprobación dos 
proxectos emendados, proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte 
acordo: 

Primeiro.- Aprobar os proxectos técnicos en que se recollen os cambios non 
substanciais propostos pola supervisión técnica do Servizo de Apoio Técnico a 
Municipios da Deputación provincial da Coruña, que se detallan a continuación: 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN O 

CARBALLAL  
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 88.239,35 € 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 

PEDREIRA  
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 97.564,93 € 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 

BOUÑOU-SESTELO  
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 62.815,53 € 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIALES NOS 

TRAMOS DAS RÚAS CARBALLO E 
BIDUEIRO 

Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 63.849,93 € 

 
 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 

REGOUFE 
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 71.628,83 € 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 
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GULDRÍS-SOLLÁNS E O SIXTO 
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 81.148,78 € 

 
Denominación do proxecto SENDAS 2014. CACHEIRAS, CALO, 

RECESENDE, REIS TEXEXE 
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 194.777,22 € 

 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial para a súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás obras e Servizos de Competencia 
Municipal (POS) 2014. 

Teo, a 24 de febreiro de 2014 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 
 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó e 

Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, amosan a súa 

conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta, non aperturándose 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 adscritos/as, 6 PP, 2 BNG 
e 2 grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Aprobar os proxectos técnicos en que se recollen os cambios non 
substanciais propostos pola supervisión técnica do Servizo de Apoio Técnico a 
Municipios da Deputación provincial da Coruña, que se detallan a continuación: 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN O 

CARBALLAL  
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 88.239,35 € 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 

PEDREIRA  
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 97.564,93 € 
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Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 

BOUÑOU-SESTELO  
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 62.815,53 € 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIALES NOS 

TRAMOS DAS RÚAS CARBALLO E 
BIDUEIRO 

Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 63.849,93 € 

 
 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 

REGOUFE 
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 71.628,83 € 

 
Denominación do proxecto ACONDICIONAMENTO DE VIAL EN 

GULDRÍS-SOLLÁNS E O SIXTO 
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 81.148,78 € 

 
Denominación do proxecto SENDAS 2014. CACHEIRAS, CALO, 

RECESENDE, REIS TEXEXE 
Técnico redactor Gilberto Rodríguez Rodríguez 
Presuposto base de licitación 194.777,22 € 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial para a súa 
inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás obras e Servizos de Competencia 
Municipal (POS) 2014. 

 
11.- DITAME DA MOCIÓN CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR SOBRE 
MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN Á LEI 27/2013, 
DO 27 DE DECEMBRO. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción de 18 de febreiro de 2014 (rex. entrada nº 1339, de 

19/02/2014),  que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de benestar social e igualdade de 24/02/2014. 
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“MOCIÓN QUE PRESENTA O CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR, EN 
REPRESENTACIÓN DOS CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS DO GRUPO DE 
GOBERNO   DO CONCELLO  DE TEO  SOBRE A MODIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN A LEI 27/2013 DO 27 DE 
DECEMBRO. 
 
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. 
 
A publicación da Lei 27/2013 do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da 
Administración Local sitúanos ante un futuro incerto na xestión municipal de moitos dos 
servizos que se prestan actualmente. Durante estes meses cargos municipais de todas 
as forzas políticas, verteron lóxicas criticas a unha lei que representa  o baleirado de 
competencias da vida municipal, convertendo aos concellos en meros espectadores 
nun mapa de competencias  mal planificado e suxeito a intereses expúreos.  Estraño é 
que cando hai un consenso social para eliminar, ou polo menos adelgazar o nivel 
provincial da administración, o goberno  reforce ás Deputacións a costa dos concellos.  
 
Esta consolidación dunha administración democraticamente deficitaria e escura no seu 
funcionamento, procedente das necesidades administrativas do 1848, representa unha 
das incongruencias administrativas dos últimos anos. 
 Independentemente do anterior, existe unha área na que o deseño do nivel de 
competencias parece feito por alguén alleo a ela, refírome ao servizos sociais, 
propiamente ditos e aos tradicionalmente asimilados con eles como son os de 
igualdade, conciliación da vida laboral e familiar e os de mocidade. A regulación  
plasmada no artigo 25 da mencionada lei recolle como competencia propia do concello 
na letra e) “Avaliación e información de situacións de necesidade social e atención 
inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social”. Esta competencia así 
redactada retrotráenos aos anos preconstitucionais,  momento no que os concellos 
traballaban co “Padrón de pobres”. O coñecemento técnico dos servizos sociais, 
consolidado na literatura e na practica técnica sobre o tema, indícanos que non é 
posible esta intervención asistencial xa que a súa efectividade e eficiencia é 
inexistente. Non podemos ter o unha intervención de urxencia separada da 
planificación, da prevención, do seguimento, da avaliación, do traballo en rede ou do 
profesional de referencia.  A intervención de urxencia é un fracaso en si  mesmo, xa 
que se da cando fallan toda unha serie de recursos  previos, e non pode verse de xeito 
illado de todo o resto do proceso. 
 
O artigo 27 da citada lei 7/1985, posibilita que as comunidades autónomas no exercicio 
das súas competencias poidan delegar  nos concellos o exercicio das  súas 
competencias. Esta é unha fiestra aberta que posibilite reparar un pouco a desfeita 
desta lei, e en especial  as competencias que recolle a enumeración do punto 3 do 
citado artigo, que teñen unha repercusión no eido dos servizos sociais: 

• Prestación dos servizos sociais, promoción de igualdade de oportunidades e 
prevención da violencia contra da muller. 
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• Creación, mantemento e  xestión das escolas infantís de primeiro ciclo de 
titularidade pública. 

• Realización de actividades complementarias nos centros docentes 

 
A competencia lexislativa en Servizos Sociais segundo o Estatuto de Autonomía de 
Galicia é exclusiva da comunidade autónoma.   En virtude de tal competencia 
promulgouse  Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia, así como o seu 
desenvolvemento a través do Decreto 99/2012 polo que se regulan os servizos sociais 
comunitarios e o seu financiamento, constituíndo dous elementos clave na 
consolidación do Sistema Galego de Servizos Sociais. En ambos textos normativos, as 
distintas maiorías parlamentarias e gobernos que os promoveron e aprobaron, deixan 
constancia da unanimidade no recoñecemento da labor fundamental que os concellos 
exercen a través de equipos profesionais capacitados e coordinados co resto deste 
sistema. O artigo 60 consolida un nivel competencias  entre as distintas administracións 
fundamentado e incardinado na realidade galega tendo  presente o principio de 
integracón e normalización no contorno. A proximidade e a eficiencia son argumentos 
invocados para darlle aos concellos amplas competencias en servizos sociais. 
 
A FEGAMP presentou un documento de alegacións ao anteproxecto da lei 27/2013, 
entre as que incluía a necesidade de manter os servizos sociacias dentro das 
competencias recollidas no artigo 25 da citada norma. 
 
 
Por todo o antedito, o Concello de Teo aproba a seguinte moción: 
 
1. Este Concello acorda  solicitarlle ao goberno da Xunta de Galicia que minimice os 

efectos negativos da Lei 27/2013 do 27 de decembro, de racionalización e 
sostibilidade da Administración Local,  desenvolvendo as delegacións do artigo 27 
en xeral, e  especial as  referidas ao sistema de servizos sociais,  mantendo a 
distribución de competencias recollido na lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia. 

 

2. Esixir ao goberno galego que exerza en exclusiva as competencias atribuídas no 
estatuto de autonomía, e que polo tanto o ámbito lexislativo nos servizos sociais.  

3.  Dar traslado deste acordo ao goberno central, ao presidente da Xunta de Galiza, 
así como aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza”. 

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

que intervirá na segunda quenda. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción, 

engadindo que agarda que a posición que se mantivo pola Xunta de Galicia, se 

manteña cando se teña que aplicar a lei. 

Interveñen o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, e 

anuncian o apoio dos seus respectivos grupos á proposta.  

 

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

anuncia o seu apoio á moción. 

 

Os demais grupos renunciar a intervir nesta segunda quenda. 

 

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.- Solicitarlle ao goberno da Xunta de Galicia que minimice os efectos negativos 
da Lei 27/2013 do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da 
Administración Local,  desenvolvendo as delegacións do artigo 27 en xeral, e  
especial as  referidas ao sistema de servizos sociais,  mantendo a distribución de 
competencias recollido na lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia. 

 

2.- Esixir ao goberno galego que exerza en exclusiva as competencias atribuídas 
no estatuto de autonomía, e que polo tanto o ámbito lexislativo nos servizos 
sociais.  

3.- Dar traslado deste acordo ao goberno central, ao presidente da Xunta de 
Galiza, así como aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. 
 

12.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DUN 8 DE MARZO 
POLA DERROGACIÓN DAS LEIS CONTRA AS MULLERES. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 
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O Sr. Fernández sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Carmen 

Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez di que, antes de expoñer o contido da moción, quere dicir que chega o 

8 de marzo cun novo crime, e que lamenta e condena estes feitos tan horribles, que 

demostran que hai que seguir traballando para eliminar esta lacra. 

 

A Sra. Diéguez da conta e procede a dar lectura á  moción do seu grupo de 5 de 

febreiro de 2014 (rex. entrada nº 1.069, de 08/02/2014), que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade 

de 24/02/2014.  

“CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN DUN 8 DE MARZO 

POLA DERROGACIÓN DAS LEIS CONTRA AS MULLERES, para o seu debate e aprobación 

polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O 8 de marzo non pode converterse nunha data de celebracións rituais e hipócritas, 

baleiras de contidos, en papeis mollados e fotos para a galería. O 8 de marzo, agora máis que 

nunca, é unha data en que tamén as institucións deben mostrar con clareza o seu compromiso co 

avance no recoñecemento dos dereitos das mulleres e de denuncia da involución que se está a 

producir en todos os ámbitos. É, pois, unha data importante para facer balance dos logros 

realizados polas mulleres para conseguiren a igualdade plena. A crise económica e os veloces 

cambios financeiros colleu as mulleres consolidando precariamente a súa entrada no mercado 

laboral. Ao mesmo tempo, estas mulleres loitaban polo recoñecemento nas institucións e 

proclamaban leis de igualdade, aínda que nunca esquecían que as tarefas do coidado seguían nas 

súas mans. Cansadas da tripla xornada viron como a  cadea de coidado se desprazaba ás mulleres 

dos países pobres que, poñéndolle rostro feminino á inmigración, viñan facerse cargo de nenos/as e 

vellos/as. Nos seus países de orixe ficaban as súas nais coidando dos seus fillos e agardando os 

cartos para alimentaren toda a familia extensa.  
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Os discursos neoliberais actuais necesitan inocular un valor patriarcal como é o da ficticia 

protección da maternidade. Non o dereito a maternidade das mulleres nunha sociedade igualitaria, 

senón a protección da xestación dun ser carente de dereitos e, por tanto, necesitado de titorización. 

Esta ideoloxía acha un caldo de cultivo ideal nunha situación de desemprego xeneralizado. Os 

valores tradicionais da familia patriarcal están agochados nunha boa parte da sociedade e só 

cómpre sacalos a flote. A linguaxe do traballo escaso e a necesidade de que as mulleres continúen a 

facer as tarefas de coidado nun momento de recortes dos servizos públicos están presentes 

continuamente.  

Esta incorporación das mulleres ao mercado laboral conseguiu, aínda que de forma 

precaria, unha autonomía persoal importante para estas. Non obstante, o traballo remunerado das 

mulleres tamén iluminou unha esfera opaca da vida, a referida ao coidado. O problema da 

conciliación da vida laboral e familiar entrou na axenda pública e só tivo unha abordaxe 

satisfactoria naqueles países que apostaron polos servizos públicos e a corresponsabilidade cos 

homes.  

O goberno galego con Sr. Feijóo á cabeza decidiu eliminar a corresponsabilidade do seu 

ámbito de actuación, reducir os orzamentos en políticas de conciliación e adoptar medidas 

falsamente natalistas, como a aprobación da Lei de apoio á Familia e a Lei de apoio a muller 

embarazada.  

Estas leis non avanzan no recoñecemento dos dereitos das mulleres nin no fomento da 

corresponsabilidade. Como tampouco o fixeron o Plan de apoio á muller embarazada 2012-2014 

desenvolvido pola secretaria xeral de Igualdade ou o Plan de demografía de Galiza desenvolvido 

pola Consellaría de Traballo e Benestar. Pola contra, significan un retroceso nas políticas de 

igualdade dos últimos anos e un paso atrás importante na escasa concienciación sobre o usos dos 

tempos  acadada até este momento. De feito, como exemplo deste marco ideolóxico contrario aos 

dereitos das mulleres podemos sinalar a publicación da  Guía de recursos, apoio e asistencia á 

maternidade por parte da Secretaría xeral de Igualdade. En primeiro lugar, sorprende que este tipo 

de publicacións procuren o seu espazo nunha Secretaría de Igualdade -que debería velar pola 

trnasversalidade de xénero-. En segundo lugar, omitir a paternidade é un claro nesgo ideolóxico do 

sexismo da normativa en materia de xestación que este goberno mantén, sostendo a idea de seren 

fillos e fillas as unha cuestión feminina. En terceiro lugar, a guía recolle as entidades sen ánimo de 

lucro con programas de apoio as mulleres xestantes de Galiza. En concreto 16 programas dos cales 
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11 son xestionados por ordes relixiosas e/ou grupos contrarios ao dereito ao aborto entre os que 

destacan Congregación Hijas del Divino Cielo, Congregación relixiosa Siervas de la Pasión-Hogar 

Santa Isabel, Betanía de Jesús Nazareno, HH.TT.FF. Rebaño de María, Red Madre Pontevedra, 

Red Madre Ourense, Red Madre Coruña, Caritas Diocesana ou Asociación de axuda á vida AYUVI. 

Estas entidades contrarias aos dereitos en igualdade das mulleres foron e son potenciadas desde o 

goberno de Feijóo baixo o discurso de apoio á maternidade ao mesmo tempo que se fan máis 

restritivos os requisitos da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 

tres anos para o ano 2013, que se intaura o repago dos comedores escolares, que se limita o 

horario das escolas infantís públicas, que se amortizan as prazas de matrona, que non se substitúen 

os/as pediatras, que se elimina a gratuidade dos libros de texto... 

Como podemos comprobar tantos as leis antes enunciadas como os plans e accións que 

emanaron destas eran un adianto da ideoloxía que o PP plasmaría posteriormente no Anteproxecto 

de lei orgánica para a protección da vida do concibido e dos dereitos da muller embarazada que 

realmente o que fai é penalizar as mulleres que exerzan o seu dereito á interrupción voluntaria do 

embarazo. 

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción 

do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a 

 Derrogar os seguintes textos lexislativos  por non dotaren de servizos nin recursos 

as mulleres que queren exercer o seu dereito á maternidade e por suporen un retroceso de décadas 

na igualdade.  

- Lei de apoio a muller embarazada.  

- Lei de apoio á familia e a convivencia de Galicia  

 Mostrar o seu total rexitamento co Anteproxecto de lei orgánica para a protección 

da vida do concibido e dos dereitos da muller embarazada e dar tralado deste ao goberno do 

Estado exixindo a súa total retirada”. 
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Durante a lectura da moción, a Sra. Diéguez agradece a súa atención ao Sr. alcalde. 

Rematada dita lectura, a Sra. Diéguez di que xa sabe que se alargou un pouco, 

engadindo que antes tamén se tratou un tema longo e ela procurou manter a súa 

atención. Explica a Sra. Diéguez que na segunda quenda procurará ser un pouco máis 

breve para que o Sr. alcalde poida saír rápido a comentar o que pasa en facebook. 

 

O Sr. alcalde, dirixíndose á Sra. Diéguez, dille que a atención no é algo que sexa 

regulado por Decreto, engadindo que el ten a ben ler as mocións presentadas, e se a 

Sra. Diéguez quere ler literalmente a totalidade da moción, lle parece ben, engadindo 

que en todo caso o que el faga ao saír do Pleno non ven a conto, aínda que se a Sra. 

Diéguez quere, pode facer o chascarrillo, e el dálle os parabéns. 

 

A Sra. Diéguez dille ao Sr. alcalde que soamente lle agradeceu a súa atención. 

 

O Sr. alcalde di que el simplente lle resposta o que pensa. 

 

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 o portavoz do PP, Sr. Guerra, e sinala que vai a intervir a concelleira do seu 

grupo, D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán sinala que eles tamén rexeitan todo tipo de violencia de xénero, poren 

quere lembrar que recentemente o seu grupo presentou unha moción para que os 

agresores cumpriran as penas íntegras e os concelleiros do BNG abstivéronse. 

Salienta que poden compartir o fondo, non estando de acordo forma da moción, 

engadindo que o BNG fai unhas mocións mitineiras e non é tempo de eleccións. 

Salienta a Sra. Leborán que na moción se fala de que o goberno do Sr. Feijóo eliminou 

a corresponsabilidade do seu ámbito da actuación, adoptou medidas falsamente 

natalistas, omitiu a paternidade, sostén a idea de que ser fillos e fillas é unha cuestión 

feminina, etc, engadindo a Sra. Leborán que non sabe como os do BNG din estas 

cousas. Opina que non se chegou tan lonxe como di o BNG porque os fillos non son 
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propiedade dos pais aínda que si son responsables deles, engadindo que  coa moción 

se demoniza ás ordes relixiosas, que fan unha labor impecable. Dirixíndose ao Sr. 

Fernández, a Sra. Leborán dille que para a súa información están os 248 millóns de 

euros que a Igrexa recada na declaración da renda, o que quere dicir que a xente 

confía no seu traballo, engadindo que a contribución económica da Igrexa Católica pola 

súa labor asistencial supera os 20.002 millóns de euros anuais, aforrándolle ao Estado, 

so en educación, 440 millóns de euros. Dille a Sra. Leborán aos/as concelleiros/as que 

se coñecen outras asociacións que aporten máis á sociedade, llo poden dicir. Salienta 

que os concelleiros do BNG teñen fixación co PP, e que as mocións deste grupo, non 

se ateñen ao tema que se trata, senón que son mocións anti PP, engadindo que lle 

diría a estes concelleiros que o tomaran con calma, porque os votos do PP son dos 

veciños e estes non llos dan o BNG e iso suponse que é porque algo estarán facendo 

mal e por iso quizais terían que facer exame de conciencia.. Remata a Sra. Leborán a 

súa intervención reiterando que no fondo da cuestión poden ter puntos de encontro, 

porén non coa forma, polo que van a votar en contra. 

 

Intervén o Sr. Iglesias e di que rexeitan a violencia e convida a todos a seguir 

afondando neste rexeitamento o venres que ven, que haberá o acto institucional do 

concello de Teo, ás sete e media. Salienta que por primeira vez se emitira en 

streaming, e que o luns lle remitira o manifesto institucional aos concelleiros. Sinala o 

Sr. Iglesias que as leis non aportan nada, crean máis problemas que solucións, 

formando parte dun proceso privatizador. Dirixíndose á Sra. Leborán, dille que cando 

fala da Igrexa, pensa en Sor María e se lle poñen os pelos de punta. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, di que non ten sentido un apoio á natalidade e 

despois reducir orzamentos en políticas de igualdade, reducindo os servizos públicos 

como os comedores escolares, etc. 

 

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

anuncia a súa abstención. 

 

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

engadir. 
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Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, quen lle di ao Sr. Iglesias que lle da a risa 

poñer en entredito a labor da Igrexa pensando en Sor María, engadindo que se ela fixo 

o que fixo, que posiblemente o fixera, terá as consecuencias que teña que ter. Sinala a 

Sra. Leborán que cada un decide cando ter fillos e cantos, pero a vida dos fillos non lles 

pertence aos pais, existindo unha cousa que se chama preservativo, e que se pode 

utilizar cando cada un lle da a gana. Os pais deciden cando ter fillos, pero non poden 

decidir sobre a súa vida, e teñen que tomar as medidas oportunas para non ter que 

desfacerse deses fillos. 

 

O Sr. Iglesias sinala que xa está todo claro, que cando fala do tema do IVE non é un 

fillo, senón un embrión, un fecto, engadindo que un fillo cando nace ten un nivel de 

protección distinto. 

 

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), seis en contra (6 PP) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO), 
acorda instar á Xunta de Galiza a: 

 Derrogar os seguintes textos lexislativos  por non dotaren de servizos 
nin recursos as mulleres que queren exercer o seu dereito á maternidade e por 
suporen un retroceso de décadas na igualdade.  

- Lei de apoio a muller embarazada.  

- Lei de apoio á familia e a convivencia de Galicia  

 Mostrar o seu total rexitamento co Anteproxecto de lei orgánica para a 
protección da vida do concibido e dos dereitos da muller embarazada e dar tralado 
deste ao goberno do Estado exixindo a súa total retirada. 

 

13.- MOCIÓNS. 
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Entrados no punto décimo terceiro da orde do día relativo a mocións, o Sr. alcalde, 

explica que hai unha moción do PP, que se plantexou inicialmente e sobre a que se 

fixeron modificación para poder plantexarse como moción. 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 o Sr. alcalde se algún grupo municipal quere presentar algunha 

outra moción de urxencia, sen que se presente ningunha mais polos grupos municipais. 

 
Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade, e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción do PP sobre o grupo de 
traballo de “Área de Santiago”. 
 
O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª Mª de las 

Mercedes souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto da conta da moción do seu grupo, de 21 de febreiro de 2014 (rex. entrada 

nº 1.381), que se recolle a continuación. 

 

“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 27 de febreiro 

do 2014. 

Formar parte integrante do grupo de traballo de “Área de Santiago”. 

Exposición de motivos 

O día 11 de marzo do 2013 creouse en Santiago o grupo de traballo Área de Santiago con 18 

concellos integrantes da área de influencia de Santiago para que coa unión de todos conquerir 

unha maior oferta que os beneficiase a todos a través de un nombre coñecido en todo o mundo 

que o de Santiago de Compostela. 

A creación de este grupo oficializouse o 27 de Maio do 2013 coa firma por parte dos 18 alcaldes 

dos concellos de un “protocolo de intencións para a colaboración de pormoción turística 

conxunta” entre os que estaba o concello de Teo. 
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Nos primeiros meses o grupo de traballo foi capaz de definir un plan de accion de mínimos a 

dous anos vista (maio 2013-2015) o cabo dos cales debería terse conseguido en líneas xerais  

productos estrella que posionen eficazmente o multidestino área de santiago, conseguir mellorar 

e ampliar a información turística, posta en valor de recursos con moito potencial (ríos, 

rutas...)para aumentar o número de visitantes. 

Comenzouse o traballo e conseguiuse por en marcha unha páxina web na que se aglutinan os 

concellos con información de cada un deles. 

Sen embargo a partir do 31/1/2014 en menos de un ano Teo deixa o grupo, o concelleiro Anxo 

Rei, reponsable de turismo,emprego, transporte e deportes declara que os motivos son “unha 

falta de concreción, por non acadar a implicación e o respeto das administracións que teñen a 

posibilidade de executar as politicas que poidan incidir na mellora das magnitudes turísticas do 

noso pais”(edicióndía 31/1/2014 Correo Gallego). 

Con todo isto o resultado é que Teo pechou unha porta mais. A pesares das diferenzas que se 

atopen os grupos de traballo son para traballar e salvar obstáculos, crear opcións, optar pola 

mediación en momentos difíciles para chegar a un entendemento que beneficie a tódalas partes 

e sobre todo os cidadáns. 

@s Teenses precisan a oportunidade de que a súa oferta sexa da índole que sexa chegue a mais 

persoas, un exenplo claro de que hai que coidar cada un dos establecemento do noso concello e 

o que vemos se estudiamos como  un só establecemento repercute na súa contorna mais próxima 

creando  unha microeconomía dependente que aglutina a sectores diferentes que conflúen na 

dependencia de uns con outros creando unha simbiose, a súa destrucción non trae outra cousa 

que mais destruccción e empobrecemento. 

Teo lonxe de ofrecer un beneficio optou por un perxuizo, xa que os teenses tiñan unha porta 

mais pola que sair a darse a coñecer é obriga dos políticos que gozan da cofianza dos veciños e 

veciñas  buscar fórmulas que fagan do seu concello un lugar  non só para durmir senón tamén 

traballar e vivir, pero este concello traba esa posibilidade frenando proxectos antes de nacer, e 

cando o fan abandónanse por mor do mal entendemento que dá como único resultado restar 

antes que sumar baixo pretextos supramunicipais cando o traballo comenza no municipio e ata 

o de agora non  houbo nin unha soa acción local que dinamice a economía do concello.  
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 Impacto dalgunha das accións desenvolvidas por Área de Santiago en menos dun ano: 

-Fitur: "217.780 participantes, 5,1% máis que no 2013." 

-app móvil(con máis de 5.000 descargas en Android onde aínda se pode atopar información 

relativa a Teo como por exemplo o albergue municipal e a zona de pesca do río Ulla). 

 

 
 
Despois da renuncia: 
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Temos que engadir que grazas a actuar xuntos os Xenerais dá Ulla conseguiron: "o 

recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia”. Esta presentación enmárcase no 

traballo de promoción conxunta que comparten dende hai un par de anos os oito municipios 

(Estrada, Boqueixón, Santiago, Silleda, Teo,Touro, Vedra e Vila de Cruces) nos que se celebra 

esta festa tradicional, que remonta as súas orixes á primeira metade do século XIX,".  

Área de Santiago creouse para beneficio de todos os cidadáns que conforman os concellos que o 

compoñen e non para intereses políticos e é ese o obxetivo que se precisa acadar. 

O traballo da persoa responsable é acadar unha melloría na economía do  concello para facelo 

atractivo e achegar mais persoas que vexan nel o seu futuro e evitar o descenso  dos habitantes 

que marchan por falta de servicios, vivenda, traballo... 

Por todo esto instamos o grupo de goberno: 

. A que o concelleiro responsable desta área explique o motivo real para abandoar o 

grupo de traballo área de Santiago 

.A establecer unha nova estratexia de traballo que acade un entendemento para formar 

parte do  grupo de traballo “Área de Santiago” para beneficio d@s teenses .” 

 

A Sra. Souto di que, aínda non pasou un ano, cando o concello de Teo decide darse de 

baixa do grupo de traballo, sendo o único que o fixo. Sinala que poden falar dos 

correos que se mandaron á Sra. Reyes Leis e o Sr. Rey, onde cada un expón os 

motivos polos que se quere dar de baixa, ou non polos que se debería quedar. Supón a 

Sra. Souto que non existe un motivo para darse de baixa e que Teo acabe sendo un 

punto branco dentro do grupo de traballo, e cando se entre se vexa todo verde, e Teo, 

como un punto branco, engadindo que non atopan motivos polos que, antes dun ano, 

se  bote para atrás. Cree a Sra. Souto que o traballo dunha persoa responsable é 

buscar fórmulas sempre dende o entendemento, e traballar, que é para o que están 

aquí. Considera que hai que buscar fórmulas para darlle apertura ao concello de Teo, 

para favorecer aos veciños, deixando a un lado o feito de que se trate de partidos 

diferentes. Cada unha das accións ten que orientarse a buscar a mellora dos negocios, 

e non so no que é o espazo de hostelería senón no espazo que todo isto conleva. Os 
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negocios non son únicos, un bar non é único e no se beneficia unicamente el, senón 

que benefician os bares, as carnicerías, as panaderías, etc, e se se aniquila un, 

aniquílanse moitos máis. 

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

sinala que non sabe como funciona este grupo porque nunca asistiu e non ten moitos 

datos, porén sempre se di que a unión fai a forza. Di que lle parece ilóxico que toda 

esta correspondencia entre o Sr. Rey e  á concelleira de Santiago non estea rexistrada. 

Remata o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que si que algúns empresarios lle 

dixeron que estaban molestos por non pertencer a isto, engadindo que el non sabe se 

teñen razón ou non e non sabe se é bo, aínda que non cree que o prezo que se paga 

sexa moi elevado. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di que vai a esperar para intervir a escoitar 

as explicacións do concello. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que tamén vai a esperar ás explicacións do 

concelleiro, engadindo que se ten que dicir que cando viu a documentación se 

sorprendeu moito, porque facía tempo que non veía un exercicio epistolar desta 

maneira, e que o tono, o que se di e como se di lle resultou curioso e moi elegante. 

Salienta que lle gustaría ter máis datos. 

 

O concelleiro do equipo de goberno, Sr. Rey, di que isto vai a lembrar un pouco a 

película de “Benvido Mister Marshall”. Explica que o grupo naceu fai un ano, cunha idea 

boa de constituír un foro para aportar ideas para mellorar o número de permutantes en 

Santiago e a contorna. Despois dun ano, iniciativas presentadas so hai a de Teo, 

porque ningún dos outros concellos presentou ningunha idea, resultando que a de Teo 

incluso foi exposta en rolda de prensa, nunha demostración terrible de propaganda. 

Explica que se convocou unha rolda de prensa pomposa para dicir que se estaba 

traballando en algo no que non se estaba traballando, engadindo que a proposta de 

Teo era un traballo serio, e tamén llo pareceu o grupo, e por iso o presentaron en rolda 

de prensa e o defenderon como proxecto estrela. Explica o Sr. Rey que dende o 

concello foron á Consellería de medio ambiente tres veces para pedir axudas e se 

denegou. Posteriormente se foi á Secretaría Xeral de Turismo, dúas veces, e nunha 
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incluso se convocou unha rolda de prensa para vender non se sabe que, e se lles dixo 

non, e se lles remitiu a un invento que son os xeodestinos, que no caso de Santiago 

agrupa a trinta e tantos concello. Explica o Sr. Rey que seguiron traballaron e se lle 

plantexou un plan de acción, o ”Mapa área de Santiago”, cun custo de 4.000 € para 

facer un mapa en papel, non incluíndose no custo a impresión, que o tiñan que pagar 

os concellos. O segundo proxecto foi unha web onde dicir os restaurantes que hai, 

cando se trata dunha información que actualmente a proporciona o teléfono móbil de 

forma sinxela, engadindo que isto custaría 7.000 €. Salienta o Sr. Rey que outro 

proxecto era unha aplicación para o móbil, que actualmente xa o ten todo o mundo 

gratuitamente no mesmo. Di que o proxecto que presentara Teo de “A  pesca como 

recurso turístico”, se lles dixo que pretenden investir nun deseño dun cartel, serían 

3.000 €, se editarán 20.000€, con impresión aparte. Outro paquete estrela deste grupo 

é “Paquetes e excursións”, o que non supón traer excursións de Amsterdam para vir a 

Teo, senón que se trata de que os de Teo vaian a Ames e os de Ames a Brión, por un 

importe de 6.000 €, e a edición de 20.000 folletos, cuxa impresión tampouco se inclúe 

nos 6.000 €, e tamén un folleto sobre natureza, que daría a información que 

actualmente xa proporciona o móbil, e serían 4.000 €. Salienta o Sr. Rey que outro 

proxecto é de Promoción e comunicación, por 10.000 €, engadindo que era para 

vender non sabe o que, porque non existía ningún proxecto ao cabo dun ano, e 

finalmente coordinación 6.000 €, que tampouco se sabe moi ben de que se trata Sinala 

o Sr. Rey que en relación a como se paga todo iso, ten que dicir que o 48,7%, do 

orzamento municipal o manexa Santiago e en canto a capacidade hoteleira, é o 59 %, 

porén buscan unha formula para que paguen os concellos e que Santiago so pague o 

31 %. Salienta o Sr. Rey que iso é do que se trata o grupo de Área de Santiago, e se 

trata tamén de dar propaganda, porque en todo este orzamento non esta incluída a foto 

(que amosa o Sr. Rey), do alcalde de Vedra, Padrón, Santiago e Vila de Cruces, en 

Fitur, pagados con este fondos. Salienta o Sr. Rey que na moción se fala dun “impacto 

dalgunha das accións desenvolvidas por Área de Santiago en menos dun ano: fitur: 

217.780 participantes, 5,1% máis que no ano 2003”, cando no ano 2003 a Área 

Santiago non existía, polo que supoñen que se refiren ás visitas do stand de Galicia, 

pero iso non é achacable á Area Santiago. Di o Sr. Rey que ese é o sitio de onde se 

foron, por vergoña, e porque sinte vergoña desa foto. Di que acaba de ler as áreas de 

traballo nas que esta inmerso o grupo, é son cero, nada, e que con iso pretenden que 
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os concellos paguen a promoción turística de Santiago. Explica o Sr. Rey que hai un 

concello que xa manifestou a súa intención de marchar, e hai tres concellos que, en 

conversa privada, lle dixeron que non marchaban porque non podían. Pide o Sr. Rey 

que non lle obriguen a seguir estando nese engano, porque é un engano absoluto, xa 

que nada do que se explicou ten utilidade para o turismo. Salienta que as necesidades 

reais dos hostaleiros, é ter un autobús que os poñan en contacto con Santiago, e que 

nese ámbito é onde traballa, porque esas sí que son necesidades reais. 

 

O Sr. alcalde aclara que a moción se incluíu porque é instar ao grupo de goberno, pero 

a competencia é do grupo de goberno, aínda que se poida escoita o parecer do Pleno. 

 

A Sra. Souto di que unha das queixas lle ven polo mesmo sitio que lle veu ao Sr. Rey 

polo polo tema do transporte. Refírese ao último correo que lle envía á Sra. Leis, e 

pregunta porque non se di nesa carta todo o que se está dicindo agora, porque non se 

explica que o seu descontento é por todo o que acaba de explicar, e so se fala do 

transporte. Salienta que á marca Santiago non lle facía falla publicidade porque se 

vende soa, engadindo que Santiago non se puxo onte no mapa, e pode ser unha axuda 

para o resto dos concellos. Opina a Sra. Souto que Teo pódese beneficiar por estar a 

carón dun concello que xa se vende so, coñecéndose en todas partes. Dentro do 

concello no so se ofrece para comer e durmir, haberá máis cousas que ofrecer. 

Considera que todos os proxectos, son iso, proxectos, que non están aprobados. 

Pregunta a Sra. Souto canto lle custaría a Teo. Considera que non se poden pechar 

portas a menos dun ano, que haberá que esperar ata o 2015 e despois valorar. Sinala 

que cando se fala de impacto das redes se sabe que o impacto é moito cando hai 

nomes que son coñecidos en todas partes, como é o caso de Santiago. Considera a 

Sra. Souto que o grupo é unha axuda para Teo, engadindo que non se trata de partidos 

políticos, senón que se trata de darlle un beneficio aos veciños e veciñas de Teo. 

Considera a Sra. Souto que, tratándose do transporte, o traballo acabará dando os 

seus froitos e opina que a día de hoxe non hai un razoamento que xustifique a marcha 

de Teo do grupo. Explica que os demais concellos están esperando a que iso de os 

seus froitos e nada xustifica que antes da data sinalada, o concello se vaia. Explica o 

Sra. Souto que o único que se asinou foi o protocolo de actuación, engadindo que, polo 

de agora, non tiveron tempo de traballar, e haberá que esperar se o traballo feito da os 
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seus resultados, xa que en menos dun ano non se pode ver se os resultados dun 

proxecto son positivos ou negativos. Reitera a Sra. Souto que non se trata dunha 

cuestión de partidos políticos e que agora en Santiago está unha persoa e despois 

estará outra e Área de Santiago ten que seguir. Remata a Sra. Souto sinalando que os 

resultados dos proxectos non se poden ver porque non se puxeron en marcha. 

 

O Sr. Parajó di que despois de escoitar as dúas versións ten que dicir que se él é o Sr. 

Rey e o que lle presentan ata o de agora é o que se presentaron, faría o mesmo que el, 

porque non se pode presentar semellante cantidade de barbaridades. Sinala que 

porén, por outro lado, sempre que se cambie o chip diso, ao mellor sería convinte 

esperar algo máis, e quizáis esperar ata o 2015 non sería a morte de ninguén, e así 

intentar facer un cambio, aínda que se seguen co que dixo o Sr. Rey el daríase de 

baixa mañá. O Sr. Parajó pídelle o Sr. Rey que a correspondencia a pasara por rexistro 

e remata sinalando que hai que facer un cambio niso, e que para facer o cambio hai 

que facelo dende dentro. 

 

A Sra. Lemus di que non sabe canto é ao ano. Considera que un pode ser 

comprensivo, pero que se está a falar de cartos públicos. Di que non sabe ata que 

punto se poden obter resultados de todo iso e considera que todo lle parece un pouco 

repentino, e ademais a loita política non levou a ningún tipo de explicación lóxica, e 

lendo os xornais non se sabía de que falaba cada un deles. Interésase a Sra. Lemus 

polos cartos que tería que pagar o concello de Teo, engadindo que o obxectivo do 

concello ten que ser, se non é estar nesta idea, facer unha estratexia alternativa.  

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, quen di que os grupos de traballo 

créanse para traballar e se non é así, despois dun tempo prudencial, hai que saírse. 

Sinala que lle sorprende que dende os concellos non estean facendo nada para que iso 

funcione e  pregunta para que se crea o grupo e se é un chiringuito. Considera que se 

o formaran concellos do PP aínda se entendería, pero hai máis concellos, e se supón 

que estes concellos algo terán que dicir. Sinala o Sr. Fernández que se é como di o Sr. 

Rey non hai dúbida, porque non se debería gastar nin un euro do concello en algo que 

non funciona, e remata a súa intervención solicitando información ao Sr. Rey sobre os 

gastos. 



 

 - 79 -

 

O Sr. Rey lembra que o documento asinado, que el expuxo, vai ata maio do 2015, e iso 

é o que hai, e non hai máis. Explica que a parte que correspondería a Teo do 

orzamento ordinario para o ano 2014 estaría entre 3.500 € e 4.000 € máis estas 

sorpresas, a edición de 180.000 folletos, máis as viaxes, máis as degustacións que as 

veces se fan. Salienta que isto é o que hai, e que o ano pasado se pagaron 350 € por 

unha valla publicitaria que non anunciaban nada, porque non había nada e pregunta se 

alguén a viu. Di o Sr. Rey que a Sra. Souto mezcla todo, como o do Goza do Ulla, que 

é anterior e que non ten nada que ver con isto, e xa se lle dixo á concelleira de 

Santiago que niso se seguiría participando, porque é un proxecto moi bonito, ao igual 

que os Xenerais do Ulla, aínda que lles doe como Santiago trata de aproveitarse e 

apropiarse dun xeito indigno diso, porque o esta capitalizando Santiago e detrimento 

dos concellos que tradicionalmente mantiveron a tradición. Reitera o Sr. Rey que isto 

non ten nada que ver co grupo de turismo engadindo que se vai porque non quere 

pagar 4.000 €, máis sorpresas, engadindo que se isto é todo o que van a facer 19 

concellos, se vai mal. Sinala que os alcaldes dos concellos do PP lle dixeron que eles 

deixarían o grupo, pero que non poden, e outro alcalde doutro signo político xa anuncio 

en radio Voz que abandonaba o grupo, polas mesmas razóns que se están expoñendo. 

Opina o Sr. Rey que Santiago ten moi clara cal é a súa estratexia, que é conseguir 

financiación para o seu apartado turístico, porque a marca Santiago desapareceu da 

promoción da Xunta, e á concelleira de Santiago se lle ocorreu isto para abaratar os 

custes, engadindo que el non pode manter a mentira de que se está a traballar polo 

turismo da zona, porque non é certo. Explica que a correspondencia non se mete por 

rexistro porque se trata de comunicacións persoais, porén unha vez que se pediu polos 

concelleiros, se lles facilitou, aínda que se trata de conversas privadas. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 PP), nove en contra (7 concelleiros/as non adscritos/as) e 
dúas abstencións (2 grupo mixto), acorda rexeitar a moción do PP, de 21 de 
febreiro de 2014 (rex. entrada nº 1.381), sobre o grupo de traballo de “Área de 
Santiago”. 
 
14.- ROGOS E PREGUNTAS. 
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
Os concelleiro do grupo mixto formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di que hai un problema de dez ou doce 

veciños en Lampai que se quedaron sen alcantarillado na curva da Silva cara a Vilar de 

Bispo. 

 

2.- Refírese a Sra. Lemus aos pavillóns municipais, sinala que xa se vería a súa nota 

de prensa e di que existe unha queixa da Ampa de Calo sobre a limpeza, engadindo 

que sabe que existiron contactos coa empresa e que lle gustaría saber en que punto se 

está, porque o cambio de empresa non significou maior limpeza senón todo o contrario. 

 

O Sr. Rey explica que existiron contactos coa empresa e se lle mandou unha queixa 

formal. Sinala que pode existir unha suciedade lóxica, do uso diario, pero que o dos 

Tilos non era admisible. Di que existiu unha reunión coa empresa e esta 

comprometeuse a intensificar a limpeza engadindo que se vixiara. O Sr. Rey di estar de 

acordo co sinalado pola Sra. Lemus na nota de prensa en canto ás deficiencias, 

engadindo que no orzamento se recolle una partida de 40.000 €, aínda que saben que 

é insuficiente, ao que haberá que sumarlle o importe dunha subvención solicitada á 

Deputación, que será destinada a obras de mellora dos pavillóns. 

 

3.- A Sra. Lemus pregunta onde están os botiquíns?. 

 

O Sr. Rey sinala que os botiquíns están na casa de alguén, porque os baleiran e os 

levan, engadindo que se repoñerán. 

 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG. 
A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, lembra que no Pino existen baches que supón que 

non se arranxaron por culpa do tempo. 

 
O Sr. Francos di que, agora que mellorou un pouco o tempo, nos próximos días van a 

comezar a bachear novamente. 
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
Os concelleiros do PP formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O portavoz do PP, Sr. Guerra, interésase polos escritos presentados por un veciño 

de Agoso nº 57, sinalando que é o terceiro escrito que presenta sobre unha pista que 

vai a súa casa na que hai baches, buratos e árbores que invaden a súa finca. Pregunta 

o Sr. Guerra porque non se lle resposta e aclara que se trata de Jesús García Couto. 

 

2.- Pregunta Sr. Pallas como está o tema do polígono industrial. 

 

O Sr. Sisto di que está redactado e entregado o plan de sectorización, e que conta con 

que poida estar informado par ao próximo Pleno, engadindo que tivo que solicitarse o 

informe de estradas e que por iso se retrasou un pouco. 

 

O Sr. Parajó di que se lle esqueceu un detalle pequeno, e pregunta sobre unha 

sentenza de Vilar de Calo dun peche. 

 

O Sr. alcalde di que iso da para moito. 

 

O Sr. Sisto dille ao Sr. Parajó que cando queira lle ensina os tomos do expediente. 

Explica que se trata dunha verxa de arame que hai que corta vinte centímetros. Explica 

que hai sentenza, que houbo que facer proxecto de demolición, que se lle dou licenza e 

que está en prazo de execución da obra. Salienta o Sr. Sisto que hai denuncias 

cruzadas, polo que o que era un tomo ou dous, pasaron a ser sete ou oito. Remata o 

Sr. Sisto a súa intervención dicíndolle ao Sr. Parajó que cando queira estude a fondo a 

cuestión e lle de a súa opinión, engadindo que a valorará moito. 

 

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 
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 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  3/2014 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 3 MARZO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a tres de marzo de dous mil catorce, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do Sr. alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 

sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel Manuel Rey Martínez 

D.ª María Carmen Álvarez Garea 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón 

D. José Antonio Patiño Amboage 

D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís 

D. José Albino Vázquez Pallas 

D.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.- CUESTIÓN DE CONFIANZA VINCULADA A APROBACIÓN DO ORZAMENTO 
MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2014. 
 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as nove horas, declara público e aberto o acto, pasándose 

a tratar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que é o seguinte: 

 

1.- CUESTIÓN DE CONFIANZA VINCULADA A APROBACIÓN DO ORZAMENTO 
MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2014. 

O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 27 de febreiro de 2014, que se 

recolle a continuación: 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
O artigo 197 bis da Lei Orgánica 5/1985, de Réxime Electoral Xeral, modificada por Lei 
8/1999, permite ó Alcalde presentar ó Pleno unha cuestión de confianza vencellada á 
aprobación do Orzamento Municipal. Polo tanto, este alcalde decide convocar esta cuestión de 
confianza amparado pola citada lei.  
 
A cuestión de confianza está motivada nas seguintes cuestións:  
 

• Nas últimas semanas o goberno municipal remitiu un borrador dos orzamentos ás forzas 
políticas coa intención de que fixesen as aportacións ou matizacións que consideraran 
oportunas e prioritarias. Ata o momento non se tivo achegado ningún comentario nin 
suxestión que se traduza nun apoio do documento do Orzamento Municipal 2014.  

• A situación económica xeral e a do Concello en particular fan necesaria a aprobación 
dunhas contas que se axusten a esta situación. Seguir traballando cuns orzamentos 
prorrogados perxudican o adecuado funcionamento contable.  

• A proposta de Orzamento Municipal 2014 desta alcaldía defende os servizos 
implementados ata o de agora, con conquistas sociais en materia de benestar, 
conciliación, política socio-cultural ou transporte. Preséntanse unhas contas na que se 
mantén o rigor na xestión económica e nas que se prioriza ó mesmo tempo o gasto 
social, imprescindible no contexto económico e social actual.  
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Polo exposto, solicitase ao Pleno da Corporación que preste a súa confianza a esta alcaldía, 
vinculada á aprobación do Orzamento Municipal de 2014, de acordo co establecido no artigo 
197 bis da Lei Orgánica  5/1985, de réxime electoral xeral.  

Teo, 27 de febreiro do 2014 

Martiño Noriega Sánchez 

Alcalde do Concello de Teo” 

O Sr. alcalde explica que non vai a facer defensa do orzamento porque xa no pleno 

ordinario do xoves se dou un debate do fondo e da forma sobre as razóns para 

aprobalo. Opina que a cuestión de confianza é a mellor forma de viabilizar a situación, 

engadindo que tamén existirían outras posibilidades, como sería a Xunta de Goberno, 

pero que se trata dunha fórmula coa que non está de acordo. Explica o Sr. alcalde que, 

no caso de que se rexeite, se abre un período dun mes e se non se presenta unha 

proposta de goberno alternativo, entenderase definitivamente aprobado o orzamento. O 

Sr. alcalde sinala que, tal e como se lle indicou dende secretaría, a votación, de acordo 

co artigo 101 do Real Decreto 2568/1986, ten que ser nominal, procedéndose a chamar 

aos concelleiros, atendendo á orde alfabética de apelidos. 

 

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

sinala que se ben en relación aos orzamentos está todo dito, quere deixar constancia 

de dúas ou tres cousas que opina que non son de recibo. Sinala que os Plenos sempre 

se poñen ás oito da tarde para que veña o pobo a escoitalos, agás hoxe, que o Sr. 

alcalde o pon as nove da mañá, porque non o pode poñer ás sete, senón o poñería a 

esa hora, engadindo que se iso é democracia que veña Deus e que o vexa. Salienta o 

Sr. Parajó que tamén ten que dicir que nas declaracións, de onte, do Sr. alcalde no 

Correo e na Voz, aínda por encima bótalle a culpa á oposición de que vai a retrasar un 

mes a aprobación dos orzamentos, cando o Sr. alcalde leva un ano máis dous meses 

sen sometelos a Pleno. Opina o Sr. Parajó que iso si que é unha verdadeira 

democracia, engadindo que o Sr. alcalde non era así, e que ou cambiou ou o 

cambiaron. Sinala o Sr. Parajó que o que fai ultimamente o Sr. alcalde non ten nin pes 

nin cabeza, e que espera que fale co señor Beiras a ver se arranxa este problema, 

porque senón se vai de mal en peor. Remata o Sr. Parajó a súa intervención sinalando 

que espera que volte a democracia ao concello de Teo, e que non se lle bote a culpa a 
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quen non a ten, porque a culpa do que está pasando é do señor alcalde, nin tan 

sequera do equipo de goberno. 

 

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que a cuestión de confianza é 

perfectamente posible, que outra posibilidade sería levar os orzamentos á Xunta de 

Goberno e outra deixalos sobre a mesa. Salienta que ante as acusacións do Sr. alcalde 

de que a oposición non negociou, hai que dicir que as propostas existían, e que ela tiña 

unha bastante elaborada, porén o que lle faltaba era o expediente completo, porque os 

informes de intervención chegaron cando foron as Comisións Informativas. Di a Sra. 

Lemus que en moitas cousas está de acordo co Sr. Parajó, e que non se lle pode botar 

a culpa á oposición. A Sra. Lemus di que non quere un cambio de goberno e que non 

vai a apoiar unha moción de censura, senón que o que busca son uns orzamentos 

axeitados, engadindo que se opta pola cuestión de confianza e que ela preferiría que 

se deixara sobre a mesa. Explica a Sra. Lemus que durante toda a lexislatura so se 

votou en contra dúas veces, unha no caso das taxas por licenzas e agora con estes 

orzamentos, engadindo que chama a atención sobre isto porque debería facerlle 

reflexionar ao Sr. alcalde. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que por 

coherencia vai a manter o voto do xoves. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, que di que hoxe, luns 3 de marzo de 2014, 

luns de Entroido, cando son as nove da mañá, se está celebrando un pleno, 

asistíndose á crónica dunha moción de confianza anunciada. Di o Sr. Fernández que 

lembra que é luns de Entroido pois, a propósito da hora na que se celebra o pleno, vai 

a ler un pequeno extracto da sesión plenaria de 6 de xullo de 2007, o primeiro pleno co 

señor Martiño Noriega como alcalde de Teo, no que se recolle que o “sr. Alcalde di que 

é un compromiso e unha reinvidindicación do seu grupo o fomento da participación 

veciñal. Manifesta que sempre foron críticos cos horarios que non permitían a 

asistencia da cidadanía, porque as sesións plenarias eran pola mañá, e que o que se 

pretende é abrir o concello á cidadanía, para que estea informada do que opinan os 

políticos”. Salienta o Sr. Fernández que estas eran as palabras do actual alcalde en 

xullo de 2007, cando era alcalde do BNG, e agora se está celebrando un Pleno ás nove 

da mañá sobre unha cuestión tan pouco importante como unha cuestión de confianza. 

O Sr. Fernández pregúntalle ao Sr. alcalde que foi o que cambiou dende aquela, e 
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resposta que o único que cambio é que o Sr. alcalde parece que milita nunha forza 

renovadora, engadindo que xa o ve. Lembra o Sr. Fernández que o pasado xoves na 

súa intervención falou da historia dos orzamentos ata aquel momento, engadindo que 

hoxe se está escribindo un novo capítulo que seguro que vai dar moito de si, porque xa 

o está facendo estes días. Refírese o Sr. Fernández a mentiras, intentos de 

manipulación, vitimismos, imposición, etc, salientando que se trata de palabras que 

leva o vento. Pregunta o Sr. Fernández cal é a razón pola que están aquí, respostando 

que a razón fundamental é a negativa do señor alcalde a debater e negociar as 

propostas que se Ile presentaron, engadindo que o BNG formulou unha proposta por 

escrito, a única que se fixo por escrito, que non foi considerada polo alcalde. Explica o 

Sr. Fernández que o BNG puxo sobre a mesa unha proposta para debater no Pleno de 

orzamentos, que é o lugar onde se debe debater con luz e taquígrafos. Salienta que o 

BNG, cando dispuxo de toda a documentación dos orzamentos, elaborou e formulou 

unha proposta, que ademais era coñecida polo alcalde pois foi respondida nun medio 

de comunicación, porén o alcalde optou por renunciar ao diálogo e á negociación, 

botando man do mecanismo da moción de confianza. Salienta o Sr. Fernández que, 

para máis gloria, atopáronse cunha convocatoria realizada de maneira unilateral con 

premeditación e aleivosía, pois foi inmediatamente despois da votación cando se lles 

entregou a convocatoria do Pleno extraordinario para o luns, ás nove da mañá, unha 

convocatoria que ía acompañada dunha xustificación que só puido ser redactada antes 

do debate mesmo de orzamentos, é dicir, cando menos a tarde do xoves 27 de 

febreiro. Salienta o Sr. Fernández que na xustificación se fan afirmacións como que 

"non se tivo achegado ningún comentario nin suxestión", cando no momento en que 

lles entrega a convocatoria é unha falsidade, pois había sobre a mesa a proposta do 

BNG. Reitera o Sr. Fernández que se produciu con premeditación e aleivosía, para 

furtar o debate, para impedir que se incluíse unha proposta no orzamento na que se 

pedía un Plan de seguridade viaria e humanización para Teo. Considera o Sr. 

Fernández que o que tiña que ter feito o alcalde, nese momento, en aras da 

democracia, era debater e dialogar,  engadindo que o BNG estaba e está aberto a 

propostas para incluír esta cuestión que consideran fundamental para os veciños e as 

veciñas de Teo. Dirixíndose ao Sr. alcalde, o Sr. Fernández dille que se este aceptase 

a proposta, o BNG apoiaría os orzamentos, ou polo menos non se opoñería e que polo 

contrario a resposta que recibiron é que non ha lugar. Explica o Sr. Fernández que 
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tamén había unha afirmación do alcalde que debería ser un subliñado neste capítulo da 

historia dos orzamentos, cualificando as contas como pechadas e blindadas, engadindo 

que se trata dun comportamento, cando menos, pouco democrático. O Sr. Fernández 

di que, ante isto, quere que quede ben claro que o BNG sempre estará co diálogo, mais 

tamén sempre estará fronte a aqueles que prefiren optar polo camiño do medio. Opina 

que o señor alcalde bota man dun mecanismo coñecido como moción de confianza 

para aprobar os orzamentos, amparándose nun procedemento legal que facilita ao 

goberno en minoría impoñer o seu criterio e así, rexeitado maioritariamente o 

orzamento para que negociara a proposta, pretende ser aprobado automaticamente. 

Sinala o Sr. Fernández que o Sr. alcalde recorre a un mecanismo que foi introducido en 

1999, no Pacto Local no marco da FEGAMP, e sendo ministro de Administracións 

Públicas o señor Rajoy. Explica que se trataba dun pacto entre o bipartidismo español, 

entre PP e PSOE, para favorecer aos gobernos en minoría. Nos debates que levan á 

aprobación da Lei 8/1999 de reforma da LOREG, os argumentos para xustificar este 

acordo non son afondar na democracia, nin poñer sobre a mesa fórmulas participativas 

máis abertas, como se pensaba que defendía o alcalde, senón que o argumento é 

simplemente aprobar un orzamento sen negociar. Así pois, a día de hoxe, o Sr. alcalde 

repite que non aprobará os orzamentos na Xunta de Goberno Local, mecanismo co que 

evitaría retrasos, debendo explicarlle isto aos veciños e ás veciñas, porén vai recorrer á 

moción de confianza. Opina o Sr. Fernández que é o mesmo, un mecanismo deseñado 

para outros escenarios institucionais, que é trasladado aos entes locais, máis non para 

redundar na democracia. Opina o Sr. Fernández que o Sr. alcalde válese dunha norma 

que con carácter excepcional da por válido un acordo en minoría para grandes asuntos 

do Concello, cando un demócrata convencido non tería que recorrer a estes 

procedementos excepcionais. Salienta que para o BNG este é un acto de soberbia, a 

través do cal se pretenden aprobar unhas contas que foron rexeitadas pola maioría da 

Corporación, e non por fracasar o diálogo, simplemente porque formaba parte dos 

cálculos do señor alcalde, polo que cabe reiterar o xa dito da existencia de 

premeditación. O Sr. Fernández, dirixíndose ao Sr. alcalde, pídelle que asuma que está 

en minoría e actúe en consecuencia, que se deixe de vitimismos, asuma as 

responsabilidades políticas e exerza como demócrata. Di o Sr. Fernández que é o 

señor alcalde o que lle fala de confianza ao BNG, engadindo que iso xa é de risa. O Sr. 

Fernández pregúntalle ao Sr. alcalde se sabe que significa esa palabra, máis alá dun 



 

 - 7 -

artigo nunha lei que lIe facilita un mecanismo para aprobar os orzamentos rexeitados 

pola maioría. Salienta que para el e para o BNG a confianza é moito máis, porén como 

para o Sr. alcalde se está a falar dun procedemento, así seguirán, porque quedou claro 

que do outro non entende. Sinala o Sr. Fernández que se se vai á regulación legal dese 

mecanismo, froito do pacto bipartidista, nos atopamos con outro concepto, que é o da 

censura, que por suposto tamén ten o seu significado. Salienta que, para evitar 

especulacións interesadas, quere dicir que o BNG non vai participar en espectáculos, 

nin en fogos de artificio, engadindo que quen fale de mocións de censura será porque 

lle convén, e que o BNG nin convocou a moción de confianza nin falou en ningún caso 

de mocións de censura. Reitera o Sr. Fernández que o que se dedica a falar disto, será 

porque Ile interesa, porén ata o día de hoxe o único que falou de mocións de confianza 

e de censura, foi o Sr. alcalde. Sinala o Sr. Fernández que o Sr. alcalde fala tamén de 

retrasos, e que con relación a isto cabe insistir no que xa dixo, e así como o Sr. alcalde 

bota man da moción de confianza, que é competencia do alcalde e que Ile pon a 

disposición a lei, tamén pode botar man da Xunta de Goberno Local, e así se acabarían 

os retrasos. O Sr. Fernández dille ao Sr. alcalde que, para utilizar un mecanismo de 

maneira interesada, tamén pode utilizar o outro, engadindo que chegados a este punto 

a el xa non lle estrañaría nada. Salienta o concelleiro do BNG que aquí é onde se 

demostra que ao Sr. alcalde lle interesa a cuestión de confianza, ou realmente é que 

ten medo a que alguén lle diga que foi o primeiro alcalde en utilizar o procedemento de 

Rajoy. O Sr. Fernández pídelle ao Sr. alcalde que non fale moito de retrasos porque se 

os orzamentos estiveran no prazo legal, é dicir a finais do 2013, a día de hoxe, pasara 

o que pasara, estarían en vigor, pero o Sr. alcalde ten claras as prioridades, estando el 

en primeiro lugar. Opina o Sr. Fernández que o único responsable de que Teo non teña 

os orzamentos aprobados é o Sr. alcalde, e o único culpábel de que se retrasen as 

contas é o Sr. alcalde, non habendo nada máis. Dirixíndose ao Sr. alcalde, o Sr. 

Fernández pídelle que, por decencia democrática, retire isto e se sente a falar e a 

dialogar, engadindo que as formas son moi importantes en democracia e que a ética e 

a estética practícanse, aquí e en todos os sitios. 

 

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

grupo, Sr. Vázquez Pallas 
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O Sr. Vázquez Pallas di que o único que lle molestou moito foi ler na prensa que o Sr. 

alcalde lle bota a culpa á oposición, engadindo que o Sr. alcalde nunca ten a culpa, 

sendo ben triste que cando non estaba no goberno daba todo tipo de calificacións os 

que gobernaban naquel momento, e agora actúa dunha forma totalitaria, chulesca e 

mentindo, porque o Sr. alcalde utilizou onte pola mañá os medios de comunicación 

para mentir, engadindo que se se quere dicir a verdade, terá que dicirse que os 

orzamentos se entregaron o 11, pero tamén terá que dicirse que os informes de 

intervención os tiveron o día 24, e houbo grupos que os tivo 2 días antes das 

Comisións Informativas, polo tanto o Sr. alcalde debe dicir todo. Di o Sr. Vázquez 

Pallas que o Sr. alcalde actuou dunha forma chulesca porque chega o Pleno, se lle 

pide que retire o orzamento para sentarse a falar e, de forma totalitaria, dixo que non, 

que estaban blindados. Di o Sr. Vázquez Pallas que lles molesta porque o seu grupo 

sempre apoiou o goberno se se traían iniciativas a favor dos veciños, cando polo contra 

cando o seu grupo presentou mocións a favor dos veciños, eran tumbadas. O Sr. 

Vázquez Pallas pídelle ao Sr. alcalde que non utilice os medios de comunicación para 

botarlle a culpa á oposición do retraso dos orzamentos e remata a súa intervención 

sinalando que o Sr. alcalde debe ter outros intereses para blindalos e non querer falar e 

abrilos de novo. 

 

O Sr. alcalde salienta que o documento do orzamento se debateu extensamente no 

Pleno ordinario, no horario de sempre, engadindo que a cuestión de confianza vai 

vencellada aos orzamentos, pero que non se vai a dar debate dos mesmos, polo que 

canto antes se recorten os prazos mellor. Explica que se ten falado, e consta en acta, 

de convocatorias extraordinarias a media mañá, existindo críticas porque rompían a 

unidade da xornada laboral, pedíndose que se puxeran a primeira hora, e estando a 

luns de Entroido, parece que a cuestión de horario é unha cuestión que xera 

problemas, cando as convocatorias sempre se fixeron de maneira regrada. Di o Sr. 

alcalde que esperaba recibir outro tipo de críticas, pero non a do horario. Explica que 

se remitiu o borrador de orzamentos e non os informes de Intervención, porque estes 

van cando o orzamento vai á Comisión Informativa, porque loxicamente se existen 

aportacións aos orzamentos os informes van a variar, polo que non se mandan estes 

informes cando se manda un borrador para facer propostas. O que se mandou foi unha 

proposta, porque a interventora informa cando vai ao Pleno, non antes. Sinala o Sr. 
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alcalde que, de acordo co que dixo o Sr. Fernández, se trata dunha crónica dunha 

moción anunciada, engadindo que en varias semanas non existiron aportacións, ata 

que o fixo no Pleno o BNG, en relación á seguridade viaria, que xa está prevista nos 

orzamentos a través do POS, cunha proposta de expulsar a xente que se sabe que 

nunca se vai a facer. Di o Sr. alcalde que o final se está nun punto de non retorno. 

Salienta que o feito de que o BNG, e o Sr. Fernández, en concreto, faga cuestión do 

procedemento que hoxe se trae, cando foi empregado dende o 2007 en varias 

ocasións, cando foi  empregado noutros concellos, e que o Sr. Fernández diga o 

mesmo que daquela dixeron outros, e lles acuse do mesmo que noutro momento lles 

acusaron outros, que xa non están na Corporación a día de hoxe, é como o eterno 

retorno de acabar escoitando as cousas que se escoitaron doutros. Salienta que o feito 

de que o Sr. Fernández faga unha comparación de procedementos, sinalando que se 

pode levar por Xunta de Goberno, é que é criticable, cando dende o ano 2007 se 

utilizou tres veces, é marciano. O Sr. alcalde considera que a cuestión de confianza é o 

máis democrático, porque, a diferenza da outra fórmula, sempre existe a posibilidade 

de que a oposición de unha alternativa, aínda que poida non ser este é caso, 

engadindo que agradece que o clarificasen. O Sr. alcalde di que tense empregado a 

cuestión de confianza noutros contextos, por exemplo no 2007 o primeiro ano de 

lexislatura, cando quedaban tres anos, resultando ademais unha formula tamén 

empregada polo BNG. Di o Sr. alcalde que lembra perfectamente quen a empregou no 

pais por primeira vez, en Arzúa, Xaquín García Couso, co asesoramento da sede 

nacional do BNG, para sacar adiante os orzamentos, polo que se pode facer a crítica 

que se queira facer. Remata o Sr. alcalde a súa intervención sinalando que a cuestión 

está clara, e que se se rexeitan os orzamentos, se abre un período dun mes e se nese 

período non se presenta unha moción de censura, se entenden definitivamente 

aprobados e o equipo de goberno pode acabar o seu traballo. 

 

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

que o Sr. alcalde utiliza unha prepotencia terrible, engadindo que so lle faltan as 

pistolas como a “Billy el niño”. Dirixíndose ao Sr. alcalde lle pregunta se lle parece de 

recibo que se estea celebrando un Pleno sobre os orzamentos e o Sr. alcalde teña 

preparada a convocatoria da cuestión de confianza para entregala. Pregunta o Sr. 

Parajó se o Sr. alcalde é un adiviño e se a medicina lle queda corta, porque xa sabía 
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que non se ían a aprobar. Pregunta o Sr. Parajó para que valería a convocatoria se se 

chegaran a aprobar. Sinala que o Sr. alcalde di que o documento estaba pechado 

porque é un documento equilibrado, e pregunta de onde se sacou iso, engadindo que 

se é porque son iguais os ingresos e os gastos, hai que ter en conta que é así porque 

se inflan os ingresos para compensar os gastos. Remata o Sr. Parajó a súa 

intervención dicíndolle ao Sr. alcalde que non teña tanta confianza, aínda que a Sra. 

Lemus diga que non vai a existir moción de censura, porque pode ocorrer que si se 

formule, aínda que se perda.  

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que os informes de 

intervención son de 10 e 11 de febreiro, polo que estaban feitos cando se lles entregou 

o borrador de orzamento. Sinala que o Sr. alcalde considera que os informes de 

intervención non son importantes, e que isto o leva ás ultimas consecuencias porque 

está disposto a aprobar os orzamentos en contra dos mesmos. Sinala a Sra. Lemus 

que non vai a entrar no tema dos horarios, porque mentres se discute iso non se 

discute o importante. Salienta que a cuestión de confianza é un mecanismo que existe 

legalmente, aínda que se poderían utilizar outras fórmulas, poren haberá que pensar 

que tipo de orzamentos se van a ter, porque se trata duns orzamentos que xa teñen 

déficit inicial, e iso é un problema moi gordo. Considera a Sra. Lemus que falar doutras 

cousas pode ser moi práctico á efectos de saír na prensa, pero verdadeiramente o que 

se oculta é un enorme problema que ten o concello de Teo cos orzamentos. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que o Sr. alcalde falaba e 

recoñecía que o de negociar ou non era unha cuestión de vontade política, polo que se 

non se negocia é porque non existe vontade política. Sinala que os informes teñen 

data, e claro que xa estaban dispoñibles, sendo outra cousa que non se lles pasaran a 

eles. Opina o Sr. Fernández que hai que analizar os escenarios, a situación e a maioría 

que existía no concello, que saíu das eleccións do 2011, e que por iso case que o Sr. 

alcalde estaba obrigado a negociar coa maioría que saíu das eleccións, por vontade 

democrática, polo menos intentalo e poñer todo sobre a mesa. Considera o Sr. 

Fernández que se un alcalde en minoría presenta uns orzamentos e se rexeitan polo 

Pleno, e utiliza o mecanismo para aprobalos automaticamente, iso implica un xogo 

mediático e cada un aproveita a súa posición no taboleiro político. O Sr. Fernández 
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pídelle ao Sr. alcalde que non fale do BNG, porque xa se foi do BNG, xa rompeu a 

confianza co BNG, fai dous anos. Opina que é un acto un pouco chulo o da moción de 

censura, porque sempre existe esa posibilidade, non so no ámbito da cuestión de 

confianza, engadindo que sen confianza tamén hai censura, e a censura implica unha 

desconfianza. Salienta o Sr. Fernández que é  a primeira vez, aquí e agora, que fala da 

moción de censura para respostarlle ao Sr. alcalde, engadindo que o BNG non vai a 

entrar en especulacións nin en fogos de artificio, porque son cousas provocada polo Sr. 

alcalde. Pregúntalle o Sr. Fernández ao Sr. alcalde se fixo todo o posible para negociar, 

mais alá de pedir o apoio individual a cada concelleiro, vía correo electrónico, e remata 

a súa intervención sinalando que o Sr. alcalde quixo chegar aquí, e aquí están.  

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen di que o Sr. alcalde volta a faltar 

á verdade, porque os informes de intervención son de 11 de febreiro, por tanto cando 

se fan as declaracións nos medios hai que ter coidado e dicir a verdade. O Sr. Vázquez 

Pallas di estar de acordo co Sr. Parajó, xa que dende o 2007, o Sr. alcalde cambiou 

moito, e a peor, porque cando estaba na oposición e despois cando foi alcalde, tiña 

outro talante, completamente distinto, e agora di que os orzamentos están blindados, e 

a quen lle guste, ben, e a quen non tamén. Opina que o outro día no Pleno, se o Sr. 

alcalde tivera o talante daquela, cando se lle pediu que os deixara sobre a mesa, 

debería facelo, e poñer un prazo dun mes para facer uns novos orzamentos entre todos 

os grupos. Opina o Sr. Vázquez Pallas que o Sr. alcalde non quixo e que está fora do 

concello, engadindo que descoñece se ten a mente en Santiago ou en Bruselas, e que 

o PP o único que lle piden é que atenda aos veciños de Teo mentres siga sendo 

alcalde. 

 

O Sr. alcalde di que se van a levar moitas sorpresas sobre onde ten el a cabeza, 

pedíndolle ao Sr. Vázquez Pallas que non se apunte ao discurso oficial porque é moi 

fácil, pero van a existir moitas sorpresas. Explica que dende o 2007 ata o 2014 é a 

terceira vez que se utiliza a cuestión e confianza e sempre escoitou o mesmo 

argumento da prepotencia, falta de diálogo, etc, podéndose tirar de hemeroteca, de 

actas e de notas de prensa. Di que se falou de prensa e que el tamén almorzou  o 

sábado con notas de prensa e posicionamentos mediaticos, engadindo que é lexítimo 

dar unha resposta porque forma parte do xogo público. Refírese o Sr. alcalde á 
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interpretación do artigo 168.5 e explica que foi a mesma que se fixo durante todos 

estes anos, xa que non se ia a mudar agora, engadindo que el escoita argumentos que 

se lle deron noutras ocasións, por outras persoas, engadindo que a xente vai a colocar 

a cada quen no seu lugar. 

 

O Sr. alcalde pide silencio e respecto ao público asistente, engadindo que aquí sempre 

se escoita a todo mundo. 

 

Di o Sr. alcalde que non vai a entrar en cuestións de fondo sobre o mecanismo que se 

utiliza, o artigo 168.5, ou se se fixo todo o posible por negociar, sinalando que ten o 

convencemento de que en todo o proceso as posicións estaban absolutamente 

prefixadas. Explica que, tratándose dos informes e da súas datas, hai que ter en conta 

que se hai propostas os informes van a ser diferentes, e os informes unicamente 

adquiren rango legal cando van á Comisión Informativa, e se hai propostas, van a ter 

que variar. Salienta que determinadas cuestións que se plantexaron, as rexeita, 

engadindo que lexitimamente, se poden plantexar como proposta no Pleno, pero se 

sabe que é unha proposta para fixar posición. Explica o Sr. alcalde que cando o Sr. 

Sisto fai un convite a facer propostas e non as hai ata o día do Pleno entendese que 

hai unha posición prefixada e remata a súa intervención sinalando que non vai a entrar 

nas descalificacións, como o de prepotente, porque son argumentarios que hoxe 

escoitou aquí, pero que xa escoitou máis veces e forman parte dun guión repetido 

 

O Sr. alcalde explica que, tal e como se sinalou, vaise utilizar o sistema nominal de 

chamamento público, procedéndose ao chamamento dos/as concelleiros/as, por orde 

alfabética do apelido, para que formulen o seu voto. 

 

De acordo co exposto, realizase o chamamento por orden alfabético de apelidos e en 

último lugar o Presidente, debendo cada membro da Corporación, ao ser chamado, 

responder en voz alta, “si”, “non” ou “me absteño”, producíndose o seguinte resultado: 

 

- Álvarez Garea, María Carmen - si 

- Diéguez González, Carmen - non 

- Fernández Baz, Manuel Anxo – non  
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- Francos Liñares, Xurxo - si 

- Guerra Calvelo, José Manuel - non 

- Hermida Gulías, María do Carme - si 

- Iglesias Villar, Xosé Ignacio - si 

-Leborán Guldrís, Carmen Isabel - non 

- Lemus de la Iglesia, Uxía - non 

-  Parajó Liñares, F. Manuel - non 

- Patiño Amboage, José Antonio - non 

- Rey Martínez, Ángel Manuel - si 

-  Rey Tato, Nélida - non 

- Sisto Edreira, Rafael Carlos – si 

- Souto Abeijón, María de las Mercedes - non 

- Vázquez Pallas, José Albino - non 

- Noriega Sánchez, Martiño - si 

En virtude do exposto, o Pleno da Corporación, con dez votos en contra (6 PP, 2 
BNG e 2 grupo mixto) e sete votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as), 
acorda non prestar a súa confianza á alcaldía, vinculada á aprobación do 
Orzamento Municipal de 2014, de acordo co establecido no artigo 197 bis da Lei 
Orgánica  5/1985, de réxime electoral xeral.  

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove horas e cincuenta e cinco 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  4/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 27 MARZO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e sete de marzo de dous mil catorce, 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 

 
Non asisten, previa excusa: 
D. Florencio Manuel Parajó Liñares 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 30/01/2014 E DO 27/02/2014 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 141/14 Á 206/14) 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE SEGUEMENTO DO CUMPRIMENTO DO 
PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES 

4.- DAR CONTA DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2013 

5.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REVERSIÓN AO PATRIMONIO 
MUNICIPAL DA PARCELA DO SUD- 12, CEDIDA AO IGVS PARA A CONSTRUCIÓN 
DUN CENTRO DE DÍA E VIVENDAS DE PROTECCIÓN 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN 
RELACIÓN AO SOLO RÚSTICO 

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA O 
DESMANTELAMENTO DO 065 DO SERVIZO GALEGO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO 

9.- MOCIÓNS 

10.- ROGOS E PREGUNTAS 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto. 
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Antes de comezar a tratar os asuntos incluídos na orde do día, o Sr. alcalde desculpa a 

ausencia dos concelleiros do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, por razóns 

persoais, e D. Manuel Parajó Liñares, por cuestións de saúde. 

 

Co permiso da presidencia, intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen pregunta se 

non se vai a gardar un minuto de silencio por Adolfo Suárez. 

 

O Sr. alcalde di que se o Sr. Guerra ten interese, el non ten ningún problema en facelo. 

 

O Sr. alcalde solicita que conste en acta que a petición do PP vaise gardar un minuto 

de silencio polo expresidente Suárez. 

 

De acordo co exposto, neste intre procédese a gardar 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 DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 30/01/2014 E DO 27/02/2014. 
 

Acta da sesión ordinaria do día 30 de xaneiro de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 30 de xaneiro de 2014. 

 

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

unanimidade dos asistentes. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 27 de febreiro de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 27/02/14. 

 

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

unanimidade dos asistentes. 
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 141/14 Á 206/14). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 22 de febreiro ata o 23 de 

marzo de 2014, que comprenden os números 141 ao 206, 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.- DAR CONTA DO INFORME DE SEGUEMENTO DO CUMPRIMENTO DO 
PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Intervención, de 10/03/2014, de seguimento do 

cumprimento do período medio de pago a provedores, 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 DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2013. 
O Sr. alcalde da conta dos resultados da liquidación do exercicio 2013, segundo o 

documento incorporado ao expediente, que se reproduce a continuación, indicando que 

está a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

“DACIÓN DE CONTA 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do 
disposto no artigo 193.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL. 
 
DOU CONTA ao Pleno da Corporación dos resultados da Liquidación do exercicio 
2013, có seguinte resumo: 
 
1.-RESULTADO ORZAMENTARIO  

1.-RESULTADO ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO 

a) operacións correntes 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 10.089.652,56 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 8.818.023,25 

RESULTADO ORZAMENTARIO 1 1.271.629,31 
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b) outras operacións non financieras 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 444.034,57 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 908.131,13 

RESULTADO ORZAMENTARIO 2 -464.096,56 

 

Resultado Orzamentario Non Financeiro(1+2)……807.532,75€ 

 

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 0,00 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 462.056,99 

RESULTADO ORZAMENTARIO F.4 -462.056,99 

 

Resultado Orzamentario Financeiro(3+4)…….-462.056,99 € 

RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 2013……345.475,76€ 

 

Axustes: 

1.-Desviacións imputables  positivas (-)……………..….-203.755,20€ 

2.-Desviacións imputables negativas (+)………………+5.785,78€ 

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

 

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO 
EXERCICIO 2013 

147.506,34€

 
 
2.-REMANENTE DE TESOURERÍA 
 
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS  74.930,33 
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO  1.201.424,97
(+) del Presupuesto corriente 1.009.680,68 
(+) de Presupuestos cerrados 116.277,03 
(+) de operaciones no presupuestarias 93.486,80 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 18.019,54 
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3. (-) OBRIGAS PENDENTES DEPAGO  2.186.079,29
(+) dol Presupuesto corriente 1.995.249,93 
(+) do Presupuestos cerrados 60.440,69 
(+) de operaciones no presupuestarias 171.510,86 
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva 41.122,19 
 REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 - 3)  -909.723,99
 SALDOS DE DUBIDOSO COBRO(-)  -40.175,79
REMANENTE DE TESOURERÍA GFA (-)  -286.282,81
 REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS 
(RTT-RTGFA)  

-1.236.182,59

 
 
3.-AFORRO NETO E NIVEL DE ENDEBEDAMENTO 
 

CAP ING  DRN 
1 3.183.689,44 
2 46.667,54 
3 2.064.474,20 
4 4.794.032,09 
5 789,29 

TOTAL 10.089.652,56 
  

CAP GAS ORN 
1 3.042.814,09 
2 5.263.247,47 
4 115.541,09 

TOTAL 8.421.602,65 
  
AB 1.668.049,91 
ATA 385.715,52 
AN 1.282.334,39 
 
DEBEDA VIVA A 31/12/2013 2.723.072,73
DEREITOS CORRENTES LIQUIDADOS 10.089.652,56
% ENDEBEDAMENTO 0,27
 
 
4.-DEREITOS DE DUBIDOSO COBRO 
DEREITOS DE DIFÍCIL OU IMPOSIBLE RECADACIÓN 
LIQUIDACIÓN EXERCICIO 2013   
    

ANO % DPC DDIR 
2012 0,25 99.250,73 24.812,68
2011 0,25 0,00 0,00
2010 0,5 0,00 0,00
2009 0,75 724,63 543,47
2008 0,75 5.928,16 4.446,12
2007 1 2.558,50 2.558,50
2006 1 3.228,52 3.228,52
2005 1 4.586,49 4.586,49

  DDIR 40.175,79
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5) SITUACIÓN DE INESTABILIDADE ORZAMENTARIA E CUMPRIMENTO DO NIVEL DE 
ENDEBEDAMENTO A 31/12/2013. 
 
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA: SE  CUMPRE 
REGRA DE GASTO: SE CUMPRE 
LIMITE DE DÉBEDA: SE CUMPRE 
 
Teo, 19 de marzo de 2014. 
 O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

 
O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

5.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL. 
O Sr. alcalde di que de acordo coa reforma de Administración local procede dar conta 

do cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, en relación ao persoal 

eventual, segundo o documento incorporado ao expediente, que se reproduce a 

continuación, indicando que está a disposición de todos os membros da Corporación 

para a súa consulta se así o desexan. 

“DACIÓN DE CONTA 

A Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración 

Local, introduce na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en 

adiante, LRBRL) un artigo 104 bis referido ao persoal eventual das Entidades Locais. 

Segundo o apartado primeiro do artigo citado as dotacións de postos de traballo cuxa 

cobertura corresponde a persoal eventual nos Concellos deberá axustarse aos limites e 

normas que determina e que, tratándose do concello de Teo, se concreta na 

posibilidade de incluír como máximo na súa plantilla dous postos de traballo de persoal 

eventual. 

Segundo o apartado 4 do mesmo artigo, o persoal eventual terá que asignarse sempre 

aos servizos xerais das Entidades Locais en cuxa plantilla aparezan consignado, 

podendo asignarse, so excepcionalmente, con carácter funcional, a outros dos servizos 

e departamentos da estrutura propia da Entidade Local, se así o reflectira 

expresamente o seu regulamente orgánico. 
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Segundo o apartado 6 do artigo 104 bis analizado, o Presidente da Entidade Local 

informará ao Pleno con carácter trimestral do cumprimento do previsto neste artigo. 

De acordo co exposto, dáse conta ao Pleno da Corporación do cumprimento no 

concello de Teo da regulación contida no artigo 104 bis da LRBRL, ao contar con 

dous postos de traballo de persoal eventual, que son a Xefa de gabinete e a 

Responsable de prensa, asignados aos servizos xerais da Entidade Local. 

Teo, 24 de marzo de 2014 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REVERSIÓN AO PATRIMONIO 
MUNICIPAL DA PARCELA DO SUD- 12, CEDIDA AO IGVS PARA A CONSTRUCIÓN 
DUN CENTRO DE DÍA E VIVENDAS DE PROTECCIÓN. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19 de marzo de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/03/2014. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto.- Reversión ao patrimonio municipal da parcela do SUD- 12, cedida ao 
IGVS para construción dun centro de día e vivendas de protección. 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante Providencia de Alcaldía de 29 de xuño de 2007 iniciouse o expediente de 

cesión de parcela do SUD-12, Galanas-Balcaide, integrante do patrimonio municipal do 

solo, ao IGVS para a construción dun centro de día e vivendas de protección pública en 

réxime de aluguer, declarándose, mediante informe do arquitecto municipal, de 2 de 

xullo de 2007, a idoneidade e aptitude xeotécnica adecuada dos terreos para a citada 

finalidade. 

2.- Con data de 3 e 4 de xullo de 2007 emítense, respectivamente, informe xurídico e 

de intervención avalando o procedemento de cesión da parcela ao IGVS. 
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3.- Na sesión plenaria do 6 de xullo de 2007 someteuse a votación a proposta de 

cesión ao IGVS da parcela citada do patrimonio municipal do solo para a construción 

dun centro de día e vivendas de protección pública en réxime de aluguer, resultando a 

mesma aprobada con dezaseis votos a favor e unha abstención. 

4.- O 24 de xuño de 2008 asínase un protocolo entre o Concello de Teo e o IGVS para 

a construción dun centro de día e vivendas de promoción pública en réxime de aluguer. 

5.- Mediante resolución do Director Xeral do IGVS, de 2 de xullo de 2008, se acepta a 

cesión feita polo Concello de Teo da parcela situada no SUD 12, Galanas-Balcaide, 

para construción dun centro de día e de vivendas de promoción pública en réxime de 

aluguer. 

6.- Mediante informe do arquitecto técnico municipal, de 1 de setembro de 2008, 

valorase a finca urbana do SUD 12 nun importe de 372.619 €. 

7.- O 12 de setembro de 2008 elevouse a escritura pública, ante o notario D. Francisco 

Manuel Ordoñez Arman, a cesión gratuíta da finca, inscribíndose, no rexistro da 

propiedade de Padrón, a nome do IGVS.   

8.- No primeiro trimestre do ano 2009 o arquitecto Carlos Quintáns redacta o proxecto 

básico de actuación sobre a parcela do SUD 12 co fin sinalado, cun orzamento 

aproximado de 380.000€, para comezar a licitación.  

9.- O 15 de setembro de 2009 o alcalde de Teo mantén unha reunión con D. Antonio 

José Boné Pina, director do IGVS, na que se lle informa que ese proxecto non se vai 

executar, que de todos os centros de día previstos (oito en total), os catro que se 

encontran nunha fase máis avanzada de execución remataranse, e os restantes 

(incluído o de Teo), non se executarán. 

10.- Considerando que esta decisión da Xunta de Galicia mantívose e mantense no 

tempo a pesar das reclamacións feitas polo goberno municipal (incluso admitindo que 

se modificara o proxecto e o réxime das vivendas de promoción pública nel 

incorporadas), sen que se teña dado o máis mínimo paso para avanzar no obxecto da 

cesión, a construción dun centro de día sobre a parcela do SUD 12 de Galanas-

Balcaide. 
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11.- Que o protocolo asinado o 24 de xuño de 2008 entre o Concello de Teo e o 

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para a construción dun centro de día e 

vivendas de promoción pública en réxime de aluguer, contén na estipulación segunda o 

texto que literalmente se transcribe: 

“SEGUNDA.- Para a consecución das citadas actuacións o Concello acordou, na 

sesión plenaria da corporación celebrada o 6 de xullo de 2007, a cesión gratuíta ao 

IGVS (Consellería da Vivenda e Solo, Xunta de Galicia) dunha parcela do patrimonio 

municipal do solo situada no SUD-12 no lugar de Galanas-Balcaide, coa condición de 

que se destine á construción dun centro de día e vivendas de protección en réxime de 

alugueiro e que a citada actuación se desenvolva nun prazo límite de cinco anos, a 

contar dende a adopción do acordo de cesión por parte do Concello”. 

12.- Considerando que, transcorrido amplamente o prazo sinalado (máis de seis anos) 

sen que a Administración Autonómica amose o máis mínimo interese por levar adiante 

o proxecto, é obriga do concello recuperar o ben cedido para o patrimonio municipal. 

 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

I) O artigo 111 do R. D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 

de bens das entidades locais, no apartado 1, dispón: “Se os bens cedidos non fosen 

destinados ao uso dentro do prazo sinalado no acordo de cesión ou deixasen de selo 

posteriormente considerarase resolta a cesión e reverterán aqueles á corporación local, 

a cal terá dereito a percibir da entidade beneficiaria, previa taxación pericial, o valor dos 

detrimentos experimentados polos bens cedidos”. 

II) O acordo de cesión da parcela ao IGVS, adoptado na sesión plenaria de 6 de xullo 

de 2007, establece un prazo de cinco anos, dende a adopción do acordo, para 

destinala aos usos para os que foi cedida.    

III) Pola súa parte o apartado 3 do citado artigo 111 do Regulamento de bens das 

entidades locais, di: “Os bens cedidos reverterán, en todo caso, ao patrimonio da 

entidade cedente con todas as súas pertenzas e accesións.” 

Á vista do exposto e de conformidade co establecido no artigo 111 do R. D. 1372/1986, 

de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais, en 
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relación co artigo 22.1.j) da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, 

PROPONSE ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Denunciar o protocolo asinado o 24 de xuño de 2008, entre o Concello de 

Teo e o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), para a construción dun centro de 

día e vivendas de promoción pública en réxime de alugueiro, na parcela cedida polo 

concello de Teo, situada no SUD-12, no lugar de Galanas-Balcaide. 

Segundo.- Iniciar o procedemento para resolver a cesión da parcela situada no SUD-

12 no lugar de Galanas-Balcaide, cedida ao IGVS por acordo plenario de 6 de xullo de 

2007, revertendo a parcela ao patrimonio municipal con todas as súas pertenzas e 

accesións, por non terse cumprido a condición imposta no acordo de cesión, 

construción dun centro de día e vivendas de promoción pública, no prazo límite de 

cinco anos.     

O Concello terá dereito a percibir, no seu caso, e previa taxación pericial, o valor dos 

detrimentos experimentados na parcela. 

Terceiro.- Conceder trámite de vista e audiencia do expediente, ao Instituto Galego de 

Vivenda e Solo, por prazo de 15 días, a contar dende o seguinte ao da notificación do 

acordo, para que alegue o que estime conveniente en defensa dos seus dereitos, 

achegando os documentos e xustificantes que considere pertinentes.   

Cuarto.- Notificar o presente acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da Xunta de Galicia, 

facendo constar que contra o mesmo non cabe recurso por tratarse dun acto de mero 

trámite, que non pon fin a vía administrativa”.  

 

O Sr. alcalde sinala que no seu momento, cando se falou con D. Antonio José Boné 

Pina, director do Instituto Galego de Vivenda e do Solo, este entendía que non se 

trataba dun edificio que tiña que desenvolver o IGVS, e que un edificio desas 

características debería ir pola vía da Consellería de Benestar, o que obrigou a manter 

contactos con esta Consellería con resultados de rexeitamento. Salienta o Sr. alcalde 

que existiron contactos informais que confirman que o goberno actual non vai a cumprir 

co compromiso da construción do edificio, polo que compre recuperar a finca en 
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cuestión, finca que ten un valor de preto de 300.000 €, porque é en zona urbana. Sinala 

o Sr. alcalde que, polo de agora, non hai decisión algunha sobre o destino da parcela. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, anuncia 

o apoio do seu grupo á proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle pregunta ao Sr. alcalde se, de acordo 

co que se falara, tivo algún contacto estes días coa Xunta. 

 

O Sr. alcalde resposta que sí, aclarando que a información é a mesma que a recibida 

ata o de agora e que o modelo non se vai a desenvolver, engadindo que nese contexto 

non ten sentido ter un patrimonio municipal en zona urbana que non se poida utilizar e 

que se teña parado, porque, independentemente da falta de fondos, sempre é unha 

zona onde se poden facer actuacións interesantes, ademais de que a finca ten un valor 

importante. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, pregunta quen vai a pagar os gastos notariais. 

 

O Sr. alcalde di que espera que eles, engadindo que no seu momento xa fora así. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

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

Primeiro.- Denunciar o protocolo asinado o 24 de xuño de 2008, entre o Concello 
de Teo e o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), para a construción dun 
centro de día e vivendas de promoción pública en réxime de alugueiro, na parcela 
cedida polo concello de Teo, situada no SUD-12, no lugar de Galanas-Balcaide. 

Segundo.- Iniciar o procedemento para resolver a cesión da parcela situada no 
SUD-12 no lugar de Galanas-Balcaide, cedida ao IGVS por acordo plenario de 6 
de xullo de 2007, revertendo a parcela ao patrimonio municipal con todas as súas 
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pertenzas e accesións, por non terse cumprido a condición imposta no acordo de 
cesión, construción dun centro de día e vivendas de promoción pública, no prazo 
límite de cinco anos.     

O Concello terá dereito a percibir, no seu caso, e previa taxación pericial, o valor 
dos detrimentos experimentados na parcela. 

Terceiro.- Conceder trámite de vista e audiencia do expediente, ao Instituto 
Galego de Vivenda e Solo, por prazo de 15 días, a contar dende o seguinte ao da 
notificación do acordo, para que alegue o que estime conveniente en defensa dos 
seus dereitos, achegando os documentos e xustificantes que considere 
pertinentes.   

Cuarto.- Notificar o presente acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da Xunta de Galicia, 
facendo constar que contra o mesmo non cabe recurso por tratarse dun acto de 
mero trámite, que non pon fin a vía administrativa.  
 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN 
RELACIÓN AO SOLO RÚSTICO. 
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 19 de marzo de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/03/2014. 

 

“PROPOSTA ALCALDÍA 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL 

DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN AO SOLO RÚSTICO 
 

Considerando que, coa finalidade de recuperar, no solo rústico, os ámbitos de 

protección establecidos no PXOM, para o que resultaría necesario “abordar unha 

modificación do Plan coa finalidade de preservar o modelo territorial actualmente 
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existente” para o que se “(..) precisaría facer os traballos previos pertinentes co obxecto 

de  estudar pormenorizadamente a súa ordenación a efectos de tramitar a citada 

modificación”, o Pleno da Corporación acordou, con data de 25 de abril de 2013, 

“Suspender (…) 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 no citado acordo, “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”. 

 

Considerando que o anuncio de suspensión se publicou no Diario Oficial de Galicia o 6 

de maio de 2013.  
 

Considerando que, por providencia da Alcaldía de 16 de outubro de 2013, encargouse 

aos servizos técnicos a redacción, entre outros, dos documentos oportunos de cara a 

iniciar a modificación puntual do planeamento xeral de Teo que afecta á regulación dos 

usos en solo rústico. 

 

Considerando que, redactado o “Documento de inicio (AAE) da modificación puntual do 

PXOM. Regulación dos usos en solo rústico”, de 22 de agosto de 2013, polo entón 

arquitecto municipal, D. Alberto Iglesias Fungueiriño, este foi remitido, de acordo co 

artigo 84.5 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 

do medio rural de Galicia (en adiante, LOUGA), á Secretaria Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente Territorio en Infraestruturas, 

con data de 22 de agosto de 2013 (rex. saída nº 3.016, de 23/08/2013), recibíndose no 

concello, con data de 10 de outubro de 2013 (rex. entrada nº 9.283), a decisión do 

Secretario Xeral de Calidade e Avaliación ambiental sobre a non necesidade de 

sometemento a avaliación ambiental estratéxica da citada modificación puntual do 

PXOM, remitíndose igualmente unha copia dos comentarios e informes recibidos 

durante o período de consultas ao que se someteu o documento de inicio (DI) e que se 

corresponde co organismo de Augas de Galicia (rex. entrada de nº 9.283, de 

10/10/2013) e co informe do Instituto de Estudios do Territorio (rex. entrada nº 9.367, 

de 14/10/2013). 
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Considerando que, de acordo co exposto, foi encargada aos servizos técnicos 

municipais, a elaboración e redacción do proxecto de modificación do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal en relación aos usos en solo rústico, incorporándose ao 

expediente, en outubro de 2013, o documento de “Modificación puntual do PXOM de 

Teo e que afecta á regulación de usos de solo rústico. Documento para aprobación 

inicial. Memoria xustificativa, normativa e anexos”, redactado polo, naquel momento, 

arquitecto municipal, D. Alberto Iglesias Fungueiriño. 

 
Visto o estudo urbanístico de xustificación da redacción da modificación puntual do plan 

xeral de ordenación municipal do concello de Teo, redactado polo concelleiro de 

urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira, de 

10 de marzo de 2014. 

Considerando que, de acordo co artigo 94 da LOUGA, a modificación do planeamento 

urbanístico que se propón, referida aos solo rústico, fundaméntase en razóns de 

interese público debidamente xustificadas, xa que, segundo o estudio urbanístico, 

incorporado ao expediente, “a utilización so dolo rústico non poderá efectuarse en 

contradición coas súas tendencias xenuínas, 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 tecnoloxía, 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 no PXOM de Teo en solo rústico para certos usos e actividades. 

Aínda máis, a modificación operada pola Lei 8/2012, de 29 de xuño, na disposición 

transitoria primeira da LOUGA, estableceu a prevalencia da actual redacción da mesma 

sobre as disposicións dos plans de ordenación municipal non adaptado, caso do PXOM 

de Teo, abríndose nesta mesma disposición a posibilidade de recuperar as maiores 

limitacións do plan xeral mediante a súa modificación xustificada”, o que ampara a 

regulación das condicións de distancia para a implantación de instalacións de 



 

 - 16 -

pirotecnia, respecto ás vivendas e núcleos de poboación de maneira análoga á 

regulación contida na LOUGA para as explotacións gandeiras. 

Considerando que, de acordo co artigo 93.4 LOUGA, a modificación do planeamento 

urbanístico se suxeitará ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e 

aprobación, non resultando preciso neste caso, de acordo co previsto no artigo citado e 

no artigo 85.1 da LOUGA, recabar, con carácter previo á aprobación inicial, o informe 

da consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, 

procedendo polo tanto a súa aprobación inicial. 

Visto o informe do arquitecto municipal, Ignacio Soto González, de 18 de marzo de 

2014, e o informe de Secretaría de 20 de marzo de 2014, 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 común (LRXPCA). 

 

En virtude do exposto e de acordo cos artigos 22.2.c) e 47.2.ll) da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL) e artigo 85 da Lei 9/2002, de 30 

de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, 

proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, 

promovida de oficio polo concello de Teo e redactada polo arquitecto D. Alberto Iglesias 

Fungueiriño, segundo o documento de modificación que obra no expediente 

denominado “Modificación puntual do PXOM de Teo e que afecta á regulación de usos 

de solo rústico. Documento para aprobación inicial. Memoria xustificativa, normativa e 

anexos”.   

Segundo.- Someter o expediente a información pública durante un prazo de dous 

meses, mediante inserción de anuncio no taboleiro de edictos do concello, no  Diario 

Oficial de Galicia e en dous xornais de maior difusión da provincia. En dito prazo, os 

interesados poderán formular as alegacións que teñan por conveniente para a defensa 

dos seus dereitos e intereses.  
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O anuncia de información pública deberá igualmente publicarse na páxina web do 

concello, de acordo co previsto no artigo 70 ter LRBRL. 

Terceiro.-  Dar audiencia, simultaneamente e durante o mesmo prazo da información 

pública, aos municipios limítrofes, de Vedra, Ames, Santiago de Compostela, Brión, A 

Estrada, Rois e Padrón, de conformidade co artigo 85.2 da LOUGA. 

Cuarto.- Recabar das administracións públicas competentes, ao mesmo tempo que se 

realiza o trámite de información pública, os informes sectoriais que resulten necesarios, 

que haberán de ser emitidos no prazo máximo dun mes, salvo que a lexislación 

sectorial sinale outro prazo, solicitándose a estes efectos os informes dos organismos 

que se detallan a continuación: 

- DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. Servizo de Vías e Obras Provinciais 
 
- MINISTERIO DE FOMENTO. Demarcación de Estradas do Estado en Galicia 
 
- CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA. 
Axencia Galega de Infraestruturas 
 
- AUGAS DE GALICIA 
 
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO NORTE DE ESPAÑA 
 
- RENFE. Xefatura de Xestión Patrimonial de Asturias e Galicia. 
 
- DIRECCIÓN XERAL DE AEROPUERTOS ESPAÑOIS E NAVEGACIÓN AÉREA 
- MINISTERIO DE DEFENSA. Dirección Xeral de Infraestruturas 
 
- CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO. Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural 
 
- CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Vicesecretaría 
 
- SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO NA CORUÑA. Área de Industria e Enerxía 
 
- MINISTERIO DE FOMENTO. Secretaría Xeral de Infraestruturas. 
 
Quinto.- Manter a suspensión do outorgamento de licenzas acordada polo Pleno da 

Corporación, na sesión de 25 de abril de 2013, circunscrita ás licenzas de edificación e 

demolición no solo rústico do término municipal previsto no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do concello de Teo, para o uso de pirotecnia, así como as licenzas das 
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actividades relacionadas co uso en cuestión, polo prazo máximo de dous anos de 

acordo co artigo 77.3 da LOUGA. 

 
Sexto.- Notificar a presente, remitindo un exemplar do documento de modificación, a 

Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e ao Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas, de conformidade co previsto no artigo 189 da Lei 33/2003, de 

3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas”. 

 

O Sr. Sisto explica que a proposta de modificación afecta a 14 artigos do PXOM e 

lembra que xa na Comisión Informativa se comentou o handicap de que o PXOM de 

Teo reproducira literalmente os artigos da LOUGA, porque obrigará ir modificando o 

Plan, aínda que tampouco parecería lóxico eliminar os artigos posto que esta foi a 

sistemática seguida en todo o PXOM. Salienta o Sr. Sisto que o máis significativo é o 

apartado 5 do artigo 123, no que se recolle que “para a implantación de pirotecnias, 

permitidas ou autorizables para as distintas categorías de solo rústico, estas non 

poderán situarse a unha distancia menor as seguintes: 

 I.- Nos núcleos rurais e no solo urbano consolidado, a distancia mínima será de cinco 

mil metros (5000 m), medidos desde o contorno da nova instalación ata a liña de 

delimitación do solo de núcleo rural ou solo urbano consolidado. 

II.- As edificacións existentes dispersas (non conforman núcleo) establécese unha 

distancia mínima de dos mil metros (2000m)” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que 

vista a proposta manteñen a súa posición de votar a favor da mesma. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que neste punto non van a entrar en 

debate e que manterán o mesmo sentido do voto que no ano 2013, e que polo tanto se 

van a abster. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG), e seis 
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abstencións (6 PP), e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus 
membros, acorda: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal, promovida de oficio polo concello de Teo e redactada polo arquitecto 
D. Alberto Iglesias Fungueiriño, segundo o documento de modificación que obra 
no expediente denominado “Modificación puntual do PXOM de Teo e que afecta á 

regulación de usos de solo rústico. Documento para aprobación inicial. Memoria 

xustificativa, normativa e anexos”.   

Segundo.- Someter o expediente a información pública durante un prazo de dous 
meses, mediante inserción de anuncio no taboleiro de edictos do concello, no  
Diario Oficial de Galicia e en dous xornais de maior difusión da provincia. En dito 
prazo, os interesados poderán formular as alegacións que teñan por conveniente 
para a defensa dos seus dereitos e intereses.  

O anuncia de información pública deberá igualmente publicarse na páxina web 
do concello, de acordo co previsto no artigo 70 ter LRBRL. 

Terceiro.-  Dar audiencia, simultaneamente e durante o mesmo prazo da 
información pública, aos municipios limítrofes, de Vedra, Ames, Santiago de 
Compostela, Brión, A Estrada, Rois e Padrón, de conformidade co artigo 85.2 da 
LOUGA. 

Cuarto.- Recabar das administracións públicas competentes, ao mesmo tempo 
que se realiza o trámite de información pública, os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que haberán de ser emitidos no prazo máximo dun mes, 
salvo que a lexislación sectorial sinale outro prazo, solicitándose a estes efectos 
os informes dos organismos que se detallan a continuación: 

- DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. Servizo de Vías e Obras Provinciais 
 
- MINISTERIO DE FOMENTO. Demarcación de Estradas do Estado en Galicia 
 
- CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA. 
Axencia Galega de Infraestruturas 
 
- AUGAS DE GALICIA 
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- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO NORTE DE ESPAÑA 
 
- RENFE. Xefatura de Xestión Patrimonial de Asturias e Galicia. 
 
- DIRECCIÓN XERAL DE AEROPUERTOS ESPAÑOIS E NAVEGACIÓN AÉREA 
- MINISTERIO DE DEFENSA. Dirección Xeral de Infraestruturas 
 
- CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO. Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural 
 
- CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Vicesecretaría 
 
- SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO NA CORUÑA. Área de Industria e Enerxía 
 
- MINISTERIO DE FOMENTO. Secretaría Xeral de Infraestruturas. 
 
Quinto.- Manter a suspensión do outorgamento de licenzas acordada polo Pleno 
da Corporación, na sesión de 25 de abril de 2013, circunscrita ás licenzas de 
edificación e demolición no solo rústico do término municipal previsto no Plan 
Xeral de Ordenación Municipal do concello de Teo, para o uso de pirotecnia, así 
como as licenzas das actividades relacionadas co uso en cuestión, polo prazo 
máximo de dous anos de acordo co artigo 77.3 da LOUGA. 
 

Sexto.- Notificar a presente, remitindo un exemplar do documento de 
modificación, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e ao Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co previsto no artigo 189 
da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas. 
 

Incorpórase a continuación o documento de “Modificación puntual do PXOM de Teo e 

que afecta á regulación de usos de solo rústico. Documento para aprobación inicial. 

Memoria xustificativa, normativa e anexos”.   
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8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA O 
DESMANTELAMENTO DO 065 DO SERVIZO GALEGO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 
O Sr. Fernández di que vai a intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Carmén Diéguez 

González. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 10 de marzo de 2014 (rex. entrada 

nº 1.985, de 13/03/2014) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente 

pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 24/03/2014.  

 

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

CONCELLO DE TEO 

CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN CONTRA O 

DESMANTELAMENTO DO 065 DO SERVIZO GALEGO DE TRANSPORTE ADAPTADO, 

para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Servizo Galego de Transporte Adaptado (065), que atende as persoas con 

discapacidade e dependentes, foi instaurado por iniciativa do BNG no goberno bipartito da 

Xunta de Galiza e constituíu o primeiro transporte adaptado público de todo o Estado español. 

A partir do acceso do PP ao goberno da Xunta de Galiza, este servizo básico, bautizado 

como Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (065) comezou a sufrir un deterioro 

constante que ten a súa culminación na decisión da Xunta de deixar de prestar o servizo para o 

traslado diario ou semanal das persoas dependentes aos centros onde van ser atendidas nas 

súas terapias. 

Este feito, xustificado polo PP con base nunha pretendida racionalización e eficacia, 

tradúcese simplemente no desmantelamento do servizo do 065, para non atender o 

desprazamento regular de persoas dependentes nin para garantir a mobilidade das persoas con 
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maiores dificultades. En cambio, non teñen reparo en crear para o Consorcio de Benestar un 

transporte propio para as persoas usuarias dos seus centros. 

Isto é outro paso na eliminación dos programas e servizos de dependencia e benestar que 

sufrirán novamente as persoas máis débiles, neste caso as que teñen maiores dificultades para 

se trasladaren e poder recibir atención como consecuencia do seu estado. 

Ademais, esta decisión do goberno do PP vai provocar unha perda importante de postos 

de traballo. De feito, o novo concurso para contratar o servizo na comarca de Ferrolterra, en 

Verín, O Barco de Valdeorras, Vigo e Pontevedra, ficou deserto, o que provoca a suspensión a 

partir do 8 de marzo de 2014, un proceso que afecta, por exemplo, a 14 traballadoras e 

traballadores, no caso de Ferrolterra. 

Por este motivo o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal 

á adopción do seguinte  

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a:  

1.- Paralizar o desmantelamento do Servizo do transporte adaptado do 065. 

2.- Garantir o desprazamento regular das persoas dependentes e a mobilidade das 

persoas con maiores dificultades”. 

 

A Sra. Diéguez di que vai a dar algúns datos que indican o que está acontecendo en 

realidade. Explica que fai un ano había máis de 7.000 usuarios do servizo e 112 

vehículos, e actualmente so hai 44 vehículos. Nas Comarcas de Pontevedra, Vigo, 

Verín e Ferrolterra quedou deserto o concurso, e isto significa que aos 14 

traballadores/as de Ferrolterra xa se lles comunicou que o 8 de marzo se suspendía o 

servizo. Sinala a Sra. Diéguez que outro exemplo do que está a acontecer tivo lugar en 

Dodro, onde unha veciña revelouse contra os que ela considera que cometeron unha 

inxustiza, e acudiu ao Pleno a amosar a súa indignación. Explica a Sra. Diéguez que 

dezaoito persoas, cuns ingresos de entre catrocentos e cincocentos euros o mes, 

pasaron de ter un servizo gratuíto a pagar sesenta euros ao mes, ao igual que en 
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Marín, que se pasa de ter un servizo gratuíto a pagar entre sesenta e cento trinta euros 

ao mes. Opina a Sra. Diéguez que se están eliminando os dereitos das persoas que 

máis o necesitan e a Consellería di que iso é racionalización e eficacia, porén estase 

producindo un desmantelamento pola vía da redución do servizo, da privatización e do 

copagamento. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PP, Sr. Guerra, di que vai a 

intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que o 065 naceu como un servizo de axuda no desprazamento 

programado e non urxente para persoas que non poden acceder ao transporte 

ordinario, ou sexa, que foi creado para realizar un servizo de transporte puntual e non 

se trataba dun transporte esencial e regular. Di a Sra. Leborán que, por outro lado, o 

grado de satisfacción das persoas usuarias non era o axeitado, porque quedaban 

moitas persoas sen atender, e entres as atendidas non se cubrían horarios nin se 

atendían todos os servizos solicitados. Calcúlase que nun 80% os servizos que se 

facían non se correspondían coa finalidade para a que foi creado este servizo, o que 

conlevaba que a moitos usuarios, que sí solicitaban o 065 para un servizo puntual, non 

se lles dera resposta porque estaba ocupado prestando outros servizos regulares. 

Salienta a Sra. Leborán que por outra parte había unha distorsión tremenda entre 

usuarios de centros e residencias, xa que mentres uns utilizaban de forma regular e 

gratuíta o 065, os seus compañeiros, para ir a eses mesmos centros, estaban 

obrigados a pagar o transporte regular. Di a Sra. Leborán que o nivel de queixas era 

tremendo, tanto polos que non vían atendidas as súas peticións de transporte como 

polos que, asistindo ao mesmo centro e facendo o mesmo traxecto, se atopaban con 

que uns tiñan que pagar o seu transporte, mentres outros compañeiros ían de forma 

gratuíta no 065. Explica a Sra. Leborán que, ante a avalancha de queixas existentes, a 

Xunta de Galicia decide que hai que cambiar o funcionamento do servizo, pero en 

ningún caso proceder ao seu desmantelamento como se está dicindo. Salienta a 

concelleira do PP que o 065 mantense como un servizo de transporte público adaptado 

para as persoas que precisen de servizos puntuais e non poidan utilizar o transporte 

ordinario e ten a garantía, por decreto, de non ter custo para a persoa usuaria. Sinala a 

Sra. Leborán que as asociacións que teñen un servizo de transporte propio verán 
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incrementados os seus ingresos porque a Administración lles vai a pagar por un servizo 

polo que non se lles estaba pagando, e así poderán incrementar os seus servizos de 

transporte a máis usuarios que o demanden, pois terán máis medios económicos. 

Explica a Sra. Leborán que o problema o teñen as asociacións pequenas que non 

teñen un servizo de transporte para os seus usuarios, e tamén as persoas individuais 

que estaban utilizando o 065 como transporte regular, pero mal utilizado. Salienta que 

o Partido Popular de Teo faise eco da opinión do Comité de Entidades Representantes 

de Persoas con Discapacidade, CERMI, que aglutina o 90 % das asociacións de 

persoas con discapacidade de Galicia, sendo a entidade máis representativa e a que 

máis entende deste tema. Sinala a Sra. Leborán que o CERMI recoñece que a 

subvención dos oito euros que propón a Consellería de Benestar é moi positiva para as 

asociacións que teñen o seu propio transporte, porque son beneficios extra que 

axudarán a dar máis servizos aos seus usuarios e, para evitar que supoña un prexuízo 

para os que non dispoñen deste servizo, propón que a Xunta cubra o sobrecusto ata 

que se normalice a situación, é dicir, ata que as asociacións consigan máis usuarios 

que as financien, considerando que cantas máis prazas máis ingresos. Explica a Sra. 

Leborán que neste tema as asociacións teñen que facer un importante traballo de cara 

aos usuarios, engadindo que a controversia xérase no caso dos usuarios de zonas 

rurais, que resultan ser os máis prexudicados. Sinala que o CERMI cree que é 

necesario atopar un punto intermedio entre o inviable que resulta ter a disposición dun 

par de persoas o 065 para levalas aos centros de discapacidade, e que teñan estes 

usuarios que afrontar o elevado custo económico, algo practicamente imposible, o que 

lles suporía pagalo do seu bolsillo. Di a Sr. Leborán que en resposta a isto, unha 

solución que propuxo COGAMI, por exemplo, é traballar de maneira racional facendo 

rutas coordinadas para levar a persoas con dependencia dunha mesma comarca e de 

distintas discapacidade aos seus centros, aproveitando o transporte que cubra esa 

zona, e optimizando servizos. Sinala a Sra. Leborán que polo tanto tratándose da 

moción do BNG non están de acordo co primeiro punto, relativo a paralizar o 

desmantelamento do servizo de transporte adaptado do 065, posto que de ningún xeito 

se vai a desmantelar dito servizo, estando porén de acordo co segundo punto da 

moción relativo a garantir o desprazamento regular das persoas dependentes e a 

mobilidade das persoas con maiores dificultades, engadindo que o nome que se lle dea 

ao servizo xa lles importa menos. Remata a Sra. Leborán a súa intervención 
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anunciando a abstención do seu grupo, habida conta de que as entidades 

representantes de persoas con discapacidade tampouco están de acordo, na súa 

maioría, ao cen por cen. 

Intervén o concelleiro do equipo de goberno, Sr. Iglesias, e sinala que están de acordo 

coa moción, incluso están algo de acordo co que dixo a Sra. Leborán de que o que é 

real é que as persoas do rural con discapacidade ou dependentes, coa eliminación do 

servizo, quedan totalmente desprotexidas. Salienta o Sr. Iglesias que o servizo de 

transporte do 065 no rural era a garantía de que as persoas puideran ir aos centros de 

día, a centros de discapacidade, etc. Sinala que, polo que el sabe, tratándose de 

Aspamite hai problemas con usuarios concretos, porque hai usuarios que os teñen que 

achegar as familias e hai problemas con usuarios para cuxas familias o custo é 

altímismo, engadindo que o dos oito euros non é exactamente así, porque vai a estar 

en función da renda e existe unha obriga de copago. Salienta o Sr. Iglesias que, dende 

a primeira versión ata o de agora, houbo cambios e as mesmas asociacións están que 

non saben, atopándose nunha situación de inseguridade. Opina que o 065 podía ter 

erros de organización e eivas, porén o lóxico era que se isto ocorría que se corrixira, 

porén o que se fai é desmantelar o servizo. Explica o Sr. Iglesias que hoxe houbo unha 

asemblea anual do Consorcio galego de servizos de igualdade e benestar, quizáis a 

última por mor do Decreto da Xunta, e ademais dunha total inseguridade xurídica, o 

que dicía a xente que estaba alí e a xente que está traballando a nivel técnico, é que xa 

hai moitísimo xente moi preocupada con esta cuestión, porque supón un custe de entre 

corenta, sesenta ou oitenta euros en pensións moi reducidas, e nun momento no que 

as pensións nas economías familiares están aguantando de moitas casas. Salienta o 

Sr. Iglesias que isto pode supor que persoas maiores non vaian aos centros de día, co 

cal a súa calidade de vida vai a estar moito máis comprometida, igual que acontecerá 

coas persoas con discapacidade. Remata o Sr. Iglesias a súa intervención, sinalando 

que segundo o seu criterio se trata dun desmantelamento do servizo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, di que 

non se quere poñer melancólica pero que se lembra de cando era nena como vivía 

moita xente maior, en que circunstancias, como as familias desbordadas os tiñan 

abandonados,  engadindo que pensaba que se ia a unha sociedade cun benestar que 

fora un dereito consolidado, e este é un proceso máis de desmantelamento dos 
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servizos sociais e de deshumanización, propio da ideoloxía do PP, onde so importan os 

números, non as persoas. Di a Sra. Diéguez que todos saben o que é unha persoa 

dependente e unha persoa que non ten posibilidades de moverse. Salienta que se o 

servizo non funciona, porque había persoas sen atender, habería que mirar de atender 

a todas, pero o que non é lóxico é que como había persoas sen atender, se lle quite o 

servizo a todas. Explica a Sra. Diéguez que se fala de que os que tiñan que pagar se 

sentían discriminados, engadindo que o que habería que facer era que non se sentisen 

así. Opina a Sra. Diéguez que haberá que establecer un servizo en igualdade e sen 

discriminacións e se non era así haberá que mellorar o servizo, engadindo que se dixo 

que o novo sistema vai dar cartos ás empresas e ante iso hai que lembrar que non se 

trata de darlle beneficios a estas senón que se trata de dar servizo ás persoas. Remata 

a Sra. Diéguez a súa intervención sinalando que se trata dun paso máis para 

desmantelar totalmente os servizos sociais, e se unha persoa ten un problema, pois 

nada, que o coma. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a Sra. Leborán sinala que nunca oíu dicir 

que as asociacións foran empresas, senón que son entidades sen ánimo de lucro, e os 

beneficios os reverten nos servizos que dan, engadindo que ningunha asociación é 

unha empresa e sempre están loitando por saír adiante cos poucos ingresos que teñen. 

Salienta a Sra. Leborán que o que quixo dicir e que asociacións que teñen un 

transporte e que antes o pasaban moi negro para saír adiante con ese transporte, 

agora terán eses oito euros por cada usuario, que lle virán ben, sen que iso signifique 

que fagan negocio, porque nunca o fixeron nin o van a facer con iso, senón que se 

repercutirá na xente. Salienta a Sra. Leborán que están de acordo en que ás persoas 

que quedan ser servizo, hai que darlles unha resposta, e un medio de transporte, porén 

hai que saber que o 065 non se utilizaba de acordo co fin para o que foi creado, e se 

utilizaba incorrectamente, e iso hai que corrixilo. Salienta que non están dicindo que as 

persoas que viven no rural e as entidades pequenas que non teñen un servizo propio 

de transporte para os seus usuarios, se queden sen servizo, nin o CERMI di iso, senón 

que o que se di é que os servizos hai que compartilos, porque en ocasións unha 

entidade manda o seu servizo de transporte e pode recoller aos usuarios doutras 

entidades. Remata a Sra. Leborán a súa intervención sinalando que algunhas 
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asociacións son moi individualistas e que hai que darlle o servizo a todos, porén hai 

que optimizar recursos e hai que compartir servizos. 

 

Intervén o Sr. Iglesias quen di que so lle gustaría engadir que se un recurso está 

creado cun obxectivo e ao final hai unha necesidade vital máis importante que a acaba 

cubrindo, ao mellor ese servizo está mal deseñado, pero iso non implica que a 

necesidade non exista. Salienta que afortunadamente en Teo, ASPAMITE, o servizo 

que ten está subvencionado polo concello de Teo e ten o servizo cuberto, pero as 

persoas que viñan doutros concellos sí que utilizaban o 065 e neste momento hai 

problemas, porque ademais a subvención se da a cambio dun copago establecido, e a 

entidade vai ter que facer un cobro efectivo do copagamento ás familias, e vai a 

dificultar o acceso dalgunhas. 

 

Co permiso da presidencia, a Sra. Leborán sinala que Aspamite é unha entidade 

privilexiada porque poucos concellos fan o que fai o de Teo, porén en canto aos 

usuarios que veñan doutros concellos, ao mellor eses concellos terán que facer algo. 

 

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 seis 
abstencións (6 PP), acorda instar á Xunta de Galiza a:  

1.- Paralizar o desmantelamento do Servizo do transporte adaptado do 065. 

2.- Garantir o desprazamento regular das persoas dependentes e a mobilidade 
das persoas con maiores dificultades. 

 
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 

citados grupos. 
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10.- ROGOS E PREGUNTAS. 

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

1.- Refírese o Sr. Fernández á pista aberta xunto ao Gadis das Galanas, e pregunta 

que vai a pasar con ela, e que información hai sobre iso. Di que tamén quere pedir que 

se arranxe aínda que so sexa o cacho que está xunto ao Gadis porque hai boquetes e 

a xente deixa alí os coches e ten problemas. 

 
O Sr. alcalde di que se trata dunha petición reiterada, porque ademais se utiliza como 

zona de aparcamento. 

 
O Sr. Sisto di que hai un problema serio para arranxar esa pista. Explica que está en 

solo urbanizable, e que o seu trazado non coincide co trazado do Plan, tratándose 

dunha pista de concentración de monte. Salienta que é complicado o arranxo dunha 

pista que non ten futuro, engadindo que en todo caso se mirará a posibilidade de 

facelo. Sinala que por enriba é unha pista útil, resultando o de menos que o cacho onde 

desemboca sexa de Ames, tratándose máis dun problema xurídico e de posibilidade de 

facer esa pista en condicións. Remata o Sr. Sisto sinalando que se atopan algunha 

fórmula se fará, porque como dicía o Sr. alcalde se trata dunha petición reiterada. 

 

O Sr. Fernández pregunta se o fixo a Deputación. 

 

O Sr. Sisto di que procede de concentración parcelaria. 

 

O Sr. alcalde sinala que a Deputación tivo algo que ver. 

 

O Sr. Fernández considera que o que o fixo tería que facer algo para que volte a ser 

unha pista de concentración e que estea practicable, porque hai moitísimo boquetes. 

 

2.- O Sr. Fernández di que lle gustaría facer un rogo porque despois das choivas deste 

inverno os ríos enchéronse, como ocorreu na zona do Eo dos Menecos, onde botaron 

para fora, invadiron fincas e creáronse algunhas barreiras. O Sr. Fernández di que non 
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sabe se se pode falar con Augas de Galicia para que faga algo, porque tamén cando 

hai un verquido á mínima están en Teo. 

 

O Sr. alcalde di que recollen o rogo. 

 

3.- A Sra. Diéguez pregunta se hai algún indicador que diga como se vai ao cemiterio 

municipal, engadindo que ao mellor non o viu e que por iso pregunta se hai algunha 

sinal que indique que alí é o cemiterio. A Sra. Diéguez di que o viu un pouco triste, a 

diferenza do que ocorre por exemplo co de Luou que ten camelias, e se pregunta se no 

municipal non se admiten flores. 

 

4.- Pregunta a Sra. Diéguez se na páxina web hai algunha indicación do que hai que 

facer para solicitar un nicho. 

 

O Sr. Sisto di que, tratándose dos indicadores, so hai unha en Cacheiras, xunto á 

gasolineira, que pon Penelas-cemiterio. Considera que aínda así hai que recoñecer que 

a sinalización é escasa e se pode facer un esforzo para indicalo dende outros puntos. 

En canto ao da tristeza di o Sr. Sisto que non se lle pode facer moito, porque non existe 

ningunha prohición, engadindo que o único que se intentou foi armonizar o tipo de 

letras e soportes para flores. 

  

A Sra. Diéguez di que se refería a poñer no medio do cesped algún arbusto. 

 

O Sr. Sisto di que existen un mantemento da zonas verdes, engadindo que sí que é 

moi verde. 

 

Tratándose da web di o Sr. Sisto que hai algunha forma de chegar pero que quizáis 

non estea excesivamente visible, polo que se podería acabar chegando, pero igual se 

pode mellorar. Remata o Sr. Sisto a súa intervención sinalando que nos tres aspectos 

aos que se referiu a Sra. Diéguez se comprometen a mellorar a situación. 

 

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



 

 - 65 -

1.- A concelleira do PP, Sra. Leborán,  di que na pista que vai da Riveira a Feros, onde 

rematan os últimos chales, non hai luz ningunha, engadindo que cando houbera cartos 

sería bo poñer alí dous puntos de luz. 

 

2.- A Sra. Leborán di que nos aparcamento que existen en Cacheiras, abaixo, cando 

ves de Santiago, atopas un sitio e aparcas, porén o que hai que facer e meterse e 

despois darlle para atrás. 

 

O Sr. Sisto di que iso mesmo lle dixo el a Enrique Pardo, o que deseñou a comarcal 

841, e argumentou que eran pioneiros en Europa, que era unha cuestión de máxima 

seguridade e que estaba convencido de que tiña que ser así e que a manobra se tiña 

que facer ao entrar ou ao saír e que así saias directo. Salienta o Sr. Sisto que ante iso 

se quedaron coa mesma cara que está poñendo agora a Sra. Leborán. 

 

O Sr. alcalde di que tamén falara do aproveitamento do espazo e que non se trata dun 

debate novo, porque xa se tivo cando decidiron a obra. 

 

A Sra. Leborán di que cando entras, te metes con rapidez porén dando saes, saes 

cando podes. 

 

O Sr. Francos di que realmente é máis seguro e si en zona urbana hai que parar  uns 

minutos para aparcar un coche tampouco pasa nada. 

 

3.- O concelleiro do PP, Sr. Patiño, refírese ao centro médico e pide que se mire de 

facer algo no aparcadoiro de alí, engadindo que alí xa fixeron outro camiño polo outro 

lado, por onde estaban as árbores, porque o outro era intransitable. 

 

O Sr. Francos di que a Xunta fixo a entrada de abaixo, para que quedara sitio para 

parar o autobús, engadindo que o problema é que nace alí auga e o ano pasado 

bachearase e este ano vaise facer un drenaxe. Explica que lle trouxeron hoxe un 

orzamento e xa lle dixo que lle deran para diante, pero hai que esperar a que veña bo 

tempo. 
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4.- O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas pregunta se se segue facendo botellón no 

cemiterio. 

 

O Sr. alcalde explica que hai contratado un servizo de mantemento e ao existir 

presenza ese tipo de situacións case desapareceron. 

 

O Sr. Sisto explica que na parte de arriba seguen existindo problemas porque vai alí a 

xente a facer actividades diversas, aínda que como se abre e se pecha diariamente hai 

maior respeto. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que o di porque había botellón e trapicheo. 

 

5.-  O Sr. Vázquez Pallas di que ten un rogo para ao Sr. Sisto, engadindo que xa llo 

comentou o Sr. Guerra o outro día. Explica que se trata dunha señora de Socastro, 

dependente, á que se lle prometeu dende o ano 2011 poñerlle o alcantarillado. Explica 

o Sr. Vázquez Pallas que se trata so de 150 metros e que é a única casa que quedou 

sen alcantarillado, engadindo que, falando de cartos, pode ascender a 1.500 €. 

 

O Sr. Sisto explica que se iso se solucionara con 1.500 € se tería feito cando se fixo a 

obra, porén iso non baixa de 6.000 €, porque esa rede, que é unha rede pública aínda 

que de servizo so a unha casa, hai que facela cos criterios que están establecidos para 

a rede pública. Di o Sr. Sisto que fala de 6.000 € sempre que o concello o contrate 

abertamente, porque se o contrata con Aquaguest se vai a 12.000 €. Salienta o Sr. 

Sisto que 150 metros son moitos, e que non se poden botar as contas como fai o Sr. 

Vázquez Pallas, porque se se fai a contratación hai que engadirlle o beneficio industrial, 

o IVE, etc, e o tema se dispara. Explica que hai un compromiso de que este ano quede 

feito, porén hai que entender que se hai que gastar 5.000 ou 6.000 euros e se da 

servizo a 5 ou 6 casas, se fará antes que para darllo a unha. Salienta o Sr. Sisto que 

sabe que a señora se sinte impotente, engadindo que se acabará facendo porque son 

moi insistentes e teñen razón.  

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que a casa de arriba, que está a 20 metros, o ten. 
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Sinala o Sr. Sisto que é certo pero que nese caso non se pode dar por arriba porque 

hai que bombear. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que a ver se se mira de darlle unha solución, porque se trata 

dunha persoa dependente e ten un problema. 

 

7.- O Sr. Vázquez Pallas di que a ver se se pode convocar a Xunta de Portavoces para 

que se explique cal é a problemática que hai na Policía local de Teo. 

 

O Sr. alcalde di que non hai problema e que será convocada. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte hora e cincuenta e cinco 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  5/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 24 ABRIL DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e catro de abril de dous mil catorce, 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 03/03/2014 E DO 27/03/2014. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 207/14 Á 257/14). 

3.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS. 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN “DTC 93: 
UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS”. 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REVERSIÓN AO PATRIMONIO 
MUNICIPAL DA FINCA Nº 1.117 DO POLÍGONO 10 DO P.X.C.P. CEDIDA AO IGVS 
PARA A CONSTRUCIÓN DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA A RECLAMACIÓN 
DO CÉNTIMO SANITARIO POLO CONCELLO DE TEO. 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE GRATUIDADE DOS 
LIBROS DE TEXTO. 

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA  A CREACIÓN 
DUNHA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CO SOBRECOSTE NA 
OBRA DE CENTRO SOCIOCULTURAL TRANSPORTABLE DOS TILOS. 

9.- MOCIÓNS. 

10.- ROGOS E PREGUNTAS. 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto, pasando a 
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tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 

seguintes: 

 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 03/03/2014 E DO 27/03/2014. 

Acta da sesión extraordinaria do día 3 de marzo de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 3 de marzo de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada 

 

Acta da sesión ordinaria do día 27 de marzo de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 27 de marzo de 2014. 

 

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

 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 207/14 Á 257/14). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 24 de marzo ata o 20 de 

abril de 2014, que comprenden os números 207 ao 257, 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.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 11 de abril de 2014, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no primeiro 

trimestre de 2014, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan.  
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O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN “DTC 93: 
UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS”. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15 de abril de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básico de 21/04/2014. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación do Plan DTC 93 UNHA DEPUTACIÓN PARA 
TODOS OS CONCELLOS 

Tomando en consideración as bases reguladoras do Plan DTC 93 UNHA DEPUTACIÓN PARA 
TODOS OS CONCELLOS, as necesidades municipais e os contactos mantidos cos grupos políticos 
co obxecto de valorar as súas suxestións sobre os investimentos a realizar, proponse ao Pleno 
Municipal a adopción dos seguintes acordos: 

1.- Participar no “Plan DTC 93. Unha deputación para todos os concellos” da Deputación Provincial da 
Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da subvención 
asignada á seguinte finalidade: 

A ) Obras e subministracións 

Denominación  Orzamento 
total 

Achega 
municipal 

Achega 
provincial 

Pavimentación, abastecemento e pluviais en 
Fornelos (Rarís) 

79.400,00€ 20.552,49€ 58.847,51€ 

TOTAL 79.400,00€ 20.552,49€ 58.847,51 € 

Aprobar o correspondente proxecto técnico redactado polos Servizos Técnicos municipais 

B ) Achegas municipais a outros plans, programas ou convenios 

Denominación da actuación e do Plan ou 
Programa no que se inclúe 

Financiamento desagregado  Achega provincial 
aplicada 

Ampliación ETAP de Teo (anualidade 2013) 

Convenio con Augas de Galicia 

Ampliación ETAP de Teo (anualidade 2014) 

Augas de Galicia: 484.867,30€ 
Concello: 152.154,93€ 
------------------------------- 

Augas de Galicia: 120.854,58€ 
Concello: 0,00€ 

0,00€ 
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152.154,93€ 

TOTAL 757.876,81€ 152.154,93€ 

C) Resumo 

 Deputación Concello Outras 
achegas 

Presuposto 
total 

Subtotal obras e 
subministracións 

58.847,51€ 20.552,49€ 0,00€ 79.400,00€ 

Subtotal achegas a outros plans, 
programas ou convenios 

152.154,93€ 152.154,93€ 605.721,88€ 910.031,74€ 

 211002,44€ 172707,42€ 605.721,88€ 989.431,74€ 

2.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para a 
execución das obras 

3.- O Concello comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito dabondo para 
o seu financiamento 

4.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras entidades públicas 
para o financiamento das obras e subministracións, agás as expresamente reflectidas nas achegas 
municipais a outros convenios (apartado B, do punto 1) 

5.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria 
e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas 
obrigas tributarias e coa Seguridade Social” 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó e 

Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, 

anuncian o apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
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1.- Participar no “Plan DTC 93. Unha deputación para todos os concellos” da 
Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada á seguinte finalidade: 

A ) Obras e subministracións 

Denominación  Orzament
o total 

Achega 
municipal 

Achega 
provincial 

Pavimentación, abastecemento e 
pluviais en Fornelos (Rarís) 

79.400,00€ 20.552,49€ 58.847,51€ 

TOTAL 79.400,00€ 20.552,49€ 58.847,51 €

Aprobar o correspondente proxecto técnico redactado polos Servizos Técnicos 
municipais 

B ) Achegas municipais a outros plans, programas ou convenios 

Denominación da actuación e do 
Plan ou Programa no que se inclúe 

Financiamento 
desagregado  

Achega 
provincial 
aplicada 

Ampliación ETAP de Teo 
(anualidade 2013) 

Convenio con Augas de Galicia 

Ampliación ETAP de Teo 
(anualidade 2014) 

Augas de Galicia: 
484.867,30€ 

Concello: 152.154,93€ 
------------------------------- 

Augas de Galicia: 
120.854,58€ 

Concello: 0,00€ 

0,00€ 

 
 

152.154,93€ 

TOTAL 757.876,81€ 152.154,93€ 

C) Resumo 

 Deputación Concello Outras 
achegas 

Presuposto 
total 

Subtotal obras e 
subministracións 

58.847,51€ 20.552,49€ 0,00€ 79.400,00€ 

Subtotal achegas a 
outros plans, 
programas ou 
convenios 

152.154,93€ 152.154,93€ 605.721,88€ 910.031,74€

 211002,44€ 172707,42€ 605.721,88€ 989.431,74€



 

 - 7 -

2.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións 
necesarios para a execución das obras 

3.- O Concello comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, 
crédito dabondo para o seu financiamento 

4.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras entidades públicas para o financiamento das obras e subministracións, 
agás as expresamente reflectidas nas achegas municipais a outros convenios 
(apartado B, do punto 1) 

5.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social. 
 
 

Sendo as vinte horas e cinco minutos, abandona o Salón de Plenos a interventora 

municipal, D.ª Mónica I. Lado Varela. 

 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REVERSIÓN AO PATRIMONIO 
MUNICIPAL DA FINCA Nº 1.117 DO POLÍGONO 10 DO P.X.C.P. CEDIDA AO IGVS 
PARA A CONSTRUCIÓN DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15 de abril de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 21/04/2014. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto.- Reversión ao patrimonio municipal da finca nº 1117 do polígono 10 do 
P.X.C.P. de Calo (Camiño de Texexe, nº 2), cedida no ano 1998 ao IGVS para 
construción de vivendas de protección oficial. 

ANTECEDENTES 

1. En xaneiro de 1993 o Director Xeral do IGVS, D. Antonio Couceiro Méndez, remite a 
circular 1/93 “sobre as condicións de idoneidade dos terreos que se cedan ao 
Instituto Galego da Vivenda e Solo para a construción de vivendas” que se remite 
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aos concellos co fin “de regular e homoxeneizar os criterios referentes aos terreos” 
que se cedan para a construción de vivendas sociais. 

2. O Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada o doce de decembro de 
1997, acordou adquirirlle a D. Fernando Freire Seijas e Dna. María Manuela Camino 
García, no prezo de seis millóns de pesetas, a finca nº 1117 do polígono 10 do 
P.X.C.P., de Concentración Parcelaria de Calo (Teo), de 1.060 m2 de superficie, 
situada en zona urbana, solo URTA, “apta para construír vivendas de protección 
oficial” 

3. Na sesión plenaria do 30 de marzo de 1998 adoptouse, por unanimidade, o acordo 
que literalmente di: 

1. Ofertarlle á Dirección Xeral de Vivenda da Xunta de Galicia , para construcción 
de vivendas de protección oficial, a finca nº 1117 do P.X.C.P. de Calo, 
propiedade deste Concello, e que se describe así: “Rústica-nº 1117 do P.X.C.P. 
de San Xoán de Calo, concello de Teo.- Terreo dedicado a prado e labradío ó 
sitio de Porto. Linda: Norte, Dolores MIrás Franco (1110); Sul, Manuela Carollo 
Edreira (1118); Leste, camiño; e Oeste, Amalia Torres Abelleira (1116) e Manuel 
Carollo Edreira (1118), regato no medio. Ten unha extensión superficial de dez 
áreas e sesenta centiáreas.- Indivisible”. Perténcelle por compra a D. Fernando 
Freire Seijas e Dª. María Manuela Camino García en data 26-03-98 ante o 
notario de Padrón D. francisco León Gómez 

2. Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-presidente do concello, para 
continua-los demais trámites do expediente” 

4. A empresa “Topodex estudio” realizou o “levantamiento topográfico de finca para 
construcción de viviendas sociales” en abril de 1998, cumprindo así un dos 
requisitos sinalados na anteriormente citada Circular 1/93 do IGVS 

5.  Con data do 07-04-1998 (Rex. de saída 496), o concello de Teo remite oficio 
asinado polo Alcalde D. Armando Blanco Martínez ao Director Xeral de Vivenda da 
Xunta de Galicia que, textualmente, di: 

Unido a la presente remito a V.I. certificación de acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
marzo pasado sobre oferta de una finca a esa Consellería para la construcción 
de viviendas de Protección Oficial de la misma. 

Asimismo le remito copia de la escritura de compra de la finca que se oferta 
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6. Con data do 13 de maio de 1998 (Rex. de entrada, nº 1004), D. Óscar Chacón 
Mújica, xeólogo colexiado, entrega ao concello o “estudo xeotécnico previo para 
Edificio de vivendas sociais en Ameneiro, Calo” 

7. O 5 de marzo de 1999 (Rex. saída nº 383), o Alcalde D. Armando Blanco, remite ao 
Director Xeral do IGVS a documentación solicitada “para unir ao expediente de 
construción de vivendas sociais neste concello”, que inclúe a certificación do 
Secretario accidental do concello na que consta que a Comisión de Goberno 
acordara o día nove de febreiro de 1999 “levar a cabo as obras necesarias para a 
urbanización da parcela do concello na que está prevista a construción de vivendas 
sociais” 

8. O 2 de outubro de 1999 (Rex. de entrada nº 2007) o Concello de Teo recibe escrito 
de notificación da aceptación da oferta feita polo Concello de Teo (Rexistro de saída 
do IGVS nº 3315, do 15 de xuño de 1999), na que se notifica a resolución do 
Director Xeral do IGVS do 9 de xuño de 1999 pola que resolve “aceptar a oferta 
feita polo Concello de Teo dunha superficie de terreo de 10 áreas e 60 centiáreas 
para a construción de vivendas de protección oficial de promoción pública” 

9. Considerando que o IGVS mantén a decisión, comunicada en diversas ocasións a 
esta Alcaldía, de non executar a construción de vivendas de protección oficial de 
promoción pública neste Concello, a pesar das reclamacións feitas polo goberno 
municipal en moi distintas épocas, e sen que se teña dado o máis mínimo paso para 
avanzar no obxecto da cesión, a construción vivendas de protección oficial de 
promoción pública na finca nº 1117 do polígono 10 do P.X.C.P. de Calo 

 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

I) O artigo 111 do R. D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 

de bens das entidades locais dispón: 

1. “Se os bens cedidos non fosen destinados ao uso dentro do prazo sinalado no 

acordo de cesión ou deixasen de selo posteriormente considerarase resolta a 

cesión e reverterán aqueles á corporación local, a cal terá dereito a percibir da 

entidade beneficiaria, previa taxación pericial, o valor dos detrimentos 

experimentados polos bens cedidos. 
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2. Se no acordo de cesión non se estipula outra cousa, entenderase que os fins 

para os cales se tivese outorgado deberán cumprirse no prazo máximo de cinco 

anos, debendo manterse o seu destino durante os trinta anos seguintes.” 

II) O acordo de cesión da parcela ao IGVS foi adoptado na sesión plenaria de 30 de 

marzo de 1998, sendo aceptada por resolución do Director Xeral do IGVS do 9 de xuño 

de 1999 na que se resolve “aceptar a oferta feita polo Concello de Teo dunha superficie 

de terreo de 10 áreas e 60 centiáreas para a construción de vivendas de protección 

oficial de promoción pública”, polo que, o prazo establecido no apartado 2 do artigo 111 

do R. D. 1372/1986, ten transcorrido sobradamente sen que se teña destinado a 

parcela ao fin para o que foi cedida.   

III) Pola súa parte o apartado 3 do citado artigo 111 do R. D. 1372/1986, di: “Os bens 

cedidos reverterán, en todo caso, ao patrimonio da entidade cedente con todas as súas 

pertenzas e accesións.” 

Á vista do exposto e de conformidade co establecido no artigo 111 do R. D. 1372/1986, 

de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais, en 

relación co artigo 22.1.j) da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, 

PROPONSE ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Iniciar o procedemento para resolver a cesión da parcela nº 1117 do 

polígono 10 do P.X.C.P. de Calo, (Camiño de Texexe, nº 2), cedida ao IGVS por 

acordo plenario do 30 de marzo de 1998, revertendo a parcela ao patrimonio municipal 

con todas as súas pertenzas e accesións, por non terse cumprido a condición imposta 

no acordo de cesión, de construción de vivendas de protección oficial de promoción 

pública. 

Segundo.- Notificar o presente acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da Xunta de Galicia, 

dándolle trámite de vista e audiencia do expediente, por prazo de 15 días, a contar 

dende o seguinte ao da notificación do acordo, para que alegue o que estime 

conveniente en defensa dos seus dereitos, achegando os documentos e xustificantes 

oportunos”. 
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Sinala o Sr. alcalde que despois de 16 anos, e na situación na que se atopa a finca  na 

que non se desenvolveu ningún tipo de actuación de vivendas de protección, o que 

cumpre, ao igual que coa finca cedida para a construcción do centro de día, é 

recuperala para o patrimonio municipal  

 

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

Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, 

anuncian o apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

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

Primeiro.- Iniciar o procedemento para resolver a cesión da parcela nº 1117 do 
polígono 10 do P.X.C.P. de Calo, (Camiño de Texexe, nº 2), cedida ao IGVS por 
acordo plenario do 30 de marzo de 1998, revertendo a parcela ao patrimonio 
municipal con todas as súas pertenzas e accesións, por non terse cumprido a 
condición imposta no acordo de cesión, de construción de vivendas de 
protección oficial de promoción pública. 

Segundo.- Notificar o presente acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da Xunta de Galicia, 
dándolle trámite de vista e audiencia do expediente, por prazo de 15 días, a 
contar dende o seguinte ao da notificación do acordo, para que alegue o que 
estime conveniente en defensa dos seus dereitos, achegando os documentos e 
xustificantes oportunos. 
 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA A RECLAMACIÓN 
DO CÉNTIMO SANITARIO POLO CONCELLO DE TEO. 
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 8 de abril de 2014 (Rexistro 999. Nº 

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

contas, facenda e asuntos económicos de 21/04/2014.  
 
“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en 
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN PARA A RECLAMACIÓN DO CÉNTIMO 
SANITARIO 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: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O noso Concello veu aboando, ao igual que o resto de administracións locais galegas, 
dende xaneiro de 2004 ata xaneiro de 2013, o Imposto sobre as Vendas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, imposto máis coñecido por "Céntimo Sanitario" creado 
polo Goberno do Partido Popular en xaneiro de 2012, pagando un sobrecuste na 
adquisición de combustible para a frota municipal de vehículos entre os 2,4 céntimos, 
por litro de gasolina, e os 1,2 céntimos, por litro de gasóleo. 
 
Unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, ditada a finais de febreiro 
pasado, resolveu que o citado gravame vulnera a lexislación comunitaria, indicando os 
xuíces comunitarios que non procede limitar os efectos desta sentenza, xa que o 
Goberno español, e as comunidades autónomas que aplicaron este imposto, non 
obraron de boa fe ao mantelo en vigor durante máis de dez anos. 
 
Este Grupo municipal descoñece o importe total a reclamar, se ben ten claro que, a 
solicitude de devolución do indebidamente pagado, debe levarse a cabo coa máxima 
rapidez e urxencia, toda vez que o 20 de abril prescribe o dereito para instar  o 
reintegro de parte do adeudado. 
 
Nun primeiro momento procede a reclamación municipal do pagado entre marzo de 
2010 e decembro de 2012, se ben instamos ó Goberno municipal a que, previa informe 
dos servizos xurídicos municipais, presente unha reclamación contra o Estado e contra 
a Xunta de Galicia, polo período de xaneiro de 2004 a febreiro de 2010, para que 
resarza os danos patrimoniais que sufriron as arcas do Concello, toda vez que é a súa 
obriga reparar os danos ocasionados polo seu mal funcionamento; neste caso por unha 
errónea decisión do Goberno do Partido Popular. 
 
Ao non ser esta unha sentenza que afecte so ás administracións locais, demandamos 
que o Goberno municipal habilite mecanismos informativos e de asesoramento dirixidos 
a atender aos demais colectivos afectados, que tiveron que pagar este inxusto e ilegal 
gravame: particulares, transportistas, gandeiros, autónomos e empresarios en xeral. 
 
Polo exposto, proponse ó Pleno a adopción dos seguintes  
 
ACORDOS: 
 
1º. Que, á maior brevidade posible, os servizos xurídicos municipais  estuden as 
posibilidades desta entidade local cara a reclamar, de xeito correcto,  a devolución dos 
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importes  abonados polo Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos (Céntimo Sanitario) no  consumo de combustibles destinados ó parque 
municipal de vehículos, correspondente o período de marzo do 2010 a decembro do 
2012.  
 
2º. Que os servizos técnicos municipais avalíen a posibilidade de ampliar esta 
reclamación ó período impositivo entre xaneiro de 2004 e febreiro de 2010, en que 
estivo, asi mesmo en vigor este tributo, de acordo   a lei 30/1992 de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,  que regula a 
responsabilidade patrimonial  das administracións públicas e a obriga destas de 
reparalo dano causado polo seu mal funcionamento. 
3º. Que o goberno municipal habilite os mecanismos necesarios de información e 
asesoramento a particulares, gandeiros, transportistas, autónomos e empresarios en 
xeral do noso Concello,  sobre os pasos a seguir para a reclamación da devolución do 
indebidamente abonado polo concepto do “céntimo sanitario”.” 
    
 

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

sinala que está de acordo coa moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández,  e di que o seu grupo está de acordo coa 

moción, engadindo que queren lembrar que se está ante decisións que supoñen 

medidas recadatorias que se ceban cos consumidores finais sen ter en conta a súa 

capacidade económica real, co cal son regresivas e teñan un impacto recadatorio 

pequeno, comparado coa potencialidade que tería por exemplo a revisión do imposto 

sobre as grandes fortunas ou as deducións do imposto de sociedades ás grandes 

corporacións. Salienta o Sr. Fernández que di isto porque se está a falar do céntimo 

sanitario, ante cuestións que se deciden desta maneira, en vez de atender a outros 

impostos, como por exemplo o de patrimonio, que se suprimiu, cando tiña un impacto 

de 1.400 millóns de euros anuais, cando no caso do de hidrocarburos se fala de 1.200 

millóns anuais, polo que volvendo a ter un imposto de patrimonio xa se recadaría máis 

que co imposto sobre os hidrocarburos.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que dende o seu grupo entenden 

que se trata dunha sentenza do Tribunal Europeo que hai que acatar polo que están de 

acordo coa moción. 

 

O Sr. alcalde di que non teñen ningún inconveniente en apoiar a moción, engadindo 

que xa na Comisión Informativa se comentara que se fixo unha consulta aos asesores 
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xurídicos, e que os servizos de intervención están facendo recopilación da facturación 

do parque móvil do concello, policía, protección civil, etc, para presentar a reclamación. 

Salienta o Sr. alcalde que aínda así concordan coa moción presentada e non teñen 

ningún inconveniente en apoiala. 

 

A Sra. Lemus agradece o apoio. Di que descoñece cal pode ser a cantidade e sinala 

que agradecería que unha vez que se dispuxera dos datos, se lles fixera saber. 

 

O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández, non fan 

uso da súa respectiva quenda de intervención. 

  

O Sr. alcalde di que a cantidade sería máis elevada se se puidera engadir o tema dos 

hidrocarburos dos centros públicos, que era o que verdadeiramente, dende o punto de 

vista da xestión municipal, máis lles motivaba, porque se falaría de cantidades 

importantes a nivel anual. Sinala que, tratándose do parque móbil, as cantidades serán 

importantes porén non se aproximarán á outra, que foi a primeira que se plantexou. 

Remata o Sr. alcalde a súa intervención sinalando que cando se teña a información, 

será facilitada a cifra aos concelleiros. 

 
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: 
1º. Que, á maior brevidade posible, os servizos xurídicos municipais  estuden as 
posibilidades desta entidade local cara a reclamar, de xeito correcto,  a 
devolución dos importes  abonados polo Imposto sobre as Vendas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (Céntimo Sanitario) no  consumo de combustibles 
destinados ó parque municipal de vehículos, correspondente o período de marzo 
do 2010 a decembro do 2012.  
 
2º. Que os servizos técnicos municipais avalíen a posibilidade de ampliar esta 
reclamación ó período impositivo entre xaneiro de 2004 e febreiro de 2010, en 
que estivo, asi mesmo en vigor este tributo, de acordo   a lei 30/1992 de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo 
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Común,  que regula a responsabilidade patrimonial  das administracións públicas 
e a obriga destas de reparalo dano causado polo seu mal funcionamento. 
 
3º. Que o goberno municipal habilite os mecanismos necesarios de información e 
asesoramento a particulares, gandeiros, transportistas, autónomos e 
empresarios en xeral do noso Concello,  sobre os pasos a seguir para a 
reclamación da devolución do indebidamente abonado polo concepto do 
“céntimo sanitario. 
 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE GRATUIDADE DOS 
LIBROS DE TEXTO. 
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 seu grupo, D.ª Carmen 

Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez conta da moción do seu grupo de 9 de abril de 2014 (rex. entrada nº 

2.849), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de educación e deporte de 21/04/2014.  

“CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN GRATUIDADE DOS 

LIBROS DE TEXTO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O vindeiro curso 2014/2015, a LOMCE entrará en vigor en 1º, 3º e 5º de Primaria e 1º de 

Formación Profesional Básica, o que obrigará o estudantado destes niveis a adquirir manuais 

adaptados aos novos decretos de ensinanzas mínimas. Isto, unido ao recorte do 40% do programa 

de financiamento de libros de texto e material escolar no ensino obrigatorio respecto ao ano 

anterior, pode provocar que unha parte do alumnado non poida acceder aos manuais necesarios 

para seguir as clases con normalidade.       
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A CONFEDERACION ANPAS GALEGAS defende que non é un problema de 

prioridades das familias, como afirma o ministro de Educación cando se cuestionan os recortes 

nas axudas sociais á educación. É un problema de dereitos e, por tanto, é o titular de Educación 

quen debe ter como prioridade garantir ese dereito. 

Como denuncia un recente informe do Defensor del Pueblo,( “o Defensor del Pueblo 

entende que o carácter gratuíto do ensino nos niveis educativos obrigatorios constitúe un 

instrumento dirixido a garantir o acceso de todos e todas a estes estudos, e considera por iso que 

dito carácter gratuíto debería facerse extensivo aos libros de texto ou material didáctico 

utilizados para cursar os referidos niveis, o que esixe medidas que fagan posíbel o acceso do 

alumnado aos mesmos sen ningún custo”) o curso pasado xa se produciu unha diminución moi 

significativa de receptores das axudas para a compra de libros de texto, que pasaron de tres a 

dous millóns de alumnos e alumnas. Así mesmo, houbo unha redución das contías, tanto das 

achegas do Estado español como na Galiza, cuxa suma pasou de 250 millóns a 166, un 35% 

menos que o ano anterior. Precisamente iso acontece cando máis urxente era que esas cantidades 

se incrementasen, dadas as necesidades das familias pola crise económica. 

O dereito fundamental á educación esixe que se dean conxuntamente determinadas 

condicións -boa parte das cales están implícita ou explicitamente fixadas polo texto 

constitucional-, cuxa garantía de cumprimento corresponde aos poderes públicos. Ademais, para 

que todo isto sirva á súa finalidade, hai que situar o alumnado nunha posición real de igualdade 

no acceso e mantemento do seu dereito á educación. 

Entendemos que o carácter gratuíto do ensino nos niveis educativos obrigatorios constitúe 

un instrumento dirixido a garantir o acceso de todos a tales estudos, e considera por iso que o 

devandito carácter gratuíto debería facerse extensivo aos libros de texto ou material didáctico 

utilizados para  cursar os referidos niveis, o que esixe medidas que fagan posíbel o acceso de 

alumnos e alumnas a estes sen ningún custo. 

Esta opinión foi avalada e compartida polo Consello Escolar do Estado, que no seu 

informe do curso 1998-1999 di: «A Constitución española é taxativa. A Educación básica é 

obrigatoria e gratuíta. Os libros de texto ou material didáctico que for preciso para impartir a 

educación básica e, por tanto, para garantir o dereito fundamental á Educación, terá que ser 

gratuíto". 
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ACORDO 

Por tanto pedimos a este Concello que esixa a Xunta de Galiza: 

1. A volta ao sistema de préstamo universal. 

2. Que se avance na gratuidade total de todos os medios que se utilicen no 

ensino público. 

3. Que se doten os centros de persoal abondo para xestionar axeitadamente o 

sistema de préstamo. 

4. Que non se cambien os libros de texto para o vindeiro curso escolar 

naqueles cursos en que se vai implantar a LOMCE”. 

Sendo as vinte horas e dezaseis minutos incorpórase a sesión plenaria que se esta a 

celebrar o concelleiro D. Rafael C. Sisto Edreira. 

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

sinala que, como dixo o outro día, fai moitos anos que nos programas electorais tanto 

do PSOE, naquel momento, e agora de IN-TEO, se pedía que os libros de texto foran 

gratuítos para todos os alumnos. Salienta que é verdade que os tempos cambiaron 

moito, e os cartos non chegan para todos, polo que cree que habería que facer un 

estudo dos que teñen e non teñen recursos, debendo pagar os primeiros e non os 

segundos. Sinala que porén nesta moción se piden máis cousas, coma por exemplo 

que se dote aos centros de persoal abondo para xestionar axeitadamente o sistema de 

préstamos, cando se están reducindo gastos en todos lados, e que non se cambien os 

libros para o vindeiro curso naqueles cursos que se vai a implantar a LOMCE. Opina o 

Sr. Parajó que ben a LOMCE ou outra fórmula é totalmente necesaria porque o que se 

está a facer neste momento non responde e os alumnos non están preparados como 

deberán, e por iso os informe PISA saen como saen, estando á cola de Europa. 

Considera o Sr. Parajó que por iso a moción ten cousas positivas aínda que non pode 

ser todo gratis, non pode ser que se retrasen as implantacións, cando o sistema actual 

non vai e non se pode meter persoal so para xestionar o sistema de préstamo de libros. 

Remata o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que está de acordo nalgunhas 

cousas sempre que sexan gratuítos os libros para persoas sen recursos, o que 
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obrigaría a facer un estudo, e os que teñen uns ingresos superiores, sí que deberían 

pagar. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que cando viu a moción 

plantexouse cales serían os datos do tema da gratuidade, porque unha cousa é falar de 

principios como tal e outra ter os datos. Sinala que atopou un informe da Defensora do 

Pobo estatal, que non é do PSOE, sobre a gratuidade dos libros de texto, programas, 

axudas, préstamos e reutilización. Explica a Sra. Lemus que no mesmo se sinala que 

hai diferenzas entre Comunidades Autónomas, que non deberían existir, e analiza os 

sistemas de cada Comunidade Autónoma, e o que adica cada unha delas. O informe 

fai un estudo das anualidades 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012 e 2012-2013 e haxa 

a variación entre o 2008 e o 2012. Salienta a Sra. Lemus que segundo o informe no 

2008 os beneficiarios en Galicia minoraron un 35%, mentres noutras Comunidades 

Autónomas se aumentan, como nas Illas Baleares, e noutras, como A Rioja, as axudas 

desaparecen. Explica a Sra. Lemus que se observa que existen diferentes tipos de 

programas, préstamos e axudas, e o informe acaba facendo un estudo das diferentes 

opinións. Salienta que ela se queda coas conclusións do informe, no que se fala de 

manter os programas e sistemas de apoio á gratuidade na ensinanza obrigatoria, 

debendo tomarse en consideración o elevado custo que a medio e longo prazo pode ter 

a redución das axudas educativas, na medida en que comprometen o desenrolo dos 

alumnos e a súa axeitada formación, promover liñas de actuación coordinadas que 

establezan uns obxectivos mínimos comúns e garantan un nivel de apoio á gratuidade 

dos libros de texto equiparables en toda España, aplicar preferentemente sistemas de 

préstamo e reutilización dos libros de texto, en razón da maior eficiencia e menor custe, 

favorecer a utilización prioritaria dos programas de préstamo e reutilización dos libros 

de texto no contexto das ensinanzas obrigatorias pola súa indubitada contribución ao 

proceso educativo dos alumnos e que haxa no sistema educativo unha necesaria 

estabilidade no contexto educativo. Salienta a Sra. Lemus que en ocasións está ben 

falar de principios, porén estes deben basearse nalgún tipo de datos. Remata a Sra. 

Lemus a súa intervención anunciando o seu apoio á moción e engadindo que como 

sempre quedará so en boas palabras, se aplicará a LOMCE e non se vai a dar marcha 

atrás. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle cede a palabra a concelleira do seu 

grupo, D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que quere subscribir o dito polo Sr. Parajó, engadindo que non teñen 

problemas en dar o sí á moción sempre que a gratuidade vaia vinculada á renda per 

capita. Sinala a Sra. Leborán que tan inxusto lles parece que paguen todos como que 

non pague ninguén, aclarando que se se engade esa coletilla, votarán a favor, senón 

se absterán. 

 

Intervén a concelleira do equipo de goberno, D.ª María Carmen Álvarez Garea, quen 

anuncia o apoio á moción. Salienta que entenden que se está falando dun dereito 

marcado por lei, porque a educación é obrigatoria e gratuíta, e non parece razoable 

pensar que os pais e nais teñan que facer un esforzo de 300 ou 400 euros para algo ao 

que obriga a Lei. Lembra a Sra. Álvarez que a Xunta actual substituíu o programa de 

préstamo que existía, por un programa que chaman de gratuidade solidaria, cando é 

moito máis solidario camiñar cara a crear e compartir bancos de libros como fan 

moitísimas Ampas e moitísimos concellos, como Teo, que intentan suplir o que tiña que 

ter feito o Ministerio e as Comunidades Autónomas. Sinala a Sra. Alvarez que, 

tratándose do dito polo Sr. Parajó e pola Sra. Leborán, de que os tempos cambiaron e 

que os cartos non chegan para todos, realmente hai que pensar que o sistema que 

existía, o primeiro ano supoñía un desembolso importante, porén eses libros valían 

para catro anos, e todo o mundo podía ter dereito a eles, e agora se substituíu iso por 

unha axuda cada ano ás familias, e ese gasto hai que facelo todos os anos, polo tanto 

se se pensa en reducir e recortar habería que ir a outro sistema. Explica a Sra. Alvarez 

que os centros non teñen administrativos e ninguén se pode imaxinar a carga de 

traballo que supón o programa actual, debendo ser conscientes de que os mestres non 

están para iso e que todo o tempo que lle adiquen a este tema, se quita aos alumnos e 

ás labores docentes.  

 

A Sra. Diéguez sinala que en canto ao dito pola Sra. Leborán de que son moitos cartos, 

e que se lle dan á xente que ten cartos, hai que ter en conta que eses libros non son 

para particulares, son do centro e o centro dállos ao alumnado que esta ese curso e ao 

rematar os devolven, polo que non se pode diferenciar en función da renda, xa que non 



 

 - 20 -

se trata dunha cuestión de a este si e a este non. Explica a Sra. Diéguez que agora se 

mercan os libros, e son para o que os merca, e moitas veces van para o lixo e non se 

reutilizan por outras persoas, pese a que son libros moi caros. Sinala a Sra. Diéguez 

que ela no seu momento foi beneficiaria do sistema de préstamo e que lle parece un bo 

sistema, engadindo que, tratándose do persoal, non faría falla tanto, so se trataría de 

reforzar os centros uns días cunhas persoas. 

 

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

dirixíndose á Sra. Diéguez, dille que xa sabe que todo o que fixo o BNG está ben feito e 

o que fan os demais está mal feito, pero despois resulta que o que fixo o bipartito foi un 

desastre e o que fixeron ou están facendo os outros ven sendo algo mellor. Sinala o Sr. 

Parajó que, tratándose do cobro por renda, aínda que queden no colexio, el non quere 

mercarlle os libros aos fillos do señor Botín ou de Mario Conde, e se os queren que os 

merquen e despois que os deixen no colexio, porque poden facelo. Sinala que sempre 

se queixan do traballo, de que fai falla persoal, porque no hai administrativos, 

engadindo que en Teo está Matalobos. Sinala o Sr. Parajó que un profesor por clase 

ten vinte ou vinte e dous alumnos, e preguntase como se arranxaban antes con 

cincuenta e oito, cando ademais tiñan que facelo todo. Opina o Sr. Parajó que o que 

ocorre é que cantos menos se traballa menos se quere traballar, engadindo que aos 

mestres tamén lles facía falla un repaso pola esquerda e tamén pola dereita, e se 

mandara el, aínda que non ten nada contra eles, os ia a poñer a andar. Remata ao Sr. 

Parajó a súa intervención sinalando que se se quere que sexa gratis todo o que se leva 

pedido dende que comezou a lexislatura, hai que vender España, e Cataluña incluída. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non suele intervir en 

segunda quenda, sobre todo ao escoitar intervencións deste tipo, porque se trata 

dunha sensación reiterada. Lembra que é común escoitar o de que os profesores non 

traballan, os xuíces son estrela, nos concellos se manga, na sanidade pública os 

médicos sí que traballan, as enfermeiras non traballan, ao igual que as auxiliares etc. 

Salienta a Sra. Lemus que agradecería que xa que se está falando de cousas serias, 

que afectan, directa ou indirectamente, a todos, se fíxese un esforzo por non falar desta 

forma do traballo de cada un e menos dos servizos públicos. Considera a Sra. Lemus 

que non se dan repasos a ninguén, nin en Teo, nin en ningunha Administración 
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Pública. Remanta a Sra. Lemus a súa intervención anunciando o seu apoio á moción, e 

salientando que agradecería que cando se fale de calquera moción desta índole, se 

trate con absoluta seriedade, non debéndose tratar deste xeito que ela, sen traballar no 

sector da educación, entendeu degradante. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que nunca foi beneficiaria dos libros 

gratuítos e non porque tivera na súa casa un exceso de medios, sabendo todos, cando 

hai necesidades, o traballo que costa mercar os libros aos fillos. Sinala que os libros hai 

que mercalos e mercánse cos impostos de todos e os que ten medios ten que pagalos 

porque é a única forma de que a xente que non ten medios económicos poida ter 

acceso á educación de forma gratuíta. 

 

A concelleira, Sra. Álvarez, sinala que hai unha parte da intervención do Sr. Parajó, 

relativa á descualificación do traballo de cada un, na que non vai a entrar. Salienta que 

o sistema de préstamo anterior curiosamente viña da época de Fraga, engadindo que 

está de acordo en que non se queira pagar os libros aos fillos de Botín, porén hai que 

ter en conta que os fillos de Botín non estudan no ensino público e que onde hai que 

establecer a progresividade do pago é no sistema  fiscal, non nun dereito universal 

como é o ensino público e gratuíto. 

 

O Sr. Parajó, dirixíndose ao Sr. alcalde, pregúntalle se, por alusións, pode dicir unha 

cousa. 

 

O Sr. alcalde dille que se é para desculparse si, senón, case mellor non debería incidir 

no erro. 

 

O Sr. Parajó di que se desculpará se o considera oportuno.  

 

O Sr. alcalde anuncia que se vai a pasar á votación, e dille ao Sr. Parajó que el non foi 

o aludido e que bastante elegantes foron con el. 

 
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 
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mixto/PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto/IN/TEO), acorda 
esixir á Xunta de Galiza: 
1.- A volta ao sistema de préstamo universal. 

2.- Que se avance na gratuidade total de todos os medios que se utilicen no 
ensino público. 

3.- Que se doten os centros de persoal abondo para xestionar axeitadamente o 
sistema de préstamo. 

4.- Que non se cambien os libros de texto para o vindeiro curso escolar naqueles 
cursos en que se vai implantar a LOMCE. 

 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA  A CREACIÓN 
DUNHA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CO SOBRECOSTE NA 
OBRA DE CENTRO SOCIOCULTURAL TRANSPORTABLE DOS TILOS. 
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 de abril de 2014 (Rexistro 999. 

Nº 8), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 21/04/2014.  

 
“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en 
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN PARA A CREACION DUNHA 
COMISION DE INVESTIGACION EN RELACION CO SOBRECOSTE NA OBRA DE 
CENTRO SOCIOCULTURAL TRANSPORTABLE DOS TILOS, ao obxecto de ser 
incluída na orde do día do Pleno ordinario e debatida no mesmo, en base aos motivos e 
consideracións expresadas na seguinte: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O 30 de xaneiro de 2014 compareceu ante o Pleno, a petición do PSdeG de Teo, o 
rexedor Martiño Noriega en relación co pagamento do sobrecusto, por sentenza 
xudicial, 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 Álvarez Construcciones SL” entre os anos 2010 e 2011. 
 
Durante esta comparecencia, aínda que a mesma xa fora aprobada o 23 de decembro 
de 2013, entregáronse dous informes, un xurídico, da Asesoría externa de xaneiro de 
2014 e outro técnico, do arquitecto municipal, do 22/01/2014.  
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Dada a entrega desta relevante documentación no medio da comparecencia do rexedor, 
a representante socialista na Corporación teense amosou na sesión plenaria de xaneiro 
de 2014 a súa intención de analizar estes informes da forma mais completa. 
 
Unha vez analizados de forma pormenorizada os informes sinalados, existen certos 
aspectos que consideramos debe ser obxecto dunha mellor concreción. 
 
Por un lado, en canto o procedemento administrativo seguido no proceso, observamos 
varios aspectos fundamentais. 
 
Nos informes non se inclúen artigos existentes na normativa de aplicación como as da 
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos del Sector Público, como o 218.1, que 
sinala que “Dentro do prazo de tres meses a partir da recepción, o órgano de 
contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que será 
abonada ao contratista a conta da liquidación do contrato”.  
 
Tendo en conta que a data de recepción da citada obra foi o 28/02/2011, e que a 
liquidación final presentouse polo contratista o 02/05/2011, houbo prazo mais que 
suficiente para aprobar, logo de comprobar a idoneidade das obras realizadas. E mais, 
na acta de recepción das obras, conforme ao artigo 6 da lei de ordenación da 
edificación, sinalábase un coste final da execución material da obra, que neste caso non 
coincide co que presentan finalmente os directores de obra.  
 
Na propia comparecencia do Alcalde de xaneiro de 2014, dicíase e citamos 
textualmente: 
 
“...cando a empresa presentou a certificación tratouse o tema coa secretaría e cos 
técnicos de urbanismo, aínda que non consten informes por escrito, e nese 
momento valorouse a posibilidade de asumir o pago da certificación, pero decidiuse 
discutir a liquidación porque o informe de intervención excluía o IVE, ..., ademais desde 
o concello enténdese que hai unha rotura da confianza cos técnicos directores da 
obra e por ese momento non se aproba a liquidación e vaise a vía xudicial”. 
 
No propio informe dos asesores xurídicos externos, xa que en todo o expediente non 
existe nin un só informe da Secretaría municipal, se sinala que “Consultados 
verbalmente sobre a cuestión, manifestamos daquela a opinión de que a 
reclamación da empresa era xuridicamente viable e o anómalo era que os directores 
da obra elaboraran e asinaran unha liquidación final sen sequera informar previamente 
á Corporación...”. 
 
As consecuencias deste comportamento anómalo ou da rotura de confianza cos técnicos 
directores externos só foi o silencio administrativo, nin sequera existe un informe 
técnico oficial deses meses que comprobe o aportado por estes mesmos directores de 
obra. Só conversas verbais, nun tema que supoña un sobrecusto de 38.416,60 euros 
para as arcas municipais. 
 
Nunha segunda parte da análise sobre os informes técnicos e xurídicos existentes no 
expediente, agora concretaremos as dúbidas que formulamos ante as xustificacións 
técnicas do sobrecusto. 
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En primeiro lugar, os informes técnicos que constan no expediente ofrecen 
xustificacións que se poden cualificar cando menos como vagas, xa que non se 
fundamentan en medicións, senón en meros orzamentos comparativos. 
 
O aumento das partidas de escavación en gabias, formigón de limpeza e en zapatas e  
aceiro en estrutura metálica xustifícase pola modificación da cota de cimentación por 
ser o terro un reencho. As dimensións previstas no proxecto nestas partidas eran xa 
dunha magnitude considerable e como se observa nas fotos da propia dirección de obra 
(que aparecen no súa páxina de facebook) non parece moi razoable sinalar que as 
escavación en gabias, por exemplo, fose maior de 1.80 metros de ancho por 1.50 
metros de profundidade. 
 
Aspectos como a modificación do deseño da tapa de peto, do número de bombas do 
circuíto de calefacción e ACS, ou da plataforma exterior, entendemos que debía ser 
obxecto dunha comunicación á propiedade, e dunha autorización por parte de esta, que 
non existe no expediente, ou que non está formalmente acreditada. 
 
Hai partidas con aumentos que nos resultan dificilmente xustificables, como a de 
electricidade, onde se aumentaron as medicións entre un 80 e un 148% sen que 
existan incrementos de puntos de luz, nin de luminarias, nin enchufes. 
 
Así mesmo, resulta curioso a xustificación dun aumento da partida no revestimento, 
debido a execución da obra en tempo de choiva, cando a execución de calquera obra 
“se realizará a risco e ventura do contratista”, conforme ao artigo 199 da Lei 30/2007. 
 
Por outra parte, deberíamos analizar as razóns que levaron a que na documentación 
solicitada aos directores de obra para xustificar o incremento na certificación final, non 
se incluíse e non se esixise a que xustificaría as obras ocultas.  
 
Lembremos que na certificación final, hai 10 partidas das 15 que aumentan que son 
unidades de obra oculta ao finalizar á mesma, o que significa un 27% do sobrecusto. 
No propio informe técnico do Arquitecto municipal de data 22/01/2014, sinálase que: 
 
“Con independencia de que no suposto contemplado no artigo 217.3 LCSP, non resulte 
necesario redactar un proxecto modificado, ... o director facultativo, dentro das súas 
obrigacións deberá incorporar as alteracións producidas durante a execución de obra, 
ao obxecto de solicitar a preceptiva autorización. Para iso, redactará os planos “as 
built”. Actualizará ou incorporará nova memoria, adaptará o orzamento e aqueloutros 
documentos que se viron afectados. En definitiva, deberá adaptar o proxecto inicial á 
obra realmente executada. 
 
En canto ao momento en que debe procederse á actualización do proxecto, tendo en 
conta que o contratista preavisa da terminación das obras con corenta e cinco días 
hábiles de antelación (artigo 163 RGLACP), o director de obra dispón dun prazo 
razoable para poder preparar o acto de recepción e, trala medición final, adaptar o 
orzamento á relación valorada previa á certificación final”. 
 
Polo tanto, a normativa de aplicación indica a documentación que debería existir na 
xustificación do sobrecusto, e que entendemos debería constar no expediente tras a 
sorpresiva liquidación final. 
 
E mais, no propio informe técnico sinálase que aínda que se está suxeita á normativa 
concreta de aplicación, para unha documentación final, “aínda que non resulta 
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necesario, si resulta conveniente para a Administración o contar cun proxecto 
que, ao finalizar a obra, axústese á realidade”. 
 
Resumindo a nosa análise, o feito de que a obra sexa dun volume reducido 
cuantitativamente, non resta relevancia ao considerable aumento porcentual das 
medicións presentadas na liquidación final, algunhas con incrementos de mais do dobre 
do previsto inicialmente. 
 
Moitos destes incrementos ofrecen dúbidas tanto polas xustificacións ofrecidas para a 
súa variación como pola realidade do que se aprecia a simple vista (como o sollado 
exterior que pasa de 139,50 m2 no proxecto a una “realidade” de 214,50 m2, cun 
aumento do 53% sobre o previsto inicialmente), pola reportaxe fotográfica da propia 
dirección de obra, ou pola falta de documentación acreditativa dos aumentos en obra 
oculta. 
 
A execución desta obra e o procedemento administrativo na obra do centro 
sociocultural transportable dos Tilos ofrece serias dúbidas da súa corrección, existindo 
cuestións a dilucidar a fin de mellorar estes procesos cara ao futuro. 
 
Entendemos que a comparecencia do Alcalde diante do Pleno en xaneiro de 2014, non 
aclarou o papel da administración municipal durante a execución da obra, xa que o 
propio rexedor dixo que “a dirección das obras non se ativera as directrices dadas 
desde o concello”. 
 
A comparecencia tampouco aclarou como unha vez presentada a sorpresiva liquidación 
final de maio de 2011, o goberno municipal, en vez dunha comprobación oficial da 
obra, optou por conversas informais. No expediente, desde maio de 2011, existe só un 
informe técnico municipal, datado en xaneiro de 2014, e unha vez que desde o PSdeG-
PSOE de Teo solicitamos a comparecencia. 
 
Ante as dúbidas formuladas, e con fin de mellorar os procedementos de control no 
gasto público, especialmente no caso das obras financiadas con subvencións doutras 
administracións, con directores de obra externos e executadas por contratistas privados 
(que supoñen a maior parte das obras realizadas hoxe polo Concello de Teo), solicítase 
a adopción do seguinte  

 
ACORDO 

 
1.- Crear unha Comisión de Estudio e Investigación en relación co sobrecusto na obra 
do “Centro sociocultural transportable e acondicionamento de zonas verdes e 
deportivas do concello de Teo”, executado pola empresa “Jesús Martínez Alvárez 
Construcciones SL”. 
 
2.- A Comisión de investigación estará composta polo Alcalde e un/unha concelleiro/a 
de cada unha das forzas políticas con representación no Concello de Teo. 
 
2.- O inicio dos traballos da Comisión realizarase nun prazo máximo de 15 días a contar 
desde a aprobación da súa creación. 
 
3.- Poranse por parte da administración municipal todos os medios dispoñibles a 
disposición dos membros da Comisión para a consulta de documentos e/ou solicitudes 
de información e de comparecencias relativas ao tema a tratar. 
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4.- Os traballos da Comisión desenrolaranse por un período máximo de 2 meses a 
contar a partir da constitución da mesma.  
 
5.- Elevarase o resultado e as conclusións da Comisión ao Pleno”. 

 
 

A Sra. Lemus sinala que este tema xa foi tratado varias veces e que vai a proceder a 

expor os antecedentes para despois plantexar a súas dúbidas. Sinala que se está a 

falar da obra do Centro sociocultural transportable e acondicionamento de zonas 

verdes e deportivas do concello de Teo. Salienta a Sra. Lemus que foi unha obra 

licitada con fondos do plan zapatero, do 2010, por 429.000 €. A data prevista de 

terminación era o 22 de outubro de 2010 e finalmente foi recepcionada o 28 de febreiro 

de 2011. A ultima certificación apróbase pola Xunta de Goberno o 21 de marzo e 

despois de dous meses apareceu unha liquidación final por importe de 39.000 € máis. 

Existe un informe de intervención, de 30 de xuño, e por silencio administrativo se 

considera rexeitada a certificación. A empresa vai a xuízo e se dita sentenza en maio 

de 2013, que condena ao concello ao pago de 40.000 €. Se somete a Pleno en 

novembro de 2013, en decembro se pide a comparecencia do alcalde, que ten lugar en 

xaneiro e no mesmo día preséntanse dous informes, un técnico e outro da asesoría 

xurídica externa. A Sra. Lemus di que se presenta esta solicitude de Comisión de 

investigación, porque entende que hai dous aspectos que hai que saber que pasou con 

eles e intentar melloralos. Salienta que hai unha falta de informes ata xaneiro de 2014, 

non hai informe de secretaría e sí da asesoría xurídica externa. Sinala que o outro día o 

Sr. Pallas preguntaba se o da Comisión suporía algún custo, engadindo que polo de 

agora o único custo foron os 40.000 € que lle custou ao concello, a maiores do que 

estaba previsto. Sinala a Sra. Lemus que o obxecto da Comisión non é cobrar e que o 

que ten que facerse un estudo do que se fixo, porque ata xaneiro non existen informes. 

Sinala a Sra. Lemus que, chegan as actas da Xunta de Goberno, e resulta que non se 

lle devolveu o aval porque segundo o informe técnico existen deficiencias na obra 

pendentes de arranxar na calefacción, na sala de caldeiras a porta abre con dificultade, 

existindo desprendementos de paneis de madeira na fachada, non deron o boletín de 

instalacións, etc. Sinala a Sra. Lemus que a Comisión debería ir máis ala da 

responsabilidade dos técnicos externos, engadindo que se trata de saber qué pasou, e 

qué se pode mellorar. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

anuncia o seu apoio á moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que despois da intervención da Sra. 

Lemus está por pensar que a obra é un desastre, pero non so polo sobreprezo, senón 

tamén por como quedou a obra. Sinala que o primeiro que haberá que facer é instar ao 

goberno para que suprima o do 10% para intentar que non se repita nesta ou noutra 

Administración, aspecto no que se centran e no que coinciden os informes. Salienta o 

Sr. Fernández que si se trata dunha Comisión terá que ter representación dos grupos 

municipais e estaría ben que estivera o alcalde e o concelleiro de obras. Considera o 

Sr. Fernández que por aquilo da transparencia, se non hai ningún problema coa obra, 

tampouco debería existir problema en que se realice a Comisión de investigación. 

Pregunta o Sr. Fernández que valor tería o ditame final, como vai a ser, si será 

preceptivo, formulará recomendacións para futuras obras, etc. Remata o Sr. Fernández  

a súa intervención salientando que non sabe para que vai a valer ese futuro ditame. 

 

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

grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que o seu grupo está de acordo co Sr. Fernández en que o 

primeiro que hai que facer é suprimir o do 10 %, engadindo que todo o do plan 

zapatero foi un desastre. Pregunta o Sr. Vázquez Pallas qué é o que vai a pasar e se 

se vai a pedir unha auditoría externa a un grupo de enxeñeiros. Salienta que en 

principio están de acordo pero que habería que preguntarse qué ocorre despois. 

Lembra que xa dixo que lles parecía que existira certa deixadez no control da obra e 

pregunta o Sr. Vázquez Pallas se a Comisión rematará botándolle a culpa ao goberno, 

engadindo que xa a ten. Remata o concelleiro do PP a súa intervención sinalando que 

a Comisión podería rematar nunha auditoría, por un enxeñeiro, pero que iso implica un 

custo, engadindo que en principio están de acordo aínda que teñen unhas dúbidas que 

lle gustaría que se puideran aclarar. 

 

O Sr. alcalde di que se está acordando daquelo de que “se hai que ir vaise, pero ir por 

ir é tontería”. Explica que cada un pode ter a percepción do que se pretende coa 
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Comisión e que el cree que ten unha intencionalidade política, cando xa está falado o 

tema e posicionados todos os grupos. Sinálase na moción que despois da 

comparecencia do Sr. alcalde preténdese depurar o procedemento administrativo do 

concello e outros aspecto máis de carácter técnico. Considera o Sr. alcalde que se lle 

está dando un enfoque borroso, cunhas coordenadas políticas, para logo fundamentalo 

en cuestións técnicas e xurídicas. Salienta que en Teo nunca se aprobou un modificado 

de obra, as obras sempre se axustaron aos proxectos aprobados, engadindo que 

habería que preguntarse se iso ocorreu nalgunha institución. Explica o Sr. alcalde que 

existiu unha obra do plan zapatero, cunha certificación que non é recoñecida,  

sabedores de que o marco legal, a Lei de contratos, si que a amparaba, Lei de 

contratos que curiosamente foi aprobada polo Partido Socialista no ano 2007. Salienta 

o Sr. alcalde que se pode debater ata onde chega o control político sobre os directores 

de obra, debéndose ter en conta que a certificación, aínda que se axustaba ao marco 

legal, nunca se aprobou e o concello o pelexou xudicialmente, e o xuíz di que non 

supera o 10 % e que hai que abonalo, polo que se abona por acordo da corporación. 

Lembra o Sr. alcalde que se solicitou unha comparecencia e na mesma se pediron un 

informe técnico e outro xurídico, intentando actuar con transparencia, non resultando 

que eses informes saíran da nada, senón que se intenta actuar con transparencia, e 

meses despois de todo iso, xorden dúbidas, que xustifican a petición dunha Comisión 

de investigación, cun perfil técnico, constituída por grupo políticos e comeza a 

mesturarse unhas cousas con outras. Sinala o Sr. alcalde que tratándose do aval, é  

unha práctica habitual non devolvelos se se atopan deficiencias, e fálase disto nese 

escenario da confusión. Explica que a non devolución do aval non ten nada que ver con 

este proceso. Considera que tamén se pode entrar en que a obra recibiu o primeiro 

premio de obras de arquitectura innovadora, a nivel de Estado, e considera que se se 

mestura todo iso se pode facer un batido, engadindo que non comparte nin o fondo nin 

a forma da moción, supoñendo que forma parte do xogo político. Considera o Sr. 

alcalde que se deron todas as explicacións, que a proia lei ampara o tema e se perdeu 

o proceso, exerceuse a transparencia e agora pídese unha Comisión da que forma 

parte unha intención que nada ten que ver con clarificar nada. Salienta o Sr. alcalde 

que non entra en cuestións de forma que son importantes, como que na moción se 

ditamine a composición da Comisión sen ter en conta o peso de cada grupo, e que se 

fixe quen ten que estar e quen non, porque ao final son cuestións secundarias, aínda 
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que nas Comisións que houbo no concello sempre se tiveron en conta, incluso nas 

informativas, engadindo que el entra na cuestión de fondo dun proceso que segue sen 

entender a día de hoxe. 

 

A Sra. Lemus explica que a moción responde a dous informes que se presentan en 

xaneiro nun Pleno. Do informe do arquitecto hai que destacar que non existe ningunha 

medición da obra que xustifique os excesos de medicións que sí presentan os 

directores externos. Tamén se fala de que hai unha recepción da obra en febreiro, e o 

director di que se executou segundo o proxecto aprobado e segundo as instrucións 

dadas durante o proceso construtivo, engadindo a Sra. Lemus que conforme ao 

proxecto aprobado non puido ser, porque hai 40.000 € de máis. Di a Sra. Lemus que, 

tratándose da mestura da que fala o Sr. alcalde, en Teo sí que se aprobaron 

modificados de obras, como o da piscina municipal. Considera que non pode ser que 

en base a unha normativa aprobada no ano 2007, polo partido socialista, unha suba de 

case o 10 % non teña que ser suficientemente explicada. Sinala a Sra. Lemus que non 

existe informe de secretaría e faltan medicións por parte da oficina técnica e explica 

que a intencionalidade política vese clara no momento en que se di que estean todas 

as forzas políticas. Sinala a Sra. Lemus que se se considera que facer un estudo do 

que sucedeu, dos procedementos administrativos e técnicos, non é suficientemente 

valioso e importante, pode ser que cada un teña a súas prioridades na vida, engadindo 

que tampouco cree que supoña ningún esforzo que os servizos técnicos e xurídicos 

expliquen determinadas cousas e se faga unha medición como Deus manda. A Sra. 

Lemus sinala que se preguntou o de “e despois que” e que ela diría “e antes qué”, qué 

pasou antes de chegar a este punto. Salienta a Sra. Leus que ela non ten capacidade 

para cambiar e Lei de contratos, engadindo que é curioso que este tipo de 

modificacións sexa sempre do nove e pico por cen, e que esa porcentaxe se xustifique 

sempre en obra oculta. Salienta que pode ser que ela non teña a razón, pero para iso 

están os técnicos que poden medir, contarlles e explicarlles. Salienta a Sra. Lemus que 

se trata de que non se teña que chegar “ao despois que”, engadindo que, en canto á 

representatividade, os grupos poden decidir o que queiran. Remata a Sra. Lemus a súa 

intervención sinalando que se trata de mellorar os procedementos internos de xestión 

dos recursos públicos no concello. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

sinala que non ten nada que engadir ao que xa dixo antes. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que cando se fala de “antes que”, 

haberá que respostar lei de contratos. Di que existe unha sentenza xudicial e que non 

sabe para que serve a Comisión de investigación. Considera que quizás dera para 

catro notas de prensas, pero descoñece a onde se vai a chegar, por iso di o “despois 

que”, porque o “antes que” o ten claro. Salienta o Sr. Fernández que está claro que as 

razóns para non devolver o aval as dou todas a Sra. Lemus, dándolle polo tanto a 

razón a quen non o devolveu. Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando 

que non sabe para que serve a Comisión de investigación, más que para ver informes 

técnicos, e se xa se conta con eles cabe supoñer que serán similares os que xa 

existen. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen di que a única solución é que se 

chegue a conclusión de que a Comisión de investigación pida unha auditoría. Pregunta 

o Sr. Vázquez Pallas a que conclusión se chega despois da Comisión e explica que se 

se pide unha auditoría externa sería para facer unha medición de novo e determinar a 

responsabilidade política, cando xa se dixo no seu momento que existira unha desidia 

por parte do goberno. Di que teñen dúbidas e que ao final a Comisión vai a ser para  

tirarlle das orellas ao Sr. alcalde, cando xa se fixo no Pleno no seu momento e se lle 

volta a tirar hoxe, e ao concelleiro de urbanismo. Pregunta o Sr. Vázquez Pallas se o 

feito de ter a Comisión vai supor que non vai a volva a ocorrer no futuro. Sinala o Sr. 

Vázquez Pallas que pola súa parte non existe problema ningún, aínda que non o teñen 

claro e van a esperar ás explicación do Sr. alcalde. Remata o Sr. Vázquez Pallas a súa 

intervención sinalando que o que habería que facer é pedir xa a revogación dese 10 % 

como pediu o Sr. Fernández dende o BNG. 

 

Intervén o concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, quen sinala que se falou de que “non 

volte a ocorrer” engadindo que mentres non se cambie a lei, que aprobou o PSOE, 

pode volver a ocorrer e pregunta que se fai para que non ocorra. Explica que o 

modificado non se fixo porque non chegaba ao 10 % e sinala que pase o que pase, e 

sen cuestionar a súa capacidade técnica, se hai outro director de obra como o desa 
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obra, pode ocorrer de novo, porque a nivel de lealdade con quen o contrata non o fixo 

ben. Di que tamén quixera ver le gustaría ver que opinaban o resto dos grupo se dende 

o goberno se está facendo unha inxerencia, que inevitablemente será política, nese 

control da obra a un director externo, que tamén pasa, engadindo que non sabe que é 

mellor que as obras as dirixan os arquitectos ou enxeñeiros contratados ou os políticos 

que andan por detrás, ou o que é peor contratar a un de fora e poñer ao arquitecto para 

que vaia medindo por detrás o que fai. Pregunta o Sr. Sisto que é o que se pretende, e 

di que ao mellor hai que facer unha Comisión técnica, pero non unha Comisión política. 

Salienta  que a única decisión política foi que non se pagou e se foi aos tribunais, e que 

iso implicou unha lección do concello de Teo para a xente que queira contratar con el 

no senso de que nestes casos non se vai a pagar sen telo pelexado. Refírese o Sr. 

Sisto á contratación dunha auditoría externa, e pregunta que habería que facer no caso 

de que existan informes discrepantes e pregunta se o que hai que facer é ir penalmente 

contra o director da obra, a cargo do concello e sen posibilidade de resarcirse. 

Considera o Sr. Sisto que se lle da ao tema unha orientación equivocada pola Sra. 

Lemus e que proba diso é que se presenta a moción o día 11 e o día 14 se piden por 

esta concelleira documentos tan importantes como os informes dos directores de 

obras. Di o Sr. Sisto que, se recibida pola Sra. Lemus todo o que pide, e se ela ve que 

hai cuestións non xustificables e pide a Comisión de investigación, o entendería, porén 

habería que preguntarse porque se pide a Comisión catro días antes de pedir a 

documentación, engadindo que iso o único que demostra é a orientación que leva a 

Comisión. Salienta o Sr. Sisto que na Comisión a Sra. Lemus e o Sr. Parajó teñen a 

mesma representación que o PP, sinalando que a Comisión algo tería que redactar e 

pregunta que ocorrería se non se poñen de acordo. Remata o Sr. Sisto sinalando que 

as responsabilidades políticas están perfectamente definidas e aclaradas, e o equipo 

de goberno responderá por elo e os veciños o xulgarán, porque son decisións políticas, 

engadindo que non vai a entrar a valorar cuestións técnicas porque polo menos el non 

se atopa capacitado. 

 

O Sr. alcalde aclara que, dixo que nunca se aprobou un modificado que supuxera un 

sobrecusto, e a Sra. Lemus di que sí se fixo, porén o que non di a Sra. Lemus e que na 

piscina non existía sobrecusto para o concello. Considera o Sr. alcalde que non todo 

vale, porque se deixa caer que se está mentindo, e que sí que existe modificado, 
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reiterando que el se referiu a modificados de obra con custe, invitando a Sra. Lemus a 

que busque algunha institución onde ocorra o mesmo. Explica o Sr. alcalde que neste 

caso non existiu unha posición favorable do equipo de goberno, non recoñecéndose 

ademais a certificación sabendo que se podería perder e peleouse xudicialmente. 

Salienta o Sr. alcalde que a Sra. Lemus  di estar moi interesada en aclarar, para que 

non volva a producirse, o que foi procedemento administrativo e todo o que foron as 

cuestións técnico-xurídicas. Salienta que o procedemento administrativo estivo ben, e 

que  á empresa non se lle recoñeceu no seu momento a certificación e por iso se 

chegou á vía xudicial e existe unha sentenza que hai que acatar. O Sr. alcalde aclara 

que os servizos técnicos e xurídicos poden cometer erros, igual que os cometen os 

responsables políticos, engadindo que se se pretende utilizar isto para aclarar o que foi 

o procedemento técnico e xurídico do concello, el non lle ve nin responsabilidade 

técnica nin xurídica. O Sr. alcalde di que cree que existe unha intencionalidade política, 

razón polo que non concordan coa petición, sobre todo porque se non existe 

comparecencia, se non existisen os informes, se non se actuara con transparencia, etc, 

podería entenderse as dúbidas. Remata o Sr. alcalde sinalando que se pode preguntar 

ata que punto se pode marcar politicamente a un director de obra externo, porén fora 

iso, pouco máis. 

  
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dous votos a favor  (2 grupo mixto), nove en contra (7 concelleiros/as non 
adscritos/as) e oito abstencións (6 PP e 2 BNG), acorda rexeitar a moción do 
grupo mixto, de 11 de abril de 2014 (Rexistro 999. Nº 8), sobre a creación dunha 
Comisión de Estudio e Investigación en relación co sobrecusto na obra do 
“Centro sociocultural transportable e acondicionamento de zonas verdes e 
deportivas do concello de Teo”, executado pola empresa “Jesús Martínez Álvarez 
Construcciones SL”. 
 

O Sr. Pallas pide explicación de voto e, co permiso do Sr. alcalde, di que a abstención 

do seu grupo responde a entender que o único fin da Comisión de investigación sería 

unha auditoría externa e o concello non está nestes momentos para gastar uns fondos 

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

alcalde, di que hai unha moción de urxencia do PP sobre a cuestión xudicial que afecta 

á Comarca de Compostela. Pregunta se, conformidade co previsto no artigo 91.4 do 

R.D. 2568/1986, de 28 de novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, algún 

grupo municipal quere presentar algunha outra moción de urxencia, sen que se 

presente ningunha máis polos grupos municipais. 

 
A concelleira do PP, Sra. Souto, di que a urxencia da moción do seu grupo está 

relacionada con que houbo unha equivocación de días, engadindo que en todo caso é 

urxente porque para o grupo municipal do PP para modificar este primeiro paso da 

modificación da lei é necesario ter os apoios e facer as alegacións en tempo e forma, e 

é preciso poñerse a traballar sobre o tema 

 
Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade, e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción do PP sobre a reforma da Lei 
orgánica do poder xudicial. 
 
Sendo as vinte e unha horas e vinte e oito minutos saen do Salón de Pleno os 

concelleiros do equipo de goberno, D.ª María Carmen Álvarea Garea e D. Ignacio 

Iglesias Villar, que se incorporan á sesión pasados dous minutos. 

 

A Sra. Souto da conta da moción do seu grupo de 19 de abril de 2014 (rex. entrada nº 

3.030, de 21/04/2014) que se recolle a continuación. 

 

“JOSE MANUEL GUERRA CALVELO voceiro do Grupo Municipal Partido Popular de 
Teo, eleva o pleno para o seu debate a seguinte moción para a sesión plenaria do 24 
de abril do 2014.  
 
O Grupo Municipal Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais presenta ante o Pleno da Corporación municipal esta MOCION. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
O artigo 24 da Constitución consagra o dereito que teñen todas as persoas a obter a 
tutela xudicial efectiva dos xuíces e tribunais para a defensa dos seus dereitos e 
intereses lexítimos.  
 
Pero o Poder Xudicial, ademais de garantir o respecto dos dereitos fundamentais de 
todos, debe mellorar a súa eficiencia e axilidade, o que redundará nun reforzamento da 
seguridade xurídica e na redución dos litixios. 
 
A actual Lei orgánica do poder xudicial foi aprobada en 1985 e ao longo destes 
practicamente 30 anos sufriu case 40 modificacións. Non obstante, estas reformas 
parciais non conseguiron unha adaptación das estruturas da xustiza á realidade 
económica, social e xurídica do século XXI. 
 
O pasado 4 de abril o ministro de Xustiza presentou ante o Consello de Ministros o 
anteproxecto de Lei orgánica do poder xudicial. O texto deste anteproxecto debe pasar 
agora os trámites de informe preceptivo que deben emitir o Consello Xeral do Poder 
Xudicial, o Consello Fiscal e o Consello de Estado, sen prexuízo doutros ditames ou 
informes que o goberno puidera requirir. Con posterioridade, o texto, coas 
modificacións que o goberno considere oportuno incluír, será aprobado en Consello de 
Ministros e iniciarase o trámite parlamentario no Congreso e Senado.  
 
É dicir, polo momento, estamos nunha fase completamente inicial, onde este texto 
pode experimentar cambios que enriquezan o seu contido. 
 
Este anteproxecto da LOPX configura unha organización xudicial que ten por base os 
denominados tribunais provinciais de instancia, órganos que coa devandita base 
territorial agruparían aos actuais xulgados calquera que sexa a súa orde xurisdicional. 
Aínda que desaparece a terminoloxía de partido xudicial, isto non supón 
necesariamente a supresión de ningún órgano xudicial, xa que a lei contempla a 
creación de sedes desprazadas dos tribunais provinciais de instancia atendendo á 
valoración conxunta dunha serie de circunstancias (volume e dispersión da poboación, 
carga de traballo dos órganos xudiciais existentes, distancia coa capital da provincia, 
estado dos edificios e infraestruturas xudiciais existentes, entre outros). Esta 
organización territorial recolleríase noutra futura lei (a Lei de demarcación e planta 
xudicial), que tería que aterse ás normas establecidas na LOPX. 
 
Neste sentido, Galicia ten unha serie de peculiaridades e especificidades propias como 
son o importante volume de poboación que vive nas sete grandes cidades de Galicia 
(un millón de persoas, máis do 36% dos habitantes da Comunidade), a dispersión 
xeográfica, o envellecemento da poboación e características orográficas que dificultan 
en moitos casos os desprazamentos á capital de provincia. Así mesmo, o actual 
goberno da Xunta de Galicia levou a cabo nestes últimos anos un importante esforzo 
económico (superior aos 50 millóns de euros) en materia de infraestruturas xudiciais, 
tanto en novas construcións, como en reformas ou ampliacións. Cuestión esta que 
consideramos debe ser tida en conta á hora de deseñar a organización territorial 
xudicial. 
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Polo tanto, dende este grupo municipal consideramos que este anteproxecto de lei 
debe adaptarse na materia de demarcación xudicial ás particularidades e 
especificidades propias de Galicia, polo que elevamos ao Pleno a adopción do seguinte 
acordo: 
 
Instar o Goberno central para que o texto de reforma da Lei orgánica do poder xudicial 
teña en conta as especificidades e peculiaridades propias de Galicia, de tal xeito que: 
 
a) As sete cidades de Galicia (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, 
Ourense, Pontevedra e Vigo) conten con cadanseu tribunal de instancia. 
 
b) Nos criterios que definan a futura planta xudicial no resto do territorio sexan tidos en 
conta criterios relacionados directamente coas características socioeconómicas, 
xeográficas, poboacionais, das redes de comunicación e esforzo inversor realizado 
pola Xunta de Galicia á hora de construír e dotar as sedes xudiciais que a día de hoxe 
existen nas catro provincias galegas. 
 
A 19 de abril do 2014 

José Manuel Guerra Calvelo” 

 

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

amosa a súa conformidade coa moción. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que a semana pasada mandou 

un e-mail a todos os portavoces sobre esta cuestión e que ningún respostou. Di que 

entende que máis que unha moción habería que facer algo institucional por parte do 

concello. Salienta a Sra. Lemus que na moción se fala das sete grandes cidades porén 

en Ourense existe un problema considerable con zonas como o Barco de Valdeorras, 

polo que non se trata dunha cuestión de cercanía ou lonxanía, senón de que habería 

que darlle unha volta aos tribunais de instancia. Sinala a Sra. Lemus que vai a apoiar a 

moción aínda que podería discutir algunha cousa, pero resulta conveniente darlle certa 

unanimidade ao tema. A Sra. Lemus di que en todo caso agradecería que se fixera 

unha posición institucional, coma por exemplo en Betanzos, onde existiu unha  reunión 

dos alcaldes da zona. Sinala que polo que se refire aos xuíces de Paz e o Rexistro 

Civil, aínda non é concreto, ata que saia a Lei de planta, porén tamén haberá que 

discutilo, engadindo que agradecería posicións institucionais de unanimidade que se 

manteñan no tempo. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que isto non é un órgano do PP, 

porque parece que se está no comité executivo dese partido, debatendo un borrador de 

proxecto, cando se iso está aí foi porque o presentou o PP. Explica o Sr. Fernández 

que en ocasións os do PP fan críticas, e agora din que “Galicia ten unha serie de 

particularidades e especificidades”, engadindo que terán que telo en conta cando o 

BNG presenta unha moción e parta destas cuestións, que son fundamentais, porque 

claro que existen particularidades, porque Galicia é unha nación. Considera O Sr. 

Fernández que o debate dos partidos xudiciais non ten máis aquel, senón que se trata 

de servizos á cidadanía e de dereitos. Salienta que ocorre como aconteceu no seu 

momento cos Xulgados de Paz e cos Rexistros Civís, e que agora todos se darán conta 

da importancia que tiña o tema. Salienta o Sr. Fernández que a interventora lles acaba 

de entregar un documento sobre as competencias municipais a partir da entrada en 

vigor da reforma local, e invita aos concelleiros do PP a que o lean e valoren o favor 

que se lle fai a Teo. Salienta o Sr. Fernández que por iso o que hai que facer é retirar o 

anteproxecto, non habendo nada que negociar, engadindo que o seu grupo tamén tiña 

unha moción, porén non a presentaron porque tiña que vir por vía de urxencia e hai que 

estudar as cousas e ser riguroso. Considera o Sr. Fernández que hai que retirar o 

anteproxecto, porque cidades como Santiago, Vigo, etc, virían empeorado o servizo á 

cidadanía, que é o fundamental. Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando 

que debe existir unha reforma, pero que esta debe implicar unha transferencia de 

competencias a Galicia. 

 

O Sr. alcalde sinala que dende o equipo de goberno comparten o que di a moción e 

tamén comparten a petición de retirada do anteproxecto. Sinala que no debate hai unha 

cuestión enriba da mesa, que xa se dou co tema da reforma local, e que ten que ver 

con que hai un posicionamento institucional do PP en Galicia, que incluso se levou á 

Fegamp, moi crítico coa reforma da Administración Local, e tamén pasa co 

anteproxecto de reforma xudicial, e parece que se esquece que quen impulsa este tipo 

de decisións a nivel de Estado é o Partido Popular, polo que se entra nunha especie de 

esquizofrenia. Sinala o Sr. alcalde que pasou na asemblea da Fegamp cun 

posicionamento crítico dos alcaldes do PP, que apoiaron unha resolución crítica da 

reforma local impulsada polo propio Partido Popular. Considera que quedou en nada e 

que agora a reforma local está enriba da mesa, e que supón un finiquito da autonomía 
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local. Salienta o Sr. alcalde que a Xunta está traballando nun proxecto autonómico para 

contrarrestar a reforma. Opina que a moción supón unha emenda á totalidade do 

anteproxecto, polo que se trata de pedir que retiren o anteproxecto, e remata sinalando 

que recolle a petición que fai a Sra. Lemus para facer unha xuntanza e fixar unha 

postura institucional, igual que se fixo noutros concellos, sobre este tipo de cuestións, 

máis alá da moción. 

 

A Sra. Souto di que tamén recollen esa declaración institucional, non tendo polo demais 

nada máis que dicir. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó e 

Sra. Lemus, sinalan que non teñen nada que engadir. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que, tratándose da posición 

institucional, habería que facela con tempo. Considera que a partir da moción do PP o 

BNG non a faría porque a clave é a retirada do anteproxecto, non por mellorar nada do 

anteproxecto. Remata o Sr. Fernández sinalando que se se quere facer unha posición 

non teñen problema. 

 

O Sr. alcalde sinala que se se fai un posicionamento institucional, partirase de cero, 

entre todos os grupos, engadindo que máis alá diso están de acordo co fondo das 

cuestións que plantexa a moción, aínda que non creen moito na súa utilidade, polo que 

van a votar a favor. 

  
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
quince votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP e 2 grupo mixto), e 
dúas abstencións (2 BNG), acorda instar o Goberno central para que o texto de 
reforma da Lei orgánica do poder xudicial teña en conta as especificidades e 
peculiaridades propias de Galicia, de tal xeito que: 
a) As sete cidades de Galicia (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, 
Ourense, Pontevedra e Vigo) conten con cadanseu tribunal de instancia. 
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b) Nos criterios que definan a futura planta xudicial no resto do territorio sexan 
tidos en conta criterios relacionados directamente coas características 
socioeconómicas, xeográficas, poboacionais, das redes de comunicación e 
esforzo inversor realizado pola Xunta de Galicia á hora de construír e dotar as 
sedes xudiciais que a día de hoxe existen nas catro provincias galegas. 
 

 

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

1.- Sinala o Sr. Parajo que en Lampai, en Vilar do Bispo, quedaron unhas catorce 

casas sen alcantarillado e pide que, cando exista remanente, se mire de facelo, porque 

parece ilóxico que teña alcantarillado todo Lampai e que queden esas casas alí. 

 

2.- Interésase o Sr. Parajó polo arranxo do Muíño de Fixó que lle dixera o Sr. Sisto que 

se miraría. 

 

O Sr. Sisto dille ao Sr. Parajó que se compromete a dicirlle algo a semana que ven. 

 

3.- Sinala o Sr. Parajó que na ponte de Vilaverde existe moita auga, engadindo que 

como entre algún chaval xa se verá o que pasa, porque ten unhas cintas arriba, porén 

está moi perigoso. 

 

4.- Pregunta o Sr. Parajó como está o tema da praza de arquitecto. 

 

O Sr. alcalde resposta que o arquitecto municipal estivo nunha Comisión de servizos, 

nos últimos dous anos, rematou e se incorporou ao seu posto con idea de quedar, 

porén de xeito unilateral no concello de Compostela creouse unha Comisión especial, 

para a que non fai falla autorización, e que ten, a pesar do seu perfil técnico, unha 

connotación de posto de confianza. Salienta o Sr. alcalde que o equipo de goberno 

quería contar con ese persoal técnico pero non era posible exercer unha posición de 

forza, engadindo que en todo caso o marco legal é o que é. Explica que agora existe un 

proceso de busca dun arquitecto, para cubrir o posto con carácter parcial, habida conta 
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da carga de traballo, con dous ou tres días á semana. Remata o Sr. alcalde sinalando 

que se está traballando no tema, pero que aínda non hai nada. 

 

5.- Refírese o Sr. Parajó ao polígono de A Ramallosa e di que viu que, tratándose do 

prezo, se dicía que non vaia ser de 120€/m 2.  

 
O Sr. Sisto di que, independentemente da noticia de prensa, esa afirmación lle 

corresponde a el, sobre a base dun estudo económico previo que se fixera polo 

arquitecto municipal e que se falara cos industriais que estaban interesados cando se 

intentou valorar a viabilidade ou non de levalo adiante. Salienta que entón o prezo era 

bastante inferior a 100€/m 2. 

 

O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. Sisto se sabe o prezo do metro cadrado que se vai a 

pagar. 

 

O Sr. Sisto sinala que non está no plan de sectorización senón no estudo que fixeran 

os técnicos municipais, no que saía un prezo de referencia que estaba en torno a 70€/ 

m 2. 

 

O Sr. Parajó pregunta se é para pagar aos propietarios. 

 

O Sr. Sisto resposta que non, senón para comprar as industrias. 

 

O Sr. Parajó di que el fala do outro. 

 

O Sr. Sisto resposta que iso non está fixado, nin definido o procedemento, porque o 

plan de sectorización refírese a cuestións técnicas de desenvolvemento futuro non 

entrándose en cuestións particulares de prezo nin doutro tipo. 

  

O Sr. Parajó pregunta se se vai a facer unha reunión cos propietarios. 

 

O Sr. Sisto di que se lle notificou a todos porque o esixe a Lei, engadindo que o plan de 

sectorización vai do que vai e que cando se defina todo o proceso administrativo de 
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desenvolvemento do polígono, se podería ter una reunión informativa con eles para 

tratar cousas en profundidade. 

 

6.- Di o Sr. Parajó que fai tres cuartos de hora deuse conta de que hai un señor no 

público cunha serie de anuncios que cree que non teñen nada que ver co tema do 

Pleno nin con temas políticos. Pregunta o Sr. Parajó se calquera persoa pode traer 

calquera cousa para expoñer no Salón de Plenos. 

 

O Sr. alcalde di que non vai a facer comentarios, que nestes momentos é el quen leva 

a sesión é que cree que e a maneira en que a ten que levar, engadindo que preferiría 

darlle as explicacións ao Sr. Parajó a outro nivel. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

 
7.- A Sra. Lemus interésase polo calendario de desbroce das parroquias, engadindo 

que o ano pasado se fixera  a publicación na web. 

 

O Sr. Francos sinala que máis ou menos será o do ano pasado. Explica que están 

probando darlle unha mallada so, á beira da estrada, para ver como funciona, aínda 

que cree que en quince días non se notará se se desbrozou ou non, aínda así vaise 

intentar nos cruces e nas vías principais, porque é rápido, e a ver como funciona. 

Salienta que a principios de maio xa se comezará co período de desbroce que máis ou 

menos será o mesmo que o ano pasado. 

 

8.- Sinala a Sra. Lemus que como houbo algún caso de vandalismo no cemiterio, 

poderíase mirar que os propietarios tiveran chave para que non quede aberto. 

 

O Sr. Sisto sinala que algún propietario xa o plantexou, porén polo de agora o 

vandalismo no cemiterio non está desmadrado e o problema de poñer chave é que 

tampouco ten un acceso difícil por fora porque a escalada por enriba das pedras é moi 

sinxela. Remata o Sr. Sisto sinalando que se vai a valorar seriamente a posibilidade de 

pechalo con chave durante o día, porque tampouco ten moito sentido a necesidade de 

acceso publico. 



 

 - 41 -

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

1.- O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que fai case un ano o seu grupo 

demandou medidas de seguridade viaria, un espello e sinais de paso estreito, en 

Cobas e un ano despois, esta semana, houbo un novo accidente, alí no paso estreito, 

con dous vehículos implicados. Explica que cando foron os axentes da policía dicían 

que era difícil determinar a culpabilidade pola carencia de preferencia. Salienta o Sr. 

Fernández que deberían adoptarse con urxencia medidas, como un espello e unha 

sinal de paso estreito, evitando que pase un ano máis e que a xente siga tendo 

problemas. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Fernández que recollen o rogo. 

 

2.- A concellleira do BNG, Sra. Diéguez, sinala que non sabe fai cantos meses que 

comentou que no lugar de Cepeda, había unha rúa moi estreita, onde non existe 

sinalización de preferencia e se dixo que se miraría, porén todo segue igual. Explica 

que hoxe pasaba ela por aí, e estivo a punto de chocar cun coche que viña de fronte, 

polo que tivo que dar unha frenada tremenda e non pasou nada. Sinala a Sra. Diéguez 

que alí non se fixa preferencia e pregunta quén sería o culpable no caso de que 

houbera un accidente, engadindo que non se sabe porque alí se descoñece quen ten 

preferencia. 

 

O Sr. alcalde dille á Sra. Diéguez que se lle dará unha resposta, que descoñece cales 

foron os motivos polos que non se adoptou ningunha medida dende a petición da Sra. 

Diéguez, e que revisará tanto iso como o exposto polo Sr. Fernández. 

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

1.- A Sra. Souto dille ao Sr. Sisto que cando estivo en Cabovila falouse de poñer na 

zona común de arriba árbores e bancos e que se miraría o de abaixo. Pregunta a Sra. 

Souto se se mirou algo. 
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O Sr. Sisto sinala que non se mirou e que lle respostará á Sra. Souto no próximo Pleno 

extraordinario, engadindo que se mirara algo dos bancos e de material, pero non o da 

cualificación do de abaixo. 

 

2.- O Sr. Guerra refírese ás farolas que hai diante do Viñedo, sinala que se leva catro 

ou cinco anos sen elas, di que ou hai que sacalas ou hai que poñelas, e pide que se lle 

de unha solución, porque están os cables aí e calquera día pasará calquera cousa. 

 

3.- Diríxese o Sr. Guerra ao Sr. Francos e interésase polo camiño de Lamas e pregunta 

se viñeron os cartos de medio rural. Sinala que haberá que mirar de levar uns camións 

de terra, que é o que piden os veciños. 

 

4.- Interésase o Sr. Guerra polas pistas de Montouto, sinalando que están intransitables 

e que, a consecuencia da chuvia, tamén están destrozadas, polo que haberá de mirar 

de arranxalas. 

 

O Sr. Francos pregunta onde. 

 

O Sr. Guerra sinala que detrás dos Robles. 

 

O Sr. Francos sinala que estiveron este ano desbrozando en pistas de monte, na zona 

de atrás do concello, facéndose tamén algo na zona de Calo á beira da autovía,  en 

San Domingo, Mouromorto, etc. Explica que teñen intención de comezar na zona de 

arriba, aínda que agora xa haberá que mirar de desbrozar as pistas asfaltadas, estando 

pendentes tamén de que a Consellería mande un tractor que agora está desbrozando 

en Santiago. 

 

5.- O Sr. Patiño refírese á pista que está detrás do campo de fútbol de Rarís e pide que 

se desbrocen as cunetas, porque os veciños case que non poden nin pasar, porque 

aínda que se fixo algo alí, quedaron case como estaban. 
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6.- O Sr. Vázquez Pallas pregunta cómo está o tema da dirección única da rúa 

Ameneiro e rúa Loureiro dos Tilos, se hai algunha novidade e se hai proposicións de 

aparcamento. 

 

O Sr. alcalde sinala que no próximo mes haberá unha xuntanza coa asociación de 

veciños, pero que se trata dun tema conflitivo. Explica que existiron aquelas xuntanzas 

e que se acordou pedir unha valoración técnica, engadindo que mentres haxa una 

viabilidade técnica, se someterá a cuestión  á urbanización. Lembra o Sr. alcalde que 

no seu momento se falou de referendum, existindo distintas posicións ao respecto. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que se se fai una reunión coa asociación de veciños, cos 

veciños, referendum e todo iso, pasarán 20 anos e iso seguirá igual e que hai que 

buscarlle unha solución á rúa Loureiro, poñerlle dirección única e xa está. 

 

O Sr. alcalde sinala que lle agrada saber que o Sr. Vázquez ten unha opinión 

compartida por unha parte dos veciños dos Tilos, porén se trata dun tema complexo 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que sabe que non se pode facer un referendum se non iso 

non se arranxa na vida. Salienta o concelleiro do PP que á rúa Loureiro hai que 

buscarlle unha solución, porque é un problema tan grave, que ogalla que non teña que 

entrar un camión de bombeiros ou unha ambulancia, porque non poderían pasar. 

 

7.- Refírese o Sr. Vázquez Pallas á acta da Xunta de Goberno Local de 2 de decembro 

de 2013, acta 23.13, e di que na mesma se fala da segregación dunha parcela de 

titularidade municipal sita en Vilanova, Oza, cando debería ser Vilanova, Recesende. 

Sinala que se divide a parcela en tres para a venda. 

 

O Sr. Sisto di que se aprobou nos orzamentos a venda dalgunhas parcelas en 

extensión de núcleo. 

  

Sendo as vinte e dúas horas e catorce minutos abandona o Salón de Plenos o 

concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó. 
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O Sr. Sisto di que a idea é non vender parcelas que deixen sen servizo aos veciños e 

antes de tomar calquera decisión falar con eles. Explica que se trataría de vender unha 

parte da parcela e a outra deixala para futuras necesidades da parroquia. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e quince minutos, 

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

eu, Secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  6/2014 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 29 ABRIL DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e nove de abril de dous mil catorce, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo a 

presidencia do Sr. alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión 

extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel Manuel Rey Martínez 

D.ª María Carmen Álvarez Garea 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. José Antonio Patiño Amboage 

D.ª 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 asisten, previa excusa: 
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón 

D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís 

D. José Albino Vázquez Pallas 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

 
ORDE DO DÍA: 

1.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS DO PARLAMENTO 
EUROPEO 2014. 
 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as oito horas e trinta minutos, declara público e aberto o acto, 

pasando a tratar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que é o 

seguinte: 

 
1.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS DO PARLAMENTO 
EUROPEO 2014. 

Antes de proceder ao sorteo explícase que, segundo o disposto no artigo 26 da Lei 

5/1985, de 19 de xuño (en adiante, LOREG), as Mesas electorais están formadas por un 

Presidente e dous vogais, debéndose proceder ao nomeamento de dous suplentes por 

cada un dos citados membros.  

 

A estes efectos lémbrase que noutros sorteos públicos de mesas electorais o Pleno 

acordaba que, no caso de que non se poida efectuar a notificación dalgún dos membros 

das mesas que resulten do sorteo, se acudiría á listaxe de suplentes que, a maiores dos 

que esixe a lei, xera o programa utilizado para o sorteo público en cada unha das mesas 

correspondentes. Proponse a estes efectos utilizar esta lixtaxe para os casos de 

imposibilidade de notificación. 

 

Os/as concelleiros/as presentes aceptan unanimemente a proposta. 
 

Seguidamente, de acordo do previsto no artigo 26 da Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, 

de Réxime Electoral Xeral, procédese ao sorteo público dos membros das Mesas 
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Electorais para as Eleccións Europeas do 25 de maio de 2014, obténdose o seguinte 

resultado: 

DISTRITO: 1º  SECCION: 1ª   MESA: A 

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: Dª. Mª Luisa López Ramos 

1º VOGAL: D. Diego Izquierdo Balo 

2º VOGAL: Dª. Mª Jesús García Balado 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Nieves Álvarez González  

2º SUP. PRESIDENTE: D. Rahid Constantino Jaber Martínez   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Amparo Ferradáns Neira 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mª José Casal Prado 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Diego Gómez Vilariño 

2º SUP. 2º VOGAL: D. David Eijo Mosquera 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 1ª   MESA: B 

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: Dª. Patricia Marcos Sanmartín 

1º VOGAL: D. José Ramón Vieites Sangiao 

2º VOGAL: D. Gabriel Perol Ambruñeiras 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Emma Esperanza Tojo Vázquez 

2º SUP. PRESIDENTE: D.  Javier Pascual López 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Bernardino París Almuiña 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Ana Isabel Peino Álvarez 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Verónica Tojo Vázquez 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª Dolores Nodar Rodríguez 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 2ª   MESA: A 

ESCOLA DE RECESENDE-VILANOVA 

PRESIDENTE: Dª. Inmaculada Pérez Casal 
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1º VOGAL: Dª. Noelia Paz Graña 

2º VOGAL: Dª. Mª Inés Ríos Vázquez 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Marcos Manuel Illodo Fernández 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª.  Eva Mª Fernández Fandiño 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Ramón Pérez Abal 

2º SUP. 1º VOGAL: D. Manuel Rarís Piñeiro 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Daniel Martínez López 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Ramón Montes Valiño 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 2ª   MESA: B 

TELECLUB DE CACHEIRAS-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: D. Manuel Enrique Fernández Iglesias 

1º VOGAL: D. Jesús Lourido Díaz 

2º VOGAL: Dª. Josefina Ferreira Aldrey 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Begoña Achirica Prieto 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª.  Mª Dolores Márquez Barreiro 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Ana Mª Castro López 

2º SUP. 1º VOGAL: D. Juan José Ferradáns Maceira 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª Cristina Botana Seoane 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Elena Lourido Durán 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 3ª   MESA: U 

LOCAL ASOCIACION DE VECIÑOS A BAIUCA-SOLLÁNS 

PRESIDENTE: Dª. Ana Isabel Filloy Lorenzo 

1º VOGAL: D. Antonio Precedo Gómez 

2º VOGAL: D. Lino Martín Lea Santiso 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Francisco Javier Pérez Barros 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Félix Calvo Salgueiro 

1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Josefa Rama Jorge  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mª Isabel Urzúa Urzúa 
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1º SUP. 2º VOGAL: D. José Antonio Mata Cobas 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª Dolores Astray Mariño 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 4ª   MESA: A 

CEIP DA IGREXA-CALO 

PRESIDENTE: Dª. Tania Almon Pazos 

1º VOGAL: D. Jorge Barreiro Fernández 

2º VOGAL: Dª. Mª Crescencia Blanco Andrade 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Lorenzo Martínez 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Santiago Dosil Barreiros   

1º SUP. 1º VOGAL: D. José Luis Cepeda Mosquera  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Rosa Mª López Díaz 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Eva Mª Garabal Fariña 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mercedes Garazo Barral 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 4ª   MESA: B 

CEIP DA IGREXA-CALO 

PRESIDENTE: Dª. María Valencia Filgueiras 

1º VOGAL: Dª. Susana Pazos Ferro 

2º VOGAL: Dª. Lourdes Sanjurjo Tarrío 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Virginia Muñoz Leira 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Rosa Salgado Gómez   

1º SUP. 1º VOGAL: D. Gonzalo Vieites Seoane  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Nélida Mondelo Gúzman 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Juan José Mosquera Ferreira 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Carmen Pilar Mujico García 
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DISTRITO: 1º  SECCION: 5ª   MESA: U 

ESCOLA DE CASALONGA 

PRESIDENTE: D. Miguel Iglesias Rarís 

1º VOGAL: Dª. Beatriz López Seijo 

2º VOGAL: Dª. Mª Elena Uzal García 

1º SUP. PRESIDENTE: D. José Barreiro García 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Domingo Salgado Guerra   

1º SUP. 1º VOGAL: D. Alejandro Castelao Chico  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Patricia Ferreiro Otero 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Rosa Mª García Movilla 

2º SUP. 2º VOGAL: D. José Antonio González Rodríguez 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 6ª   MESA: A 

CEIP OS TILOS 

PRESIDENTE: Dª. Mª Carmen Lafuente Fernández 

1º VOGAL: Dª. Carmen García Fraga 

2º VOGAL: D. Jorge Luis Arias López 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Isabel Jurjo Rodríguez 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Begoña García Otero   

1º SUP. 1º VOGAL: D. José Ramón Barreiro Albor  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mª Cruz Carrero Díaz 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Manuel Iglesias Arnejo 

2º SUP. 2º VOCAL: D. Manuel Arroyo Nuñez 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 6ª   MESA: B 

CEIP OS TILOS 

PRESIDENTE: Dª. María Márquez Noya 

1º VOGAL: D. Félix Miguel Sarmiento Escalona 
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2º VOGAL: Dª. Lourdes Vidal Penas 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Carlos Santiago Martín Martín 

2º SUP. PRESIDENTE: D. José Manuel Villaverde Blanco   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Lucía Moure Rodríguez  

2º SUP. 1º VOGAL: D. Benjamín Roo Moledo 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª José Outeiral Lojo 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Agustín Prevettoni Gestoso 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 7ª   MESA: U 

CEIP OS TILOS 

PRESIDENTE: Dª. Blanca Suárez García 

1º VOGAL: Dª. Mª del Carmen Nieto Olano 
2º VOGAL: Dª. Almudena López Lamas 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Alejandro Osorio López 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Cristina Criado Grandal   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Concepción Dolores Pérez Iglesias  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Olga Conde Mouzo 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª del Mar Capeáns Garrido 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª Isabel Ugarte de Ros 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 8ª   MESA: U 

ESCOLA DE RAXÓ 

PRESIDENTE: D. Álvaro Alonso Beiroa 

1º VOGAL: D. Diego Maneiro Nogueira 

2º VOGAL: D. José Ángel Vega Cobo 

1º SUP. PRESIDENTE: D. César Cora Cora 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Dolores González Silva   

1º SUP. 1º VOGAL: D. Manuel Maneiro Vila  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Nerea Lesta Carbia 
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1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Alba Mª Vinke Dovale 

2º SUP. 2º VOGAL: D. César José Cabado Chorén 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 1ª   MESA: A 

ESCOLA DE LAMPAI 

PRESIDENTE: Dª. Susana Tasende Vigo 

1º VOGAL: D. Ramiro Botana Calviño 

2º VOGAL: D. Miguel Ángel Castelao Botana  

1º SUP. PRESIDENTE: D. Yonathan Carreira Figueiras 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Alba del Río Otero   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Natividad Paramá Ferreiro  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mercedes Paz Castro 

1º SUP. 2º VOGAL: D. José Angueira García 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Inés Carro Mosquera 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 1ª   MESA: B 

TELECLUB DE LUOU 

PRESIDENTE: D. José Luis Riveiro Rodríguez 

1º VOGAL: D. Benedicto Bascoy Carles 

2º VOGAL: Dª. Edina Souza de Alves 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Luisa Parajó Buján 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Domíguez Antelo   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Rosalía Dolores Rodríguez Mesías  

2º SUP. 1º VOGAL: D. Javier Couceiro Domíguez 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Xosé Luis Santos Cabanas 

2º SUP. 2º VOGAL: D. José Manuel Lamas Liñares 
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DISTRITO: 2º  SECCION: 2ª   MESA: A 

CASA COMUN DE RARIS 

PRESIDENTE: D. Eusebio Jesús Martínez Santamarina 

1º VOGAL: D. Alejandro Regueiro Ares 

2º VOGAL: D. Manuel Antonio Mosquera Pazos 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Óscar Barreiro Casal 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Consuelo Villalobos Rodríguez   

1º SUP. 1º VOGAL: D. José Ramón Edreira Pazos  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mª Pilar Mirás Carneiro 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Carmen Rodríguez Piñeiro 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Josefina Alcira Casal Iglesias 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 2ª   MESA: B 

ESCOLA DE REIS 

PRESIDENTE: D. Fermín Otero Cajade 

1º VOGAL: Dª. Mª del Carmen Rodríguez Da Costa 

2º VOGAL: D. Ramón Rodríguez González 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Adolfo Rivadulla Campos 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Sara Toribio-Rodríguez Martorell   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Sofía Iglesias Cimadevila  

2º SUP. 1º VOGAL: D. Martín Puente Pérez 

1º SUP. 2º VOGAL: D. José Luis García Rego 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Francisco Javier Blanco Agraso 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 1ª   MESA: U 

CENTRO SOCIOCULTURAL DE TEO  

PRESIDENTE: D. José Salgueiro Mata 

1º VOGAL: D. Jesús Rodríguez Camino 

2º VOGAL: D. Guillermo González-Concheiro González 
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1º SUP. PRESIDENTE: D. Juan José Núñez Calviño 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Silvia Cabada Pérez   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mª Rocío Nieto Míguez  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Nieves Barros Pena 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Manuel Sobredo Rosende 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª.  Mª Milagro Mata Puente 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 2ª   MESA: A 

CASA COMUN DE OZA  

PRESIDENTE: Dª. Carmen Isabel Pemán Pérez 

1º VOGAL: Dª. Mª Cristina Varela Cordal 

2º VOGAL: Dª. Mª Aurora Doejo Gómez 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Esteban González Milán 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Alberto José Harriague Fitzgerald   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mª Ángeles Castillo Guerra  

2º SUP. 1º VOGAL: D. José Manuel Ferreiro Ferreiro 

1º SUP. 2º VOGAL: D. José Manuel Carballeira Rodríguez 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Francisco Camiña Fernández 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 2ª   MESA: B 

CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA  

PRESIDENTE: D. Santiago Barros Milmanda 

1º VOGAL: Dª. Vanesa Amalia Barrera Méndez 

2º VOGAL: D. José Luis García Fernández 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª Cruz Castiñeiras Rodríguez 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Patricia Couto Leal   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Lidia Brey Couto  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Laura Lence Riveiro 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Ricardo Díaz Louro 
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2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª Begoña Villaverde Iglesias 

 

O Pleno por unanimidade dos presentes acorda que, no caso de non se poida poder 
efectuar a notificación dalgún dos membros das mesas nomeados anteriormente, 
se acuda á listaxe de suplentes que, a maiores dos que esixe a lei, xera o programa 
utilizado para o sorteo público, en cada unha das mesas correspondentes.  
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove 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  7/2014 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 8 DE MAIO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a oito de maio de dous mil catorce, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do Sr. alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 

sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel Manuel Rey Martínez 

D.ª María Carmen Álvarez Garea 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón 

D. José Antonio Patiño Amboage 

D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís 

D. José Albino Vázquez Pallas 

D.ª Nélida Rey Tato  

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

D.ª Carmen Diéguez González 

D. Florencio Manuel Parajó Liñares 

Non asiste, previa excusa: 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SOBRE 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”: NOVA PROPOSTA DE RESOLUCION E SOLICITUDE DE 
DITAMEN DO CONSELLO CONSULTIVO. 
 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as dezanove horas, declara público e aberto o acto, e 

desculpa a ausencia da concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, por 

razóns familiares. 

 

A continuación pásase a tratar o asunto incluído na orde do día que figura na 

convocatoria, que é o seguinte: 

 
1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SOBRE 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”: NOVA PROPOSTA DE RESOLUCION E SOLICITUDE DE 
DITAMEN DO CONSELLO CONSULTIVO. 
O Sr. alcalde explica que, ao tratarse dun asunto non ditaminado, para proceder ao 

debate do mesmo resulta preciso ratificar a súa inclusión na orde do día. Salienta que 

tratándose da urxencia esta xustifícase por unha cuestión de prazos, engadindo que 

aínda que o asunto intentouse levar o día do sorteo das mesas electorais, non foi 

posible. Explica que, unha vez que se lle remitiu o expediente, o Consello Consultivo 

abriu un novo período de alegacións e VIAQUA formulou alegacións, que en todo caso 

son reiterativas do proceso anterior, polo que procede rexeitalas, tendo en conta en 

todo momento o tema dos prazos. 
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De acordo co artigo 82.3 do ROF, sometida a urxencia votación, o Pleno da 

Corporación, con quince votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP e 2 

BNG) e unha abstención (1 grupo mixto/IN-TEO), acorda ratificar a inclusión na orde do 

día do Pleno do seguinte punto: ”1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SOBRE 
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”: NOVA 
PROPOSTA DE RESOLUCION E SOLICITUDE DE DITAMEN DO CONSELLO 
CONSULTIVO.” 
 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 5 de maio de 2014, que se recolle a 

continuación.  

 “Proposta da Alcaldía 

Asunto: 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”: nova proposta de 
resolución e solicitude de ditame do Consello Consultivo. 

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 

período de cinco anos "prorrogables por períodos de tempo 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 
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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, 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 

E.D.A.R. de Calo e reparto dos mesmos entre os concellos de Ames e Teo" (rex. 
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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, polo servizo de 

asistencia xurídica do concello, e demais incorporados no expediente. 

  

Considerando que, á vista do exposto, o Pleno da Corporación na sesión ordinaria 

celebrada o 23 de decembro de 2013, acorda 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, concedendo 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 acordo, para que aleguen o que estimen 

conveniente en defensa dos seus dereitos achegando os documentos e xustificantes 

que consideren pertinentes. 

 

Considerando que o citado acordo foi notificado, con data 30 de decembro de 2013 

(rex. saída nº 4.977), a VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, SAU 

(antes AQUAGUEST), sendo recepcionado por esta o 2 de xaneiro de 2014. 
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Considerando que o 3 de xaneiro de 2014 (rex. entrada nº 74), VIAQUA presenta un 

escrito solicitando vista do expediente e copia do informe xurídico incorporado ao 

mesmo, poñéndose o expediente a súa disposición, mediante escrito de 8 de xaneiro 

de 2014 (rex. saída nº 53 de data 10/01/2014), e remitíndoselle o informe xurídico 

solicitado, emitido en decembro de 2013, polo servizo de asistencia xurídica do 

concello. 

 

Considerando que VIAQUA, mediante escrito de 15 de xaneiro de 2014 (rex. entrada nº 

361) solicita copia do expediente, o cal que lle foi entregado na mesma data (rex. de 

saída nº 118). 

 

Considerando que VIAQUA, con data 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), presenta 

escrito no que resumidamente, segundo o informe do servizo de asistencia xurídica de 

febreiro de 2014, alega o seguinte: 

 
“A) Como consideracións previas: 

 
a.1) Que hai tres informes xurídicos externos, solicitados polo Concello de Teo, 

do 18.01.2005, do 19.09.2007 e do 20.04.2007 que “avalarían que la finalización 
máxima del contrato son 50 años”. 

 
a.2) Que lle extraña que desde maio/2011 a actual Corporación non propuxera a 

revisión de oficio da ampliación do contrato e a inicie cando a empresa xestora solicita 
a revisión dos custos de novas instalación en abril /2013. 

 
a.3) Que o que se persegue coa revisión de oficio, 7 anos despois de que se 

adoptase o acordo de ampliación, é “rescatar o servizo ou resolver o contrato” baixo a 
apariencia dunha nulidade. 

 
a.4) Que na decisión de iniciar este expediente o Concello non se pronuncia nin 

cuantifica a posible indemnización de danos e perdas ao contratista, que con toda 
evidencia actuou de boa fe, nin sobre a liquidación do contrato. 
 
 B) Sobre o fondo do asunto: 
 
 b.1) Que o debate sobre o límite máximo de duración do contrato (25 anos 
consonte a LCAP de 2000 fronte a 50 anos de acordo coa LCE de 1965) é de natureza 
xurídica e os informes externos solicitados polo Concello de Teo sosteñen que é 
aplicable este último, e sorprende que o informe dos servizos xurídicos da Deputación 
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Provincial da Coruña interprete que se modificou o contrato esquecendo a posibilidade 
de acumular prórrogas contractuais. 
 
 b.2) Que non se alterou o prezo do contrato nin a súa fórmula de revisión senón 
que se recoñeceu a existencia de maiores custos pola novas instalacións e a nova 
normativa aplicable, que son obxecto de compensación consonte o artigo 127.2.2º do 
RSCL, mentres que a fórmula de revisión prevista no contrato inicial era de aplicación 
imposible. 
 
 b.3) Que é contraditorio afirmar que a modificación do contrato se acordou sen 
que se incorporase ao expediente un estudo técnico e económico que acreditase as 
razóns de interese público que xustificasen a decisión mentres que por outra banda o 
Concello actualiza as ordenanzas e encarga as obras do ciclo da auga con cargo ao 
importe proposto para obras de ampliación, ou dá de baixa a débeda que Aquagest 
condonaba. 
 
 

Considerando que, en resumo, VIAQUA conclúe que “no nos encontramos ante una 

alteración sustancial de las condiciones del Pliego, esto es, ante un nuevo objeto y 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa…”. 

 
Considerando que no citado escrito de alegacións, de 23 de xaneiro (rex. entrada nº 

609), VIAQUA solicita: 

1. Que se arquive o procedemento de revisión de oficio. 

2. Subsidiariamente se acorde a practica de probas documentais, incorporando ao 

expediente: -informe da auditora SACE, de 9 de maio de 2008, -certificación da acta 

da sesión ordinaria do Pleno de 26 de decembro de 2007, relativa ao debate da 

proposta da alcaldía sobre a aprobación da Ordenanza fiscal da taxa por 

subministro de auga, alcantarillado e depuración, -certificación da acta da sesión 

ordinaria do Pleno de 29 de decembro de 2008, relativa o debate da proposta da 

alcaldía sobre a depuración de saldos de dereitos e obrigas de exercicios cerrados. 

Así mesmo solicita que se determine a valoración da indemnización ante as 

alegacións expostas ou no seu caso os motivos polos que se considera que non 

procede indemnización algunha e que se practique a proba pericial incorporando 

informe sobre as contías que procede abonar á concesionaria, que aportará a 

sociedade tan pronto dispoña do mesmo. 
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A vista do escrito de alegacións presentado por VIAQUA, emítese, en febreiro de 2014, 

informe polo servizo de asistencia xurídica do Concello, segundo o cal as alegacións 

presentadas por VIAQUA deben ser desestimadas polas razóns que resumidamente se 

detallan a continuación:  

 
“a) Tocante aos informes xurídicos do 18.01.2005 e 19.04.2007, cómpre sinalar 

que parten da conversión do contrato de arrendamento de servizos en contrato de 
xestión de servizo público aínda que incorren no erro evidente de entender que o 
“Concello pode renunciar anticipadamente á denuncia da renovación para os seguintes 
vencementos co límite máximo de 50 anos previsto para a concesión” cando –
entroutras razóns- a partir da LCAP 2000 non se admiten as prórrogas tácitas e polo 
tanto carece de sentido a “denuncia da renovación” e a duración máxima do contrato é 
a de 25 anos e non a de 50. 

 
En canto ao do 20.04.2007, a conclusión incorre nunca clara petición de principio 

ao afirmar que “la modificación del contrato… en cuanto a la justificación por razones 
de interés público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, ésta es, desde 
luego, plena (sic!) en lo que respecta a la inversiones…” aínda que tamén advirte que 
“por lo que se refire al mantenimiento del equilibrio económico-financiero, no 
corresponde a este informe entrar a valorar la corrección…”, para concluír coa insólita e 
sorprendente tese de que “…cabe descartar la posibilidad de licitar nuevamente dicho 
contrato toda vez que al concesionario actual le quedan aún dos años de concesión… 
“. 

 
b) No referente aos outros argumentos invocados pola alegantes, remitímonos, 

coa finalidade de evitar reiteracións, ás consideracións xurídicas expostas máis arriba. 
 
En calquera caso, de conformidade coa reiterada doutrina exposta, por exemplo, 

no Informe 8/2000, do 7 de xullo, da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa 
de Cataluña, os contratos adxudicados antes da entrada en vigor da LCAP do 2000 
rexíanse pola lexislación vixente daquela pero os novos expedientes administrativos 
que se tramitasen durante a fase de execución do contrato (de modificación ou de 
suspensión, por exemplo) débense adaptar as determinacións da LCAP.  

 
A doutrina tamén salienta as limitacións normativas contra a posibilidade de 

ampliar o período de xestión dun servizo público consistentes na existencia dunha 
duración máxima dos contratos, incluíndo as prórrogas, e na necesidade de indicar nos 
pregos de cláusulas a duración do contrato e a da súas posibles prórrogas, normas que 
teñen por obxectivo asegurar a concorrencia e o dinamismo do mercado ou dun sector 
da actividade económica.  

 
A mesma doutrina conclúe que a pretensión de modificar o contrato de xestión 

do servizo de abastecemento de auga por medio da realización de obras e a prórroga 
do prazo de concesión tense que descartar por non se axustar ao previsto no prego e 
porque a modificación altera substancialmente as bases e os criterios de adxudicación 
do contrato (Informes 9/1999, do 30 de xuño, do 50/2003, do 12 de marzo de 2004, e 
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12/2006, do 24 de marzo, da Junta Consultiva de Contratación Administrativa do 
Estado). 

 
c) En canto á queixa da falta de previsión sobre posible indemnización de danos 

e perdas á empresa concesionaria, remitímonos ao artigo 35 da LCSP, que dispón que 
a declaración de nulidade dos actos preparatorios do contrato ou da súa adxudicación, 
cando sexa firme, levará consigo a do propio contrato, que entrará en fase de 
liquidación coa obrigación de que as partes se restitúan recíprocamente as cousas que 
recibiran en virtude do contrato ou o seu valor, e que a parte que sexa culpable debe 
indemnizar á contraria os danos e perdas que sufrise. 
 

Procede admitir a proba documental proposta, incorporándose ao expediente os 
documentos aos que se refire. A proba pericial non se considera pertinente nin 
relevante neste estado do procedemento polas razóns antes indicadas  en canto á 
posible indemnización de danos e perdas”. 

 
Considerando que, mediante Providencia da alcaldía, de 19 de febreiro, solicítanse 

informes de secretaría e de intervención, que foron incorporados ao expediente con 

data de 20 de febreiro. 

 

Considerando que, de acordo co exposto, o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria 

de 27 de febreiro de 2014, acordou: 

- Formular a proposta de resolución, consistente na desestimación das alegacións 

formuladas por VIAQUA S.A., mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), 

non arquivando o expediente, por entender que o acordo adoptado polo Pleno da 

Corporación o 30/04/2007, sobre “Aprobación da proposta de ampliación do prazo do 

contrato de xestión dos servizos de abastecemento e depuración de augas do Concello 

de Teo”, adoptouse prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente 

establecido polo que resulta nulo de pleno dereito, declarar nulo de pleno dereito o 

citado acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 30 de abril de 2007, por atoparse 

incurso na causa de nulidade á que se refire o artigo 62.1 e) LRJPAC e notificar o 

acordo aos interesados, sinalándolle os recursos procedentes. 

 

- Incorporar ao expediente as probas documentais referidas no acordo plenario de 27 

de febreiro de 2014, e rexeitar a proba documental e pericial solicitadas, relativas á 

determinación da indemnización, por considerar que non son pertinentes neste estado 

do procedemento, á vista do establecido no artigo 35 do TRLCSP.  
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- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio e solicitar ditame 

preceptivo do Consello Consultivo de Galicia.  

 

Considerando que, segundo o acordado polo Pleno da Corporación, na sesión de 27 de 

febreiro de 2014, con data de 28 de febreiro de 2014 incorporáronse ao expediente as 

seguintes probas documentais: 

1.- Informe da auditoría SACE, de 9 de maio de 2008. 

2.- Certificación da acta da sesión ordinaria do Pleno de 26 de decembro de 2007, 

relativa ao debate da proposta da alcaldía sobre a aprobación da Ordenanza fiscal da 

taxa por subministro de auga, alcantarillado e depuración. 

3.- Certificación da acta da sesión ordinaria do Pleno de 29 de outubro de 2008, relativa 

o debate da proposta da alcaldía sobre a depuración de saldos de dereitos e obrigas de 

exercicios cerrados.  

 

Considerando que, con data de 28 de febreiro de 2014 (rex. saída nº 751), remitiuse á 

Fiscalía de Santiago de Compostela o expediente de revisión de oficio por se puideran 

apreciarse no mesmo indicios dalgún ilícito penal, remitíndose, con data de 11 de abril 

de 2014 (rex. saída nº 1.250), un novo escrito á Fiscalía, atendendo ao solicitado pola 

mesma con data de 13 de marzo de 2014 (rex. entrada nº 2.014). 

 

Considerando que, con data de 28 de febreiro de 2014 (rex. saída nº 750), remitiuse o 

expediente  ao Consello Consultivo de Galicia para a emisión do correspondente 

ditame preceptivo, sendo recibido por este con data de 3 de marzo de 2014. 

 

Considerando que, con data de 3 de marzo de 2014 (rex. saída nº. 756) notificouse a 

VIAQUA S.A. o acordo adoptado polo Pleno da corporación o 27 de febreiro de 2014, 

sendo recepcionado por esta con data de 4 de marzo de 2014. 

 

Considerando que, con data de 17 de marzo de 2014, solicitouse por VIAQUA copia de 

determinados documentos do expediente (rex.entrada nº 2.090), documentación que lle 
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foi remitida no mesmo día (rex.saída nº 941), sendo recepcionada por esta o 18 de 

marzo de 2014. 

 

Considerando que, con data de 7 de abril de 2014 (rex. entrada nº 2.765), recibiuse no 

concello escrito do Consello Consultivo remitindo certificado do acordo adoptado en 

sesión de 2 de abril, acordo que se concreta en “devolver o expediente, sen a emisión 

do correspondente ditame para que se complete a súa tramitación coa formulación 

dunha nova proposta de resolución”, previa audiencia a VIAQUA S.A.. 

 

Considerando que, en virtude do acordado polo Consello Consultivo, mediante Decreto 

da alcaldía de 10 de abril (res 245/14), conferiuse un novo trámite de audiencia a 

VIAQUA S.A., Decreto que lle foi notificado a esta nesa data (rex. saída nº 1242). 

 
 
Considerando que, de acordo co solicitado por VIAQUA S.A., mediante escrito de 11 de 

abril de 2014 (rex. entrada nº 2.506, de 14/04/2014), con data de 14 de abril de 2014 

(rex. saída nº 1.274), lle foi remitida a documentación solicitada ampliando o prazo para 

formular alegacións, concretándose este en oito días hábiles a contar dende o 14 de 

abril de 2014, data na que lle foi remitido e recibido o escrito en cuestión. 

 

Visto o escrito de alegacións de VIAQUA S.A., de 25 de abril de 2014 (rex. entrada nº 

3.154), por medio do cal solicita que se arquive o procedemento de revisión de oficio 

ou, subsidiariamente, que se realice unha novo proposta de resolución suficientemente 

motivada en Dereito, onde, en particular, se pronuncie sobre a contía da restitución de 

prestacións e indemnización a abonar a VIAQUA de conformidade co preceptuado nos 

artigos 34.3 e 35.1 TRLCSP así como nos artigos 102.4, 139.1 e 141 da Lei 30/1992. 

 

Considerando o informe emitido polo servizo de asistencia xurídica do concello, de 

maio de 2014, que se incorpora 
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Considerando que os informes emitidos polo servizo de asistencia xurídica do concello, 

de febreiro e de maio de 2014, os informes de secretaría e de intervención, de 20 de 
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febreiro, e demais incorporados ao expediente, 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 común 

(LRXPCA). 

 

En virtude do exposto e de conformidade co disposto no artigo 102 da Lei 30/1992, de 

30 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento 

administrativo común (LRJPAC), proponse ao Pleno da Corporación a adopción do 

seguinte acordo:  

 

Primeiro.- Formular a seguinte proposta de resolución:  

 

1.- Desestimar as alegacións formuladas por D. Javier Puertas Rodríguez, con DNI nº 

34994852-F, en representación de VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 

GALICIA, SAU, mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), e escrito de 

25/04/2014 (rex. entrada nº 3154), e non arquivar o expediente, por entender que o 

acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 30/04/2007, sobre “Aprobación da 

proposta de ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de abastecemento 

e depuración de augas do Concello de Teo” adoptouse prescindindo total e 

absolutamente do procedemento legalmente establecido polo que resulta nulo de pleno 

dereito, rexeitando a inclusión na proposta de resolución do pronunciamento sobre as 

“contías das restitución das prestacións e indemnización”, por considerar que non 

procede neste estado do procedemento á vista do establecido no artigo 35 do 

TRLCSP. 

 

2.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 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. 

 

3.- Notificar o acordo aos interesados, sinalándolle os recursos procedentes. 
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Segundo.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do acordo 

adoptado polo Pleno da Corporación na sesión de 30 de abril de 2007, e solicitar 

ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia, sobre a nova proposta de 

resolución. 

Terceiro.- Notificar o presente acordo aos interesados, advertíndolle que, de acordo co 

establecido no artigo 42.5 da LRJPAC, segue  interrompido o prazo para resolver. 

Teo, 5 de maio de 2014. 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Sr. alcalde explica que o contrato remitiuse ao Consello Consultivo ao existir dúbidas 

sobre a súa legalidade e ademais tamén porque a empresa fixo unha solicitude que era 

unha modificación de facto do contrato. Sinala que o Consello Consultivo abriu un novo 

prazo para que VIAQUA puidera revisar a documentación incorporada ao expediente 

nas últimas semanas, esta presentou unhas alegacións reiterativas e o acordo é seguir 

co que se acordara a última vez, desestimar as alegacións e volver a remitir o 

expediente ao Consello Consultivo. Remata o Sr. alcalde sinalando que non vai a 

entrar en porque o Consello Consultivo adoptou esta postura de apertura dun novo 

período de alegacións, supoñendo que se trata dunha cuestión de garantías. 

 

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

que non sabe cal é o motivo para tratar con tanta urxencia o de quitarlle a concesión a 

Aquaguest, porque é moita rapidez e moitos custes o que se está facendo, porque 

hoxe se celebra un Pleno so para isto, cando se puido meter noutros plenos anteriores 

ou posteriores. Di o Sr. Parajó que se fala de que se informou de que estaba mal feita a 

modificación do contrato, sobre todo pola asesoría xurídica, porén todos saben quen é 

a asesoría xurídica do equipo de goberno, do BNG, e agora de ANOVA. Sinala o Sr. 

Parajó que no seu momento se condonaran varias partidas que se lle debían a 

Aquaguest, sobre 600.000 €, e se quedou en facer obra máis ou menos polo mesmo 

importe. Di que cree que a débeda está condonada, engadindo que lle gustaría saber 

canto se gastou na partida de obras. Sinala o Sr. Parajó que tamén quere indicar que, 
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no suposto de que o contrato estivera mal feito, e se Aquaguest reclama unha 

indemnización habería que preguntarse quen a paga, se o equipo de goberno, a 

oposición ou o pobo de Teo, porque se é este último igual llo reclama ao equipo de 

goberno. Di o Sr. Parajó que xa se intentou retroceder no ano 2007, pero non se puido 

levar a cabo porque houbo uns votos en contra e a abstención do PSOE. Remata o Sr. 

Parajó a súa intervención dicíndolle aos concelleiros que miren ben o que fan, porque 

igual sae un problema grave para o concello ou para os veciños do concello de Teo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que reitera a mesma posición do 

2007, do pleno de decembro de 2013 e do pleno de febreiro deste ano, vistos os 

informes do ano 2007 e os incorporados agora, sobre todo tendo en conta os prexuízos 

que para o concello supuxo este acto nulo de pleno dereito. 

 

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

grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que está de acordo en que existe moita presa con este 

tema. Di que se fala co contrato do ano 2007, engadindo que nese momento, con todo 

respecto á secretaria, non era a ela a quen lle correspondía informar o contrato, porque 

nese momento lle correspondía a Luis Nieto ou a Javier, e supoñen que informaron 

favorablemente. Lembra o Sr. Vázquez Pallas que naquel momento tamén se pediron 

informes externos que tamén foron favorables. Sinala que en canto ao informe negativo 

que fai agora a interventora, lle gustaría saber cantos informes negativos e reparos se 

lle fixeron ao señor alcalde e como o resolveu, e agora con informe dos asesores 

preténdese anular o contrato cando non se sabe moi ben se debe ser anulado ou non, 

e se quere mandar á fiscalía e ao Consello Consultivo. Remata o Sr. Vázquez Pallas a 

súa intervención, sinalando que, por si acaso, non se debe ter tanta presa. 

 

O concelleiro do equipo de goberno, Sr. Sisto, di que hai que centrar o tema e ante a 

pregunta de porque se plantexa agora, hai que respostar que se fai porque Aquaguest, 

unha vez máis, pediu modificar o contrato, non porque agora se lle lembrara o tema ao 

equipo de goberno, engadindo que Aquaguest dixo que ou se modificaba ou deixaba 

de prestar o servizo. Explica o Sr. Sisto que existe un contrato que está en función do 
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consumo, por metro cúbico tratado, non en función das infraestruturas, e a empresa di 

que as infraestruturas novas que se fixeron supoñen un desequilibrio que obriga a 

replantexar a tarifación dos usuarios e a tarifación do que se lle pagou a Aquaguest, e 

nese momento a secretaria di que como se vai a modificar unha cuestión que dende o 

seu punto de vista é manifestamente ilegal. Sinala o Sr. Sisto que, en canto á presa, se 

trata dun procedemento que dende que se inicia ata que se remata non pode pasar dos 

tres meses, engadindo que se o Consello Consultivo decide a nulidade tería que 

convocarse un pleno extraordinario para non superar os tres meses. Salienta o Sr. 

Sisto que os tempos os marca o departamento de secretaría, resultando que incluso se 

quixo levar ao pleno do sorteo das mesas electorais, porén como as alegacións se 

presentaron o último día, e había que respostalas razoablemente, non foi posible. 

Sinala o Sr. Sisto que no informe do asesor xurídico non se vai a meter, engadindo que 

do que se trata e de dar unha resposta ao que se está facendo, sendo secretaría 

plenamente participe desta cuestión, engadindo que o transcendente non é quen 

redacta o informe, senón o tema da indemnización e así as alegacións que fai 

Aquaguest se centran en que eles queren que conste na petición ao Consello 

Consultivo a qué indemnización terán dereito. Salienta o Sr. Sisto que é certo que se 

condonou unha débeda e que se investiron 1.750.00 € en obras,  pero o concello di que 

se o contrato é nulo, tamén é nula a suba de prezos con respecto ao IPC que se 

legalizou dende o ano 2001, e é ilegal a suba do 24% que se aprobou ao pago a 

Aquaguest, é dicir que o concello ten  outros criterios que contar a favor do concello e 

non de Aquaguest. Explica o Sr. Sisto que o catalogo de prezos que leva aplicando 

Aquaguest, dende o ano 2007 son unha auténtica burrada, incluídos os das obras que 

di o Sr. Parajó, e non poden ser aplicados, porque tamén son nulos de pleno dereito, 

polo tanto se se declara a nulidade haberá que facer as contas, unhas serán a favor e 

outras en contra, ademais o da condonación sería polos 20 anos de duración do 

contrato, e como xa se leva un terzo, se trataría so das tres cuartas partes, debéndose 

en todo caso facer os números. Salienta o Sr. Sisto que hai condenas e condenas, pero 

que unha condena ata o ano 2029 é moita condena de Deus para estar aprobando 

cousas continuadamente cos reparos de intervención, máis co papel que pasa a ter a 

intervención na xestión diaria dos concellos. Aclara o Sr. Sisto que é certo que cando 

se fixo a aprobación existiu algún informe que pode considerarse favorable, ou non, e 

así o informe do adxunto a secretaría non se molla demasiado, e a nova secretaria que 



 

 - 20 -

se incorpora di que se atopou o contrato enriba da súa mesa e que non o puido 

informar. Lembra o Sr. Sisto que se mandou ao Consello Consultivo porque se di que é 

legal, a partir de aí poderase traballar co contrato, e mentres non se pode, e se di que é 

ilegal, se comezará a facer as cousas dende cero. Remata o Sr. Sisto a súa 

intervención sinalando que o que diga o Consello Consultivo ten valor para poder 

despois traballar sobre o contrato, porque agora o concello está imposibilitado para 

traballar sobre esa ampliación contractual. 

 

Pregunta o Sr. Parajó canto se leva executado en obras. 

 

O Sr. Sisto sinala que ascendía a 1.750.000 euros. 

 

O Sr. Parajó pregunta canto levan feito. 

 

O Sr. Sisto di que practicamente esgotado, e que a empresa incluso di que mais 

porque, aínda que non estaba contemplado, meten o beneficio industrial. 

 

O Sr. alcalde sinala que el non vai a entrar e que lle sorprende que se estea entrando 

no fondo do asunto porque se trata dun proceso administrativo, e o único que existe e 

que o Consello Consultivo solicitou un novo trámite de audiencia, houbo novas 

alegacións reiterativa que se rexeitan, pero o proceso segue estando no mesmo lugar, 

non existindo más presa que o que dixo o Sr. Sisto, dos tres meses, non podendo 

meterse o tema no Pleno das eleccións e o seguinte se ia a xuño. Reitera o Sr. alcalde 

que a única presa que existe ten que ver cos prazos. Lembra o Sr. alcalde que, no seu 

momento, levouse a Pleno a reversión do contrato, perdeuse e asumiuse a derrota,  

poren o problema e cando se pide unha modificación de facto e un reequilibrio, 

poñéndose ao equipo de goberno nun problema tanto como goberno como a 

Corporación, polo que antes ten que opinar o Consello Consultivo sobre a legalidade 

ou non do contrato. Tratándose da indemnización sinala que él é dos que está 

convencido de que se será un proceso que irá para longo, e haberá que pelexalo. 

Remata o Sr. alcalde sinalando que o outro implicaría ir a unha modificación dun 

contrato manifestamente ilegal e meterse nun problema, non tratándose dun tema nin 

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

que, segundo dixo o Sr. Sisto, VIAQUA di que se non se revisan os prezos deixa o 

contrato, entón hai unha contradición, porque se lle pode dicir que non se vai a revisar 

e que o deixen. Pregunta o Sr. Parajó para que se vai a revisar de oficio, cando o 

mellor é que o deixen e non darlle máis voltas. Sinala o Sr. Parajó que non se dixo 

nada, a pesar dos prezos que dixo o Sr. Sisto, cando condonaron a débeda, tampouco 

cando puxeron os cartos para facer as obras, e o único que se lle dixo é que pasaban 

prezos moi elevados por metro cadrado, pero os cartos consumíronse, e se fixeron as 

obras, foran caras ou baratas, e ao concello non lle custou nada, lle custou á empresa 

que fixo as obras. Di o Sr. Parajó que se a empresa pide un aumento en contra do que 

di o contrato, a posición por parte do concello debe ser dicirlle que non e esperar a que 

a empresa diga o que vai a facer, e se marchan, pois que marchen, se saca a concurso 

e xa non hai que revisalo de oficio. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle resulta curioso que agora se 

fale dos tempos, pero non se falase dos tempos do ano 2007, da alevosía e das malas 

formas políticas do momento, cando estaba claro que as eleccións traerían un cambio 

no goberno municipal. Salienta o Sr. Fernández que xa o Sr. alcalde explicou porque se 

trata dun Pleno extraordinario, polo prazos, engadindo que o que non sabe é porque no 

ano 2007 se fixo tan rápido, ou quizais si o sabe, pero non o sabe. Explica o Sr. 

Fernández que o que está claro é que existen uns informes xurídicos, internos e 

externos, nos que se dan argumentos sobre a nulidade, polo que o BNG manterá a 

mesma postura que no ano 2007, no ano 2013, e a que defende agora, que é defender 

os intereses dos veciños/as de Teo, non os intereses de ningunha empresa. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Palla, e di que pouco máis se ten que dicir. 

Lembra que nos outros pleno o seu grupo abstívose, engadindo que pode ser que 

efectivamente VIAQUA o que quere é que se lle devolvan os cartos, porque se van en 

contra do contrato firmado no seu día, pode ser que queiran deixar de prestar o servizo, 

levar o concello aos tribunais e se cadra nese momento falar da condonación da 

débeda. Anuncia o Sr. Vázquez Pallas a abstención do seu grupo, á esperas do que 

diga o Consello Consultivo, para despois posicionarse no seu momento. 
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O Sr. alcalde sinala que se VIAQUA solicita un reequilibrio, e se se entende que o 

contrato  é legal, hai que tratalo, e a única forma de non tratar esa solicitude e que o 

Consello Consultivo diga que o contrato non é legal. Se se entende que o contrato é 

legal, por lei habería que recoñecerllo, e a única forma de non recoñecerllo e enviándoo 

ao Consello Consultivo e que diga se é ou non legal. Di o Sr. alcalde que lle sorprende 

que despois de tres plenos se entre no fondo do asunto, engadindo que el non vai a 

entrar na cuestión política do que aconteceu no ano 2007, aínda que está claro que o 

que non se vai a facer é amparar o que se fixo no 2007 cunha modificación contractual 

mentres o Consello Consultivo non diga que o contrato é legal, engadindo que eles 

teñen serias dúbidas de que iso sexa así.  Salienta que as obras si lle custaron cartos 

aos veciños, porque o novo contrato supuxo unha actualización de cuotas, votada 

favorablemente pola oposición, non polo equipo de goberno, e con iso financiáronse 

moitas das obras, engadindo que este é un exemplo de corenta mil de todo o proceso. 

Sinala o Sr. alcalde que do se trata é de seguir o expediente, envialo ao Consello 

Consultivo e que diga se é legal ou non. Se é legal, entraríase no tema do reequilibrio, 

e se non é legal se entraría a pelexar a cuestión da indemnización e a falar de cómo se 

vai a xestionar o tema da auga. 

 

O Sr. Parajó pregunta se o contrato é legal ou non é legal. 

 

O Sr. alcalde sinala que o dirá o Consello Consultivo. 

 

O Sr. Parajó sinala que se a empresa di que non vai a seguir co contrato se non se lle 

da o que queren, que problema hai en dicirlle que o faga. 

 

 O Sr. alcalde explica que se o contrato é legal as empresas teñen dereito ao 

reequilibrio, sendo o Consello Consultivo o que dirá se é legal ou non. 

 

Sendo as dezasete horas e trinta e dous minutos abandona o Salón de Plenos a 

interventora municipal. 
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O Sr. Sisto di que se teñen dereito, van ao Xulgado e o gañan, polo que á única opción 

de non terlle que recoñecer o reequilibro é ou a nulidade ou ver despois a canto chega 

o equilibrio. 

 

O Sr. Parajó sinala que en canto que lle custou aos veciños hai que ter en conta que 

nunca viu unha que dera os duros a catro pesetas. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que lle está dando a razón. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG), e sete 
abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda: 
Primeiro.- Formular a seguinte proposta de resolución:  
 
1.- Desestimar as alegacións formuladas por D. Javier Puertas Rodríguez, con 
DNI nº 34994852-F, en representación de VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE 
AGUAS DE GALICIA, SAU, mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), e 
escrito de 25/04/2014 (rex. entrada nº 3154), e non arquivar o expediente, por 
entender que o acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 30/04/2007, sobre 
“Aprobación da proposta de ampliación do prazo do contrato de xestión dos 
servizos de abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo” 
adoptouse prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente 
establecido polo que resulta nulo de pleno dereito, rexeitando a inclusión na 
proposta de resolución do pronunciamento sobre as “contías das restitución das 

prestacións e indemnización”, por considerar que non procede neste estado do 
procedemento á vista do establecido no artigo 35 do TRLCSP. 
 
2.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da Corporación 
o 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. 
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3.- Notificar o acordo aos interesados, sinalándolle os recursos procedentes. 

Segundo.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do 
acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión de 30 de abril de 2007, e 
solicitar ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia, sobre a nova 
proposta de resolución. 

Terceiro.- Notificar o presente acordo aos interesados, advertíndolle que, de 
acordo co establecido no artigo 42.5 da LRJPAC, segue  interrompido o prazo 
para resolver. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dezanove 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  8/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 3 DE XUÑO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a tres de xuño de dous mil catorce, 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 

 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 24/04/2014 E DO 29/04/2014 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 258/14 Á 367/14) 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN DO 1º TRIMESTRE DE 2014 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACORDO DEFINITIVO DE 
REVERSIÓN DAS CESIÓNS GRATUITAS AO IGVS DA PARCELA DO SUD-12 
(PARA CONSTRUCIÓN DE CENTRO DE DÍA E VIVENDAS DE PROTECCIÓN EN 
RÉXIME DE ALUGUER) E DA PARCELA Nº 1117 DO POLÍGONO 10 DO P.X.C.P. 
DE CALO (PARA CONSTRUCIÓN DE VIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL) 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DENUNCIAR O 
ATRASO NA TRAMITACIÓN DE NOVAS AXUDAS RISGA 

6.- MOCIÓNS 

7.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

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

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

seguintes: 

 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 24/04/2014 E DO 29/04/2014. 

Acta da sesión ordinaria do día 24 de abril de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 24 de abril de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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Acta da sesión extraordinaria do día 29 de abril de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 29 de abril de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada  

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 258/14 Á 367/14). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 20 de abril ata o 28 de 

maio de 2014, que comprenden os números 258 ao 367, 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.- DAR CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN DO 1º TRIMESTRE DE 2014. 
O Sr. alcalde da conta do informe de avaliación do primeiro trimestre do 2014 nos 

termos do documento incorporado ao expediente que 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 1ºtrimestre de 2014, remitido por vía telemática e con sinatura 
electrónica, pola intervención municipal, en data 06/05/2014 : 
  
-Cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, capacidade de financiación: 
non 
-Cumprimento da regra de gasto: non 
-Cumprimento nivel de débeda: sí 

 
 

Teo, 15 de  maio de 2014 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Pleno da Corporación dase por enterado. 
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4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACORDO DEFINITIVO DE 
REVERSIÓN DAS CESIÓNS GRATUITAS AO IGVS DA PARCELA DO SUD-12 
(PARA CONSTRUCIÓN DE CENTRO DE DÍA E VIVENDAS DE PROTECCIÓN EN 
RÉXIME DE ALUGUER) E DA PARCELA Nº 1117 DO POLÍGONO 10 DO P.X.C.P. 
DE CALO (PARA CONSTRUCIÓN DE VIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL). 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 23 de maio de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 28/05/2014. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

ACORDO DEFINITIVO Reversión das cesións gratuítas ao IGVS da parcela do 
SUD- 12, (para construción de centro de día e vivendas de protección en réxime 
de aluguer) e da parcela nº 1117 do polígono 10 do P.X.C.P. de Calo (para 
construción de vivendas de protección oficial).  

ANTECEDENTES 

1. O Pleno da Corporación na sesión do 6 de xullo de 2007 acordou a cesión 

gratuíta ao IGVS, da parcela do patrimonio municipal do solo, situada no SUD-

12 no lugar de Galanas-Balcaide, coa condición de que se destinara á 

construción dun centro de día e vivendas de protección en réxime de alugueiro, 

cesión que foi aceptada polo IGVS mediante Resolución de 2 de xullo de 2008. 

2. Así mesmo, na sesión plenaria do 30 de marzo de 1998, o Pleno da Corporación 

acorda a cesión gratuíta ao IGVS, da parcela nº 1117 do polígono 10 do 

P.X.C.P. de Calo, (Camiño de Texexe, nº 2), coa condición de que se destinara 

á de construción de vivendas de protección oficial de promoción pública, cesión 

que foi aceptada polo IGVS mediante Resolución de 9 de xuño de 1999. 

3. O pleno da Corporación, na sesión celebrada o 27 de marzo de 2014, acorda 

iniciar o expediente para resolver a cesión gratuíta ao IGVS, da parcela do 

patrimonio municipal do solo, situada no SUD-12 no lugar de Galanas-Balcaide, 

por non terse cumprido a condición no prazo sinalado. 
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4. Na sesión plenaria celebrada o 24 de abril de 2014, acordase iniciar o 

expediente para resolver a cesión gratuíta ao IGVS, da parcela nº 1117 do 

polígono 10 do P.X.C.P. de Calo, (Camiño de Texexe, nº 2) por non terse 

cumprido a condición imposta no acordo de cesión. 

5. Ábolosdous acordos foron notificados ao IGVS, concedéndolle trámite de vista e 

audiencia dos expedientes, por prazo de 15 días, para que alegara o que estime 

conveniente en defensa dos seus dereitos. 

6. Mediante oficios de 11/04/2014 (rexistrado de entrada o 16/04/2014 co nº 3008) 

e de 08/05/2014 (rexistrado de entrada o 13/05/2014 co nº 3564) o IGVS 

comunica a súa conformidade  cos devanditos acordos de reversión, adoptados 

polo Pleno da corporación nas sesión celebradas o 27/03/2014 e o 24/04/2014, 

pola imposibilidade de levar a cabo as actuacións nos prazos establecidos e 

informan que as parcelas non experimentaron detrimento algún. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

I) O artigo 111 do R. D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 

de bens das entidades locais dispón: 

1. “Se os bens cedidos non fosen destinados ao uso dentro do prazo sinalado no 

acordo de cesión ou deixasen de selo posteriormente considerarase resolta a 

cesión e reverterán aqueles á corporación local, a cal terá dereito a percibir da 

entidade beneficiaria, previa taxación pericial, o valor dos detrimentos 

experimentados polos bens cedidos. 

2. Se no acordo de cesión non se estipula outra cousa, entenderase que os fins 

para os cales se tivese outorgado deberán cumprirse no prazo máximo de cinco 

anos, debendo manterse o seu destino durante os trinta anos seguintes.” 

II) O acordo de cesión ao IGVS, da parcela situada no SUD-12, no lugar de Galanas-

Balcaide, adoptado na sesión plenaria de 6 de xullo de 2007, establece un prazo de 

cinco anos, dende a adopción do acordo, para destinala aos usos para os que foi 

cedida. 
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III) O acordo de cesión ao IGVS da parcela nº 1117 do polígono 10 do P.X.C.P. de 

Calo, (Camiño de Texexe, nº 2), foi adoptado na sesión de plenaria do 30 de marzo de 

1998, polo que o prazo establecido no apartado 2 do artigo 111 do R. D. 1372/1986, 

ten transcorrido sobradamente sen que se teña destinado a parcela ao fin para o que 

foi cedida. 

IV) O artigo 111 do Regulamento de bens das entidades locais, no apartado 3. 

establece: “Os bens cedidos reverterán, en todo caso, ao patrimonio da entidade 

cedente con todas as súas pertenzas e accesións.” 

Á vista do exposto e de conformidade co establecido no artigo 111 do R. D. 1372/1986, 

de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais, en 

relación co artigo 22.1.j) da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, 

PROPONSE ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Resolver a cesión da parcela situada no SUD-12 no lugar de Galanas-

Balcaide, cedida ao IGVS por acordo plenario de 6 de xullo de 2007, revertendo a 

parcela ao patrimonio municipal con todas as súas pertenzas e accesións, por non 

terse cumprido a condición de construír o centro de día e vivendas de promoción 

pública, en réxime de alugueiro, no prazo límite de cinco anos, a contar dende a 

adopción do acordo de cesión. 

Segundo.- Resolver a cesión da parcela nº 1117 do polígono 10 do P.X.C.P. de Calo, 

(Camiño de Texexe, nº 2), cedida ao IGVS por acordo plenario do 30 de marzo de 

1998, revertendo a parcela ao patrimonio municipal con todas as súas pertenzas e 

accesións, por non terse cumprido a condición imposta no acordo de cesión, de 

construción de vivendas de protección oficial de promoción, a pesar do tempo 

transcorrido dende a aceptación da cesión. 

Terceiro.- Incorporar ao patrimonio municipal as parcelas con todas as súas pertenzas 

e accesións, inscribíndoas no Rexistro da Propiedade a nome do Concello de Teo. 

Cuarto.- Solicitar informe pericial co fin de determinar o valor dos detrimentos 

experimentados polos bens cedidos, e no seu caso, requirir ao IGVS para que satisfaga 

o importe correspondente ao detrimento dos mesmos”. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a  

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

portavoz do PP, Sr. Guerra, anuncian o apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

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

Primeiro.- Resolver a cesión da parcela situada no SUD-12 no lugar de Galanas-
Balcaide, cedida ao IGVS por acordo plenario de 6 de xullo de 2007, revertendo a 
parcela ao patrimonio municipal con todas as súas pertenzas e accesións, por 
non terse cumprido a condición de construír o centro de día e vivendas de 
promoción pública, en réxime de alugueiro, no prazo límite de cinco anos, a 
contar dende a adopción do acordo de cesión. 

Segundo.- Resolver a cesión da parcela nº 1117 do polígono 10 do P.X.C.P. de 
Calo, (Camiño de Texexe, nº 2), cedida ao IGVS por acordo plenario do 30 de 
marzo de 1998, revertendo a parcela ao patrimonio municipal con todas as súas 
pertenzas e accesións, por non terse cumprido a condición imposta no acordo de 
cesión, de construción de vivendas de protección oficial de promoción, a pesar 
do tempo transcorrido dende a aceptación da cesión. 

Terceiro.- Incorporar ao patrimonio municipal as parcelas con todas as súas 
pertenzas e accesións, inscribíndoas no Rexistro da Propiedade a nome do 
Concello de Teo. 

Cuarto.- Solicitar informe pericial co fin de determinar o valor dos detrimentos 
experimentados polos bens cedidos, e no seu caso, requirir ao IGVS para que 
satisfaga o importe correspondente ao detrimento dos mesmos. 
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5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DENUNCIAR O 
ATRASO NA TRAMITACIÓN DE NOVAS AXUDAS RISGA. 
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 seu grupo, D.ª Carmen 

Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 15 de maio de 2014 (rex. entrada 

nº 3.719, de 16/05/2014), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente 

pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 28/05/2014. 

 
 

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
CONCELLO DE TEO 

MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiro e 

concelleira do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, 

presenta esta MOCIÓN PARA DENUNCIAR O ATRASO NA TRAMITACIÓN DE NOVAS 

AXUDAS RISGA, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No último informe remitido polo valedor do Pobo ao Parlamento galego podemos ler o 
seguinte: “Este ano, como os inmediatamente anteriores, produciuse un aumento nas solicitudes 
de axudas sociais ante situacións de necesidade, como son as Rendas de Integración Social de 
Galicia ou as Axudas de Emerxencia Social. Tamén medrou o número de queixas en relación 
con elas, sobre todo por denegacións que se consideraban inxustificadas ou por atrasos nas 
resolucións deses procedementos, que pola súa proia natureza deben resolverse con urxencia.” 

Nesta liña, son varios os concellos e tamén as persoas que denunciaron os atrasos de 
máis de sete ou oito meses de retrasos e incumprimentos nas tramitacións da RISGA e da AES. 
Cómpre lembrar que a Lei de Inclusión de Galiza recolle o seguinte: 

“Artigo 37. Resolución 

1. Unha vez finalizada a instrución do expediente, o órgano competente de ámbito 
provincial da Administración autonómica elaborará a correspondente proposta de resolución e 
ditará a resolución, que deberá ser notificada no prazo de dous meses desde a entrada da 
solicitude da RISGA en calquera dos rexistros do órgano competente para resolver.” 

No recente informe de Cáritas española podemos comprobar como os datos a pobreza 
ofrecen un panorama desolador, sobre todo na Galiza. O informe sinala que na Galiza a 
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pobreza infantil pasou dun 16,9% en 2007 a un 22,2% en 2012. Asemade, indica que 30.000 
fogares non reciben ningún tipo de ingresos, e son xa unhas 465.000 persoas as que viven na 
Galiza baixo o limiar da pobreza. 

Á luz destes datos, e dado que estas axudas para poder facer fronte a situacións de 
extrema necesidade e pobreza teñen urxencia para as persoas demandantes, consideramos 
urxente o que se cumpra a Lei de Inclusión social de Galiza e que se poñan en marcha de 
inmediato de maneira urxente a tramitación das axudas da RISGA, para o que se deben cumprir 
os prazos que se estabelecen a este respecto. 

Por outra banda, este incremento de persoas en exclusión social, consecuencia das 
erráticas políticas económicas aplicadas durante as crise, converten en papel mollado os 
propagandísticos anuncios da Xunta relativos ao incremento da dotación na RISGA para 2014, 
de apenas 7 millóns de euros, cando para o pagamento da débeda se consignaron sete veces 
máis (53 millóns de euros), e demostran a necesidade de achegar máis fondos públicos para as 
solicitudes se resolveren en prazo e para non incorrer en demoras inxustificábeis. 

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 cumprir coa Lei 10/2013, de 27 de novembro, de 

Inclusión social de Galiza que, no seu artigo 37, recolle como prazo para a resolución dunha 

solicitude de RISGA dous meses. 

2. Instar á Xunta de Galiza a incrementar a dotación de fondos no programa da 

RISGA ante o incremento de persoas en situación de exclusión social”. 

Sendo as vinte horas e oito minutos, mentres a Sra. Diéguez da conta da moción, sae 

do Salón de Plenos o concelleiro do equipo de goberno, D. Angel M. Rey Martínez. 

 

Salienta a Sra. Diéguez que actualmente hai moitas persoas que están pasando 

necesidades económicas e que teñen que acudir ás institucións. 

 

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

sinala que tratándose da moción ten que dicirlle á Sra. Diéguez que a lei é lei, porén 

moitas veces non se cumpre, e así tamén se di que hai que ir a 50 no coche e se vai a 

80 e os de tráfico pasan factura. 
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Sendo as vinte horas e dez minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do equipo 

de goberno, D. Angel M. Rey Martínez. 

 

O Sr. Parajó di que hai cousas da moción coas que está de acordo e outras cousas 

coas que non, polo que se vai a abster, por entender que é o máis correcto. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción, 

sobre todo despois de escoitar, non fai moitos días, á Conselleira de Traballo 

recoñecendo que había demoras, argumentándoo polo incremento de solicitudes da 

renda de inserción social, que estaban provocando situacións indesexadas na Xunta e 

nos concellos con demoras no tempo difíciles de soportar por parte das persoas que 

piden a Risga. Entende a Sra. Lemus que o espírito da moción é recoller a necesidade 

de cada vez máis xente, o que considera lamentable, e a necesidade de que a Xunta 

de Galicia responda. 

 

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

grupo, D.ª Mª de la Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto sinala que eles quixeran que o período de tramitación fose incluso inferior 

a dous meses porque as persoas que o piden e presentan os papeis é porque o 

necesitan e se atopan nunha situación moi precaria. Sinala que, tratándose da 

exposición de motivos da moción e do incremento das partidas, hai que ter en conta 

que foi a Xunta a que fixo do Risga unha partida ampliable. Anuncia a Sra. Souto a 

abstención do seu grupo. 

 

Intervén o concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade e participación 

veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar, quen sinala que o equipo de goberno vai a 

apoiar a moción, o estar de acordo con todo o que se di na mesma. Di o Sr. Iglesias 

que lle gustaría constatar que no concello de Teo é unha realidade que se está vivindo 

día a día, existindo tres solicitudes de Risga do ano 2013 en trámite, e das 22 que se 

presentaron so se concederon 3, existindo unha diminución das concesións. Sinala o 

Sr. Iglesias que a partida é ampliable porén existen trampas na tramitación que fan que 
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a xente estea un ano en situacións insostibles sen que se resolva o seu expediente. 

Opina o Sr. Iglesias que se esta á facer unha auténtica demagoxia cos trámites, porque 

se fan denegacións surrealistas sen ningún tipo de base social. Salienta que existe, 

dende maio, un movemento, dos traballadores e usuarios dos servizos sociais de 

Galicia,  existindo unha recollida de sinaturas porque nas delegacións territoriais, sobre 

todo na de Coruña, se prescindiu das traballadoras sociais á hora de avaliar as 

solicitudes de Risga, o que implica que non se valore ningunha circunstancia social 

para a súa concesión, e so os xuristas e os administrativos son os que traballan con 

estas solicitudes, o que é unha auténtica incongruencia. Remata o Sr. Iglesias a súa 

intervención sinalando que  o que está pasando é que a tramitación se está alongando 

para evitar que se conceda esa prestación ás persoas. 

 

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 
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: 

1.- Instar á Xunta de Galiza a cumprir coa Lei 10/2013, de 27 de novembro, de 
Inclusión social de Galiza que, no seu artigo 37, recolle como prazo para a 
resolución dunha solicitude de RISGA dous meses. 

2.- Instar á Xunta de Galiza a incrementar a dotación de fondos no programa da 
RISGA ante o incremento de persoas en situación de exclusión social. 

 

6.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto sétimo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

alcalde explica que hoxe pola mañá presentouse por rexistro unha moción polo 

concelleiro do grupo de goberno, Sr. Sisto, sobre o dereito a decidir das persoas e dos 

pobos, de 3 de xuño de 2014 (rex. entrada nº 4.547), engadindo que tamén se acaba 
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de presentar unha moción polo BNG, de 3 de xuño, para superar o modelo institucional 

do Estado Español e recoñecer o dereito a decidir. 

 

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 máis polos 

grupos municipais. 

 
O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. alcalde se lle pode facer unha pregunta á secretaria, 

sobre se a moción presentada non é realmente un rogo, aínda que poña moción. 

 

O Sr. alcalde di que non procede porque a sesión a leva el e a moción se refire a un 

posicionamento da Corporación sobre un tema que afecta a esta institución e a outras, 

non tratándose dun rogo, porque non se roga a ninguén, senón que se está fixando 

unha posición, polo que se someteran a votación de urxencia as dúas moción para 

despois debater o fondo da moción. 

 

O Sr. Parajó sinala que noutros casos o Sr. alcalde lles remitiu á opinión da Sra. 

secretaria. 

 

O Sr. alcalde explica que non hai ningunha moción na que se fixe a posición da 

Corporación sobre temas que afecten á organización da Comunidade Autónoma, do 

Estado ou a posicionamentos da Corporación, que foran tratadas como rogos, 

engadindo que unicamente se tratan como tales as cuestións que afecten ás 

competencias do equipo de goberno, e aínda así nese tema se é moi laxo, non as 

cuestións xerais que afecten a outras organizacións ou estruturas, polo que se vai a 

someter a votación a urxencia desta moción e da outra e, no caso de que prospere, se 

debatera o fondo das mesmas.  

 

O Sr. Parajó pídelle ao Sr. alcalde que non se enfade, porque o seu carácter non é ese 

e so lle está facendo unha pregunta. 
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1.- Moción do grupo de goberno, de 3 de xuño de 2014, sobre o dereito a decidir das 

persoas e dos pobos (rex. entrada nº 4.547). 

O Sr. alcalde explica que vai a proceder a xustificar a urxencia e sinala que 

evidentemente a moción non se puido presentar antes xa que foi onte cando o Rei 

Juan Carlos presentou a súa abdicación, iniciándose o proceso de substitución, polo 

que, tendo en conta os prazos, non se chegará ao próximo pleno ordinario. 

 
Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción do grupo de goberno, de 3 de 
xuño de 2014, sobre “O dereito a decidir das persoas e dos pobos” (rex. entrada 
nº 4.547). 
 

O Sr. alcalde da conta da moción do grupo de goberno, de 3 de xuño, que se recolle a 

continuación. 

“POLO DEREITO A DECIDIR DAS PERSOAS E DOS POBOS 

Moción de urxencia presentada polos concelleiros/as do 
grupo de goberno municipal de Teo 

O 15 de decembro de 1976 celebrábase o chamado referendo sobre a Lei da Reforma 
Política que, asumindo a monarquía herdada do franquismo coma forma de 
organización política do goberno e do Estado, establecía un sistema bicameral e abría 
as portas á redacción dunha nova constitución. 

Todos os cidadáns e cidadás que teñen hoxe menos de 59 anos non puideron 
participar nese proceso, do mesmo xeito que todas as persoas que hoxe teñen menos 
de 54 anos non puideron participar no referendo que aprobou a Constitución española 
do ano 1978. É dicir, máis do 69% da poboación hoxe viva non puido votar a 
Constitución, non puido decidir sobre a forma de Estado que esta consagra. É máis, 3 
de cada 4 cidadáns que hoxe teñen menos de 75 anos tiveron que asumir unha forma 
de organización política do Estado decidida por outros, nun proceso de transición 
herdado do franquismo e tutelado militarmente. 

Queremos decidir, temos dereito a decidir como nos organizamos politicamente, e a 
abdicación do Xefe do Estado é unha oportunidade única para que os cidadáns e 
cidadás decidan. Un plebiscito, entendido como a consulta que os poderes públicos 
someten ao voto popular directo para que aprobe ou rexeite unha determinada 
proposta sobre soberanía, cidadanía, etc., semella o mecanismo axeitado para que a 
poboación poida decidir sobre o seu futuro. 
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Esta consulta vinculante que podería cuestionar o modelo consagrado pola 
Constitución de 1978, abriría a porta a un proceso constituínte no que a estrutura 
territorial e o dereito a decidir dos pobos que hoxe conforman o Estado, quedase 
garantido, posición que nós colectivamente defendemos. 

 

Consecuentemente, proponse ao Pleno municipal a adopción do seguinte  

ACORDO: 

Reclamar do Goberno do Estado e do seu Presidente a convocatoria e organización 
dun plebiscito no que os cidadáns e cidadás poidan decidir, nos próximos meses, sobre 
a forma de organización política do Estado, máis concretamente sobre a monarquía 
parlamentaria consagrada na Constitución de 1978 de xeito que, se esta é rexeitada, 
se inicie un proceso constituínte que regule a forma de organización política e territorial, 
salvagardando o dereito a decidir das persoas e dos pobos. 

Teo, 3 de xuño de 2014” 
 

O Sr. alcalde sinala que, máis alá do debate de fondo, entenden que é fundamental 

fixar unha posición en canto ao dereito tanto dos pobos como da cidadanía para decidir 

neste momento. Salienta que entenden que é o momento para que o conxunto da 

cidadanía decida se se abre un proceso constituínte, e nese proceso despois, dende a 

liberdade, se decida en que modelo de Estado se quere vivir. Opina o Sr. alcalde que 

actualmente existe un clamor para que se faga unha consulta plebiscitaria ao conxunto 

da cidadanía e que o procedemento non sexa un procedemento de peche en falso, en 

apenas dúas ou tres semanas, onde a situación actual busque a saída a través dun 

parche á grave crise de representación institucional e de organización territorial que 

vive o conxunto do Estado. Remata o Sr. alcalde sinalando que entenden importante 

fixar o momento histórico que se está a vivir, como así se palpa nas rúas, con 

independencia do posicionamento de cada quen. 

 

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

que xa ve que se trata dun tema importante porque o Sr. alcalde se pon moi nervioso 

cando se fala del e se lle pregunta se non se trata dun rogo. Dirixíndose ao equipo de 

goberno, dille o Sr. Parajó que fan un pouco como os de podemos, no aspecto de estar 

cos gobernos bolivariano e cubano, engadindo que habería que preguntarlle alá neses 

sitios cantos anos levan e ver que consultas fixeron. Sinala o Sr. Parajó que iso non lle 

importa e que o que importa é que o Sr. alcalde no seu grupo non ten republicanos, 
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poren, como é medico, lles debe dar un valium e os ten a todos durmidos e dille que hai 

que votar unha cousa e todos o fan. Opina o Sr. Parajó que isto non é política nin nada, 

senón que é un rogo. Pregúntalle o Sr. Parajó ao Sr. alcalde se pensa que no caso de 

que se faga un referéndum van a gañar, engadindo que son uns ilusos, e que como 

tiveron un determinado resultado tal vez pensan que se van a comer o mundo, cando 

van a ter moitos reveses. Sinala o Sr. Parajó que os do BNG tamén veñen con este 

problema e se podía facer unha moción conxunta, engadindo que o BNG pacta con 

Bildu e todo vale. Di o Sr. Parajó que os concelleiros poden votar o que queiran 

engadindo que cando cheguen a Madrid xa estará todo aprobado. Remata o Sr. Parajó 

a súa intervención pedindo que se xunten as mocións e que se debatan en conxunto, e  

anunciando o seu voto en contra. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que se está vivindo un 

momento histórico, aclarando que vai a defender a postura do PSOE, non da actual 

dirección, senón historicamente. Sinala a Sra. Lemus que o PSOE é un partido de 

tradición republicana, como recollen os estatutos, e entendería que chegou o momento 

de facer un proceso constituinte, unha segunda transición ou como se lle queira 

chamar, engadindo que habería que pensar que é o máis axeitado para o século vinte 

e un, tendo en conta que xa se pasou a transición e que o que todos queren é 

democracia. Sinala a Sra. Lemus que ela falaría dun plebiscito e entendería ademais 

que este plebiscito non podería negar a necesidade dunha reforma constitucional 

noutros aspectos. Salienta a Sra. Lemus que despois viría a segunda parte das dúas 

mocións, a do dereito a decidir, e sinala que o PSOE é federalista, e dentro do dereito a 

decidir sería unha cuestión a plantexarse dentro da estrutura territorial do Estado e 

nese caso tamén se trataría dunha cuestión a debater entre todos. Considera que, 

como tal, o dereito a decidir implica moito agora mesmo, sobre todo á vista do que está 

acontecendo en Cataluña, engadindo que estaría encantada en apoiar a moción, pero 

non o vai a facer e se vai a abster pola estrutura territorial, porque cree que antes de 

plantexarse qué tería que ser habería que plantexarse, entre todos, que se quere que 

sexa. Considera a Sra. Lemus que se debe aproveitar este momento histórico, ao 

existir un agotamento do sistema que require unha volta dende as estruturas políticas. 

Anuncia a Sra. Lemus a súa abstención polo tema da estrutura territorial que lle 
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plantexa máis problemas, aclarando que no outro poderían estar todos máis ou menos 

de acordo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se trata dunha moción obvia para 

un demócrata, polo que segue sen entender como unha persoa que se di demócrata 

pode estar a favor da monarquía. Salienta o Sr. Fernández que na súa moción se 

estenderá máis e anuncia o voto a favor do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que vai a intervir o concelleiro do seu grupo, 

Sr. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que o alcalde ven cunha moción coa que quere saltarse a 

lei e pregúntalle se sabe como se cambia a lei neste pais. Sinala o Sr. Vázquez Pallas, 

dirixíndose ao Sr. alcalde, que dentro de dous anos hai eleccións ao goberno de 

España e, se ten maioría no Parlamento e no Senado, pode facer unha modificación da 

Constitución e despois si poderá convocar un referéndum como di a Lei orgánica 

2/1980, onde se esixe unha maioría absoluta do Congreso, porén agora non teñen 

maioría. Reitera o Sr. Vázquez Pallas que se dentro de dous anos a teñen, poden 

propoñer a modificación do artigo 92 da Constitución e o poden facer, poren mentres 

tanto non se vai a cambiar nada. Opina o Sr. Vázquez Pallas que non se pode 

pretender isto aquí, xa que aquí hai unhas persoas electas polo pobo, que foi o que 

elixiu ao Parlamento e é este o que pode facer unha revisión da Constitución e das leis, 

polo que non se pode vir cunha cousa así e querer saltarse a lei. Salienta o Sr. 

Vázquez Pallas que existen unhas leis e que o que piden e que se respeten. 

 

O Sr. alcalde sinala que o acordo se concretan en “reclamar do Goberno do Estado e 

do seu Presidente a convocatoria e organización dun plebiscito no que os cidadáns e 

cidadás poidan decidir, nos próximos meses, sobre a forma de organización política do 

Estado, máis concretamente sobre a monarquía parlamentaria consagrada na 

Constitución de 1978 de xeito que, se esta é rexeitada, se inicie un proceso constituínte 

que regule a forma de organización política e territorial, salvagardando o dereito a 

decidir das persoas e dos pobos”. Salienta que se trata dunha reclamación, e non é 
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que nestes momentos se estea instaurando a república no concello de Teo. Lembra o 

Sr. alcalde que no Pleno se teñen fixado múltiples posicións políticas colectivas da 

corporación, por iso non se entende o que dicía o Sr. Parajó, ante unha cuestión, e nun 

momento determinado, no que se reclama a convocatoria dun plebiscito, sendo 

diferente que iso logo se atenda ou non, e parece ser que, polos posicionamentos que 

se están a expresar, non se vai a atender. Considera o Sr. alcalde que, en canto ao 

fondo, hai que ter en conta que existe unha abdicación do monarca, e que se abre un 

proceso regulamentario, vía Congreso. Salienta que hai que ter en conta que máis do 

69 % da cidadanía non puido votar a Constitución, a xente de máis de 55 anos non 

puido participar no referéndum que aprobou a Constitución, e tres de cada catro 

cidadáns que hoxe teñen menos de 75 anos tiveron que asumir unha organización 

política de Estado que eles non comparten, por iso entenden que se ten que facer esta 

solicitude. Di o Sr. alcalde que, comprendendo os argumento da Sra. Lemus, hai que 

ter en conta que se trata dunha moción en clave identitaria pero tamén en clave de 

cidadanía. Opina que o conxunto da cidadanía quere decidir se quere herdar ou non a 

monarquía, engadindo que so se reclama, sen prexulgar nada, a posibilidade de ter esa 

capacidade de decisión. Opina o Sr. alcalde que é importante neste momento histórico 

que dende a Corporación se fixe posición e remata sinalando que non se trata so 

dunha cuestión de posición republicana ou non republicana, senón de saber se se 

quere pasar por isto ou adoptar unha posición colectiva, tratándose dunha solicitude 

xustificada, que non pretende vulnerar nada. 

 

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

que o Sr. alcalde cando fala explícase como un libro aberto, porque lle interesa, porén 

o 60 % ou 70 % das cousas que veñen a Pleno son cousas que aos veciños de Teo 

lles importan pouco. Considera o Sr. Parajó que o Sr. alcalde sempre ven con historias 

de Madrid, dos republicanos, dos nacionalistas, e das bandeiras, que seguen sen 

poñer, e os problemas de Teo están sen resolver e os problemas do señor alcalde 

están en Santiago, dende fai unha temporada, e nas radios e nas televisións. O Sr. 

Parajó opina que o señor alcalde trae esta moción por culpa dos nacionalistas, 

engadindo que se el mandará os nacionalismos xa estarían desaparecidos de combate 

porque  son os que crean todos os problemas en España. Opina o Sr. Parajó que o que 

non se comprende é que o Sr. alcalde teña a súa xente durmida, engadindo que hai 
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que tratar cousas de Teo, que lle interesen aos veciños de Teo, como o problema dos 

veciños de Lampai. Remata o Sr. Parajo sinalando que o interese polo pobo de Teo é 

“cero zapatero”. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di  que o feito de que se pida un 

plebiscito está na propia Constitución e na Lei orgánica de 1980, para asuntos 

relevantes do país, engadindo que ela non está prexulgado o resultado, porén, 

independentemente da legalidade, non se lle deben vender as ansias da xente nas 

rúas como un intento de desestabilización do réxime, engadindo que hai intentos de 

desestabilización do réxime e este non é un deles. Sinala a Sra. Lemus que, tratándose 

do sistema territorial, non o vai a discutir aquí porque cada un ten a súa a postura, 

engadindo que máis alá de emocións se se vai falar dun modelo institucional de 

Constitución, debería falarse de todo o que haxa na Constitución sen prexulgar e sen 

predeterminar cales deberían ser o suxeitos desa constitución, máis alá dos cidadás. 

Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que cree que non é un mal 

momento para ter estes debates nin no Pleno, nin na rúa, nin na cidadanía, porque 

canto máis se debate e máis se vote, ela o agradece. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e insiste que se está ante o obvio para un 

demócrata, engadindo que non sabe onde está o temor ou o medo de que a xente 

exprese o que pensa, engadindo que para el non hai ningún. Sinala que, en canto ao 

dito polo Sra. Lemus de que o PSOE é federalista, hai que ter en conta que unha 

federación existe se antes hai unha decisión das partes federadas de federarse, porque 

senón empezase a casa polo revés, polo tanto  se no PSOE son federalistas tería que 

existir un proceso previo de creación desa federación. 

  

Intervén o Sr. Vázquez Pallas, quen anuncia o voto en contra do seu grupo, engadindo 

que non se pode saltar a lei e que cando o equipo de goberno teña maioría en dous 

anos poden cambiar o artigo 92 da Constitución Española e poderán facer unha 

proposición ao rei para que asine o referendum. 
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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), sete votos en 
contra (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), e unha abstención (1 grupo mixto- PSdeG-
PSOE), acorda reclamar do Goberno do Estado e do seu Presidente a 
convocatoria e organización dun plebiscito no que os cidadáns e cidadás poidan 
decidir, nos próximos meses, sobre a forma de organización política do Estado, 
máis concretamente sobre a monarquía parlamentaria consagrada na 
Constitución de 1978 de xeito que, se esta é rexeitada, se inicie un proceso 
constituínte que regule a forma de organización política e territorial, 
salvagardando o dereito a decidir das persoas e dos pobos. 
 

A Sra. Hermida pide a palabra por alusións. 

Co permiso da presidencia, a Sra. Hermida di que o Sr. Parajó, na súa primeira 

intervención, dixo, con todas as letras, que todos os membros do equipo de goberno, 

que non son Martiño Noriega, están dopados con valium e non están dotados de 

vontade nin de pensamento propio, repetíndoo na segunda intervención dicindo que 

están durmidos. Di a Sra. Hermida que quere solicitarlle ao Sr. Parajó a retirada das 

súas palabras porque nin ela nin ningún dos seus compañeiros son máquinas nin 

robots, senón que son persoas que teñen o seu pensamento que cadra, aínda que non 

lle guste ao Sr. Parajo, co que expresa o Sr. alcalde cada vez que fala. Rógalle a Sra. 

Hermida ao Sr. Parajó que retire esas palabras por considerar que son ofensivas e que 

ofenden. 

O Sr. Rey di que lle gustaría reiterar o contido das palabras da Sra. Hermida. 

Co permiso da presidencia, a Sra. Leborán di que lle parece ben o que dixo a Sra. 

Hermida, pero lembra que neste Pleno se lles chamou terroristas aos concelleiros do 

PP e a Sra. Hermida calou e non levantou tanto a palabra, polo que se se retira, que se 

retire todo. 

O Sr. Parajó di que vai a pechar o tema pero sen pedir desculpas. Sinala que non dixo 

que estaban drogados senón que dixo se o señor alcalde lle daba valium, engadindo 
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que é diferente. Dirixíndose á Sra. Hermida, o Sr. Parajó dille que moitas cousas das 

que fai tampouco está de acordo con elas, pero ten que aguantalas. 

 

2.- Moción do BNG, de 3 de xuño, “para superar o modelo institucional do Estado 

Español e recoñecer o dereito a decidir”. 

O Sr. Fernández explica que a urxencia da moción é que o Rei abdicou o 2 de xuño e 

tratándose dos prazos vaise arranxar todo en aproximadamente 18 días, antes do 

vindeiro Pleno ordinario, polo que a urxencia fundaméntase nunha cuestión temporal. 

Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción  do BNG, de 3 de xuño de 
2014, “para superar o modelo institucional do estado español e recoñecer o 
dereito a decidir. 
 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo, de 3 de xuño, 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, 

presentan esta MOCIÓN PARA SUPERAR O MODELO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

ESPAÑOL E RECOÑECER O DEREITO A DECIDIR, para o seu debate e aprobación polo 

Pleno da Corporación Municipal.  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O 2 de xuño coñecemos a noticia da abdicación do xefe do Estado español, o rei Juan 

Carlos I, e a proposta de continuidade do anacrónico réxime monárquico que padecemos. A 

monarquía é un réxime incompatíbel cun sistema democrático, un réxime "vitalicio" e 

"hereditario" estabelecido "pola graza de Deus" e que supuxo, no caso español, a continuidade co 

franquismo. Por outra parte, existe nestes momentos unha fonda desafección a unha monarquía 
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inmersa en escándalos de corrupción, con prácticas profundamente antidemocráticas e que 

deixan en evidencia o seu papel de simples vividores a custa da cidadanía. 

Estamos a asistir a unha operación de cosmética para salvar o réxime, sabedor de estar 

sendo cuestionado pola inmensa maioría da poboación que non se identifica nin se sente 

representado pola familia real. Nesta conxuntura, ao BNG non lle vale unha simples mudanza de 

caras que dean continuidade ao réxime unitario e centralista deseñado na Transición e perpetúen 

a monarquía como símbolo e garante desa unidade.  O que a cidadanía galega precisa é  

liberdade e capacidade para decidir. E nese espazo verdadeiramente democrático, onde se 

garanta o dereito de autodeterminación dos pobos, non ten cabida ningún rei. Por todo isto, 

xulgamos importante que se inicie un proceso constituínte, baseado na soberanía dos pobos, onde 

Galiza sexa referente político. 

Nos últimos anos asistimos a un proceso de recentralización política que mingua, aínda 

máis, a capacidade da Galiza para decidir sobre si propia, sobre os seus sectores produtivos, 

sobre o seu futuro. E isto, en medio dunha non menos profunda crise do sistema político español, 

que atinxe todas as institucións que o conforman, nomeadamente a monarquía. Foi esta mesma 

monarquía a que veu funcionando como principal elemento simbólico dun sistema político que 

nos nega como nación e que impide o noso libre desenvolvemento como pobo. 

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

adopción do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado español o inicio dun 

proceso constituínte onde as nacións sexan o referente político, para garantir o dereito de 

autodeterminación dos pobos que conforman o Estado español recoñecendo o noso dereito a 

decidir. 

Teo, 3 de xuño de 2014 

Asdo.: Manuel Anxo Fernández Baz                                 Carmen Diéguez González” 

O Sr. Fernández di que non entende como un demócrata pode estar a favor da 

monarquía cando se trata dun réxime antidemocrático 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que non vai a repetir o mesmo que xa dixo antes. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que mantén a súa postura 

aínda que neste caso a moción e máis clara que a anterior no aspecto do nacionalismo. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e di que manteñen a mesma posición. 

Sinala que lle quere dicir ao representante do BNG que non fale de democracia porque 

o BNG foi ás europeas cun grupo político que non sabe o que é a democracia no País 

Vasco.  

 

O Sr. alcalde anuncia o voto a favor do equipo de goberno porque defende o dereito de 

autodeterminación dos pobos. Sinala que é certo que as dúas mocións teñen enfoques 

diferentes, porén iso non é impedimento para compartir o dereito de decidir dos pobos 

nun proceso constituínte. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que o Sr. Pallas chega tarde, porque xa pasaron 

as eleccións. Sinala que o tema de Bildu non lle di nada, engadindo que, á visto do que 

di o Sr. Vázquez Pallas, habería que preguntarse como o PP legalizou ese partido. 

Salienta o Sr. Fernández que non vai a entrar neste tema porque non vai con el, e que 

se teñen algo que dicir dos de Bildu, vaian ao Xulgado e os denuncien. Sinala o Sr. 

Fernández que a segunda transición está en marcha, e o réxime está en crise, 

resultando a cuestión se se vai a resolver cambiando soamente a Felipe VI. Remata o 

Sr. Fernández a súa intervención sinalando que a posición do BNG dentro deste crise 

sistémica é a que acaban de ilustrar coa moción, para que as nacións teñan dereito a 

decidir. 

 

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

que so lle quere desexar sorte, engadindo que o día 18 os espera en Madrid e de paso 

miran se chegou este acordo. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que se se vai a debater, xa que 

é unha corporación democrática, agradecería que se tivera un pouco máis de respeto 
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uns polos outros porque hoxe se chegou a niveis insospeitados para estar falando dun 

sistema político, dunha estrutura institucional e dunha estrutura territorial. Di a Sra. 

Lemus que agradecería que se falara doutra forma e remata sinalando que se eles, que 

son 17, non son capaces de falar con seriedade de determinados temas que son 

fundamentais e mellor apagar, pechar a porta e marchar.  

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e di para que tamén quere desexar 

sorte para dentro de dous anos, cando acaden a maioría en Madrid, e poidan cambiar a 

palabra esa que non lles gusta do réxime. 

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), sete votos en 
contra (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), e unha abstención (1 grupo mixto- PSdeG-
PSOE), acorda instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado 
español o inicio dun proceso constituínte onde as nacións sexan o referente 
político, para garantir o dereito de autodeterminación dos pobos que conforman 
o Estado español recoñecendo o noso dereito a decidir. 

 

7.- ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula o seguinte rogo: 

1.- Pide o Sr. Parajo que se mira a posibilidade de asumir algo diso dos veciños da 

Pedreira. 

 

O Sr. Sisto sinala que como sabe o Sr. Parajo é un proxecto da Deputación e non se 

pode cambiar. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

 

2.- Di a Sra. Lemus que, aínda que xa todos saben que é da Deputación, se lle podía 

dar unha volta para unha segunda fase. 
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3.- Sinala a Sra. Lemus que despois de escoitar queixas sobre os parques infantís, ten 

unhas preguntas. Sinala que facendo unha rolda de como están, se ve que existen 

moitas diferenzas entre uns e outros, e así, por exemplo no que está ao carón do 

cemiterio de Cacheiras, está moi descoidado, con moitas silvas e con area que non 

está nin rastrillada, o que está detrás da sociedade de gandeiros, ten un desnivel fai 

moito tempo, o peche do de parque Montouto está pendente de arranxo, etc. Refírese a 

Sra. Lemus ao parque de Castres e di que xa sabe que é da Xunta porén quería saber 

porque se caeu o peche e se se fixo á reclamación á Xunta. Resume a Sra. Lemus 

sinalando que quería  saber se, no caso de Castres, se fixo a reclamación á Xunta, e 

que tipo de melloras ou programación se ten previsto para os parques infantís de Teo. 

 

O Sr. Francos di que lle gustaría dar uns datos para que se teñan en conta antes de 

resolver as cuestións que plantexa a Sra Lemus. Explica que a brigada de parques e 

xardíns está integrada por seis persoas, para un total de 307 espazos no concello, sen 

contar os que leva a empresa contratada para o mantemento das zonas verdes. Eses 

espazos suman un total de 471.825 metros cadrados, cun índice de visitas de 1.017 ao 

ano. Sinala o Sr. Francos que se se multiplica unha cousa por outra sae un total de 

2.167.495 metros cadrados, a manter durante todo o ano, engadindo que aí non se 

inclúen as pistas que se fan a man. Explica o Sr. Francos que, das superficie sinaladas, 

uns 95.000 metros cadrados se corresponden coas zonas de parques infantís, que 

teñen unha media de cinco visitas anuais, por cada espazo, o que sumarían un total de 

812.00 metros cadrados ao ano. Sinala o Sr. Francos que en total no concello de Teo 

existen uns 64 parques infantís, e o problema é que ao ter tantos, o mantemento é 

bastante caro e non se poden ter todos nas mesmas condicións, polo que se intentan 

manter o máis dignamente posible, tentando basicamente que non haxa problemas de 

seguridade. Sinala o Sr. Francos que concretamente tratándose dos que preguntou a 

Sra. Lemus hai que dicir que, no caso de Cacheiras, a foto foi feita xustamente días 

antes de que se fora a facer a visita que se fai anualmente por esas épocas. Nesta 

visita, coincidindo coa chegada do bo tempo, se saca a herba, se fresa e se fai a 

limpeza de toda a porquería que hai arredor. Sinala o Sr. Francos que agora mesmo o 

estado do parque infantil é bastante aceptable, incluso se mandou agora por alí ao 

carpinteiro, porque había unhas madeiras rotas. Explica o Sr. Francos que se fan 

mantementos da madeira, se cambian táboas, etc, levándose gastado niso, entre o ano 
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pasado e o que vai deste, un total de 32.691 €. Remata o Sr. Francos sinalando que, 

en canto aos parques de Castres, aínda que o explicará o Sr. Sisto, hai que ter en 

conta que aínda son da Xunta, e os que están medio decentes é porque os mantén o 

concello, porque senón estarían como está a zona ao lado dos Robles, que se trouxo 

ao Pleno para que se cedera ao concello e aínda se está esperando. 

 

O Sr. Sisto sinala que no caso dos de Castres non se lle comunicou á Xunta porque se 

está nun proceso curioso que non se concretou e se está pendente de que se 

concretara estes días. Explica que inicialmente se lle fixo un ofrecemento ao concello 

para tomar posesión deses parques cun seguro de máis 500.000 € e dende o concello 

se dixo que nesas condicións non se podían asumir. De aí a un par de meses a Xunta 

mandou outra notificación dicindo que esa cláusula non era realmente así e que se 

podía proceder á cesión sen pagar ese seguro. Dende o concello se lle comentou que 

de ser así non había problema en asumir esa xestión e se pediu que simplemente se 

confirmase que as luces do túnel estaban nun cadro diferente das luces do parque, 

para que o concello non tivese que asumir todo iso, e así se confirmou e agardábase 

que nun par de días chegase o convenio redactado conforme a eses criterios para 

facer a cesión. Explica o Sr. Sisto que neses días foi cando se produciu a historia e se 

estaba pendente de que chegase o convenio para concretar quen asumía iso. Remata 

o Sr. Sisto sinalando que en todo caso, visto que non chega o convenio, nesta semana 

se trasladará tanto a reclamación do convenio como a reclamación de que se está 

disposto a asinalo previo arranxo desas reclamacións. 

 

A Sra. Lemus sinala que o da cláusula do convenio si que é curioso e pregunta canto 

tempo pasou dende que se dixo que se podería prescindir desa cláusula. 

 

O Sr. Sisto di que non hai resposta dende fai aproximadamente un mes e medio ou 

dous meses. 

 

Pregunta a Sra. Lemus se no parque que está detrás da asociación de gandeiros de 

Calo xa se fixo a obra ou aínda non. 
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O Sr. Francos sinala que se estaba esperando a ver se se lle podía meter man este 

ano, porque houbo unha serie de chapuzas nese sitio, deixaron un muro de pedra 

antigüo que non vale para conter a terra, deixaron os drenaxes sen quitar para fora, 

etc, e o resultado está aí. Explica o Sr. Francos que este ano mirarase de valar aquilo 

para que non haxa problemas, e canalizar as drenaxes para un punto fixo. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG. 
Os concelleiros do BNG non formulan ningún rogo nin pregunta. 

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

 

1.- O Sr. Guerra sinala que na escola de Lampai está encharcado, e os veciños querían 

ter unha sardiñada en xuño polo que habería que botarlle unha pouco grava. 

 

2.- Di o Sr. Guerra que os veciños de Agromaior, se queixan de que no chamado 

camiño “da Dorna” un señor fai plantacións e non poden pasar. Di o Sr. Guerra que 

parece que se fixeron uns escritos no concello e que non se lles dou resposta. 

 

O Sr. alcalde pregunta se o presentaron por rexistro. 

 

O Sr. Patiño resposta que sí. 

 

O Sr. alcalde di que se revisará. 

 

3.- O Sr. Patiño pide se se pode facer algo na senda que se fixo no Centro médico 

porque é para os peóns e aparcan os coches e incluso os camións. Refírese tamén o 

Sr. Patiño ao aparcadoiro de enfronte, que lle comentara ao Sr. Francos, engadindo 

que vendo como está non lle extrana que aparquen no outro lado. 

 

4.- O Sr. Patiño di que o Sr. Francos falou de 64 parques infantís, engadindo que lle 

parece ben que se mire por eles, porén que se lle diga que se investiron  36.000 € 

cando hai para Chevere 30.000 € dálle vergoña. 
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O Sr. alcalde di que se recolle esa aportación. 

 

5.- Di o Sr. Vázquez Pallas que se quedou cos concelleiros da oposición de que se lles 

ia a convocar para unha Xunta de portavoces polo tema da policía, e non se fixo. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Vázquez Pallas que ten razón. 

 

O Sr. Sisto di que é certo que non se concretou, entre outras cousas, porque el estivo 

fora, comprometéndose a facelo agora proximamente, engadindo que tamén hai que 

dicir que o clima mellorou moito e por iso tampouco o colleu como unha urxencia. 

 

6.- O Sr. Vázquez Pallas di que o Sr. Sisto, a petición súa, tamén quedou en facer unha 

comparecencia polo polígono industrial e non se fai. 

 

O Sr. Sisto di que cando se saiba o que se vai a facer se convocará aos veciños. Sinala 

que o proceso de sectorización é un proceso técnico importante pero previo a levar 

adiante á execución do polígono. Se se considera que a Xunta pode dar a aprobación a 

partir do verán, os meses decisivos serán a partir de setembro, cando se decida se se 

leva adiante ou non e nese momento se poderá convocar aos veciños e informalos. 

 

7.- O Sr. Vázquez Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde se non vai a facer unha 

convocatoria aos veciños polo tema da rúa Loureiro. O Sr. Vázquez Pallas di que lle vai 

a voltar a dicir o que xa lle dixo o mes pasado, no senso de que non convoque e que 

faga. 

 

O Sr. alcalde di que se recolle o rogo. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que non se trata de recoller, senón de facer. Sinala que o outro 

día foi por alí un camión que se equivocou, e era un camión de mudanzas, non de 

bombeiros porque se fora o caso habería un gravísimo problema.  

 

O Sr. alcalde lle recomenda ao Sr. Vázquez Pallas que non sexa tan explícito, ao 

recomendar que non se faga a reunión pero que se execute. 
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O Sr. Vázquez Pallas di que esa rúa é un perigo, ao igual que en San Sadurniño, 

porque o que non pode ocorrer e que onde están as bombas de auga estean o coches 

aparcados, e quizais esas zonas habería que marcalas en amarelo e se pasa a policía 

e ten que multar pois que multe. 

 

8.- O Sr. Vázquez Pallas, dirixíndose ao Sr. Francos,dille que indo para Solláns, 

pasando despois de Guldrís, antes de chegar á ponte, existe un bache de 30 ou 40 

centímetros que é un perigo, porque é grande. 

 

O Sr. Francos di que se mirará. 

 

O Sr. Parajó que lle quere dar as grazas ao Sr. Sisto porque houbo que esperar a que 

viñera de vacacións para arranxar a ponte de Vilaverde, despois de catro meses. 

 

O Sr. Francos di que lle gostaría facer unha puntualización dos parques infantís, 

porque 30.000 € é o que se gasta so en carpintería, pero despois hai mobiliario que 

rompe, elementos que rouban, etc, polo que se se pon a sumar se chega aos 80.000 

ou 90.000 euros. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  9/2014 
SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE PLENO MUNICIPAL 

- 19 XUÑO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a dezanove de xuño de dous mil catorce, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do Sr. alcalde acctal., D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar 

a sesión extraordinaria urxente correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Rafael C. Sisto Edreira  

Concelleiros/as: 
D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel Manuel Rey-Alvite 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 

Non asisten, previa excusa: 
D. Martiño Noriega Sánchez 
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón 

D. Florencio Manuel Parajó Liñares 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA. 
2.- EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DO ACORDO PLENARIO DE 30/04/2007 
SOBRE “AMPLIACIÓN DO PRAZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZOS 
DE ABASTECEMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS DO CONCELLO DE TEO”: 
DECLARACIÓN DE NULIDADE. 
 

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

Pleno, o Sr. alcalde acctal, Sr. Sisto, sendo as vinte horas e trinta minutos, declara 

público e aberto o acto e da conta de que intervén neste Pleno, por delegación do Sr. 

alcalde, habida conta da súa recente parternidade, e disculpa a ausencia da concelleira 

do PP, D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón, por problemas familiares de saúde, e do 

concelleiro do grupo mixto, D. M. Parajó Liñares, por problemas persoais de saúde. 

 

A continuación pásase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA. 
O Sr. alcalde acctal. explica que o motivo da convocatoria da sesión extraordinaria 

urxente que se está a celebrar está relacionado co cumprimento dos prazos legalmente 

establecidos para ditar e notificar a resolución do procedemento de revisión de oficio, 

xa que ao ser o luns 23 o último día, o Pleno tiña que celebrarse ou ben hoxe ou maña. 

 

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 
membros presentes, acorda ratificar a urxencia da convocatoria. 
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2.- EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DO ACORDO PLENARIO DE 30/04/2007 
SOBRE “AMPLIACIÓN DO PRAZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZOS 
DE ABASTECEMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS DO CONCELLO DE TEO”: 
DECLARACIÓN DE NULIDADE. 
O Sr. alcalde acctal. explica que, ao tratarse dun asunto que por razóns de urxencia 

non foi ditaminado pola Comisión informativa correspondente, aínda que se remitiu, 

procede ratificar a inclusión do asunto na orde do día antes de entrar a debater sobre o 

fondo do mesmo. Sinala que as razóns de urxencia son as expostas e que aínda que 

se trata de dúas cousas moi parecidas na práctica, se deben de someter a votación por 

separado. 

 

De acordo co artigo 82.3 do ROF, sometida a urxencia votación, o Pleno da 

Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ratificar a 

inclusión na orde do día do Pleno do seguinte punto: ”2.- EXPEDIENTE DE REVISIÓN 
DE OFICIO DO ACORDO PLENARIO DE 30/04/2007 SOBRE “AMPLIACIÓN DO 
PRAZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZOS DE ABASTECEMENTO E 
DEPURACIÓN DE AUGAS DO CONCELLO DE TEO”: DECLARACIÓN DE 
NULIDADE”. 
 

O Sr. alcalde acctal. da conta da proposta de 17 de xuño de 2014, que se recolle a 

continuación. 

“Proposta da Alcaldía 

Asunto: Expediente de revisión de oficio do 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”: declaración de 
nulidade do acordo. 

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 

período de cinco anos "prorrogables por períodos de tempo iguales salvo 

denuncia.../...".  
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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, etc., a partir daquel momento 
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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 

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, polo servizo de 

asistencia xurídica do concello, e demais incorporados no expediente. 

  

Considerando que, á vista do exposto, o Pleno da Corporación na sesión ordinaria 

celebrada o 23 de decembro de 2013, acorda 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, concedendo 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 acordo, para que aleguen o que estimen 
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conveniente en defensa dos seus dereitos achegando os documentos e xustificantes 

que consideren pertinentes. 

 

Considerando que o citado acordo foi notificado, con data 30 de decembro de 2013 

(rex. saída nº 4.977), a VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, SAU 

(antes AQUAGUEST), sendo recepcionado por esta o 2 de xaneiro de 2014. 

 

Considerando que o 3 de xaneiro de 2014 (rex. entrada nº 74), VIAQUA presenta un 

escrito solicitando vista do expediente e copia do informe xurídico incorporado ao 

mesmo, poñéndose o expediente a súa disposición, mediante escrito de 8 de xaneiro 

de 2014 (rex. saída nº 53 de data 10/01/2014), e remitíndoselle o informe xurídico 

solicitado, emitido en decembro de 2013, polo servizo de asistencia xurídica do 

concello. 

Considerando que VIAQUA, mediante escrito de 15 de xaneiro de 2014 (rex. entrada nº 

361) solicita copia do expediente, o cal que lle foi entregado na mesma data (rex. de 

saída nº 118). 

 

Considerando que VIAQUA, con data 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), presenta 

escrito no que resumidamente, segundo o informe do servizo de asistencia xurídica de 

febreiro de 2014, alega o seguinte: 

 
“A) Como consideracións previas: 

 
a.1) Que hai tres informes xurídicos externos, solicitados polo Concello de Teo, 

do 18.01.2005, do 19.09.2007 e do 20.04.2007 que “avalarían que la finalización 
máxima del contrato son 50 años”. 

 
a.2) Que lle extraña que desde maio/2011 a actual Corporación non propuxera a 

revisión de oficio da ampliación do contrato e a inicie cando a empresa xestora solicita 
a revisión dos custos de novas instalación en abril /2013. 

 
a.3) Que o que se persegue coa revisión de oficio, 7 anos despois de que se 

adoptase o acordo de ampliación, é “rescatar o servizo ou resolver o contrato” baixo a 
apariencia dunha nulidade. 
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a.4) Que na decisión de iniciar este expediente o Concello non se pronuncia nin 
cuantifica a posible indemnización de danos e perdas ao contratista, que con toda 
evidencia actuou de boa fe, nin sobre a liquidación do contrato. 
 
 B) Sobre o fondo do asunto: 
 
 b.1) Que o debate sobre o límite máximo de duración do contrato (25 anos 
consonte a LCAP de 2000 fronte a 50 anos de acordo coa LCE de 1965) é de natureza 
xurídica e os informes externos solicitados polo Concello de Teo sosteñen que é 
aplicable este último, e sorprende que o informe dos servizos xurídicos da Deputación 
Provincial da Coruña interprete que se modificou o contrato esquecendo a posibilidade 
de acumular prórrogas contractuais. 
 
 b.2) Que non se alterou o prezo do contrato nin a súa fórmula de revisión senón 
que se recoñeceu a existencia de maiores custos pola novas instalacións e a nova 
normativa aplicable, que son obxecto de compensación consonte o artigo 127.2.2º do 
RSCL, mentres que a fórmula de revisión prevista no contrato inicial era de aplicación 
imposible. 
 
 b.3) Que é contraditorio afirmar que a modificación do contrato se acordou sen 
que se incorporase ao expediente un estudo técnico e económico que acreditase as 
razóns de interese público que xustificasen a decisión mentres que por outra banda o 
Concello actualiza as ordenanzas e encarga as obras do ciclo da auga con cargo ao 
importe proposto para obras de ampliación, ou dá de baixa a débeda que Aquagest 
condonaba. 
 
 

Considerando que, en resumo, VIAQUA conclúe que “no nos encontramos ante una 

alteración sustancial de las condiciones del Pliego, esto es, ante un nuevo objeto y 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa…”. 

 
Considerando que no citado escrito de alegacións, de 23 de xaneiro (rex. entrada nº 

609), VIAQUA solicita: 

1. Que se arquive o procedemento de revisión de oficio. 

2. Subsidiariamente se acorde a practica de probas documentais, incorporando ao 

expediente: -informe da auditora SACE, de 9 de maio de 2008, -certificación da acta 

da sesión ordinaria do Pleno de 26 de decembro de 2007, relativa ao debate da 

proposta da alcaldía sobre a aprobación da Ordenanza fiscal da taxa por 

subministro de auga, alcantarillado e depuración, -certificación da acta da sesión 

ordinaria do Pleno de 29 de decembro de 2008, relativa o debate da proposta da 
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alcaldía sobre a depuración de saldos de dereitos e obrigas de exercicios cerrados. 

Así mesmo solicita que se determine a valoración da indemnización ante as 

alegacións expostas ou no seu caso os motivos polos que se considera que non 

procede indemnización algunha e que se practique a proba pericial incorporando 

informe sobre as contías que procede abonar á concesionaria, que aportará a 

sociedade tan pronto dispoña do mesmo. 

 
A vista do escrito de alegacións presentado por VIAQUA, emítese, en febreiro de 2014, 

informe polo servizo de asistencia xurídica do Concello, segundo o cal as alegacións 

presentadas por VIAQUA deben ser desestimadas polas razóns que resumidamente se 

detallan a continuación:  

 
“a) Tocante aos informes xurídicos do 18.01.2005 e 19.04.2007, cómpre sinalar 

que parten da conversión do contrato de arrendamento de servizos en contrato de 
xestión de servizo público aínda que incorren no erro evidente de entender que o 
“Concello pode renunciar anticipadamente á denuncia da renovación para os seguintes 
vencementos co límite máximo de 50 anos previsto para a concesión” cando –
entroutras razóns- a partir da LCAP 2000 non se admiten as prórrogas tácitas e polo 
tanto carece de sentido a “denuncia da renovación” e a duración máxima do contrato é 
a de 25 anos e non a de 50. 

 
En canto ao do 20.04.2007, a conclusión incorre nunca clara petición de principio 

ao afirmar que “la modificación del contrato… en cuanto a la justificación por razones 
de interés público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, ésta es, desde 
luego, plena (sic!) en lo que respecta a la inversiones…” aínda que tamén advirte que 
“por lo que se refire al mantenimiento del equilibrio económico-financiero, no 
corresponde a este informe entrar a valorar la corrección…”, para concluír coa insólita e 
sorprendente tese de que “…cabe descartar la posibilidad de licitar nuevamente dicho 
contrato toda vez que al concesionario actual le quedan aún dos años de concesión… 
“. 

 
b) No referente aos outros argumentos invocados pola alegantes, remitímonos, 

coa finalidade de evitar reiteracións, ás consideracións xurídicas expostas máis arriba. 
 
En calquera caso, de conformidade coa reiterada doutrina exposta, por exemplo, 

no Informe 8/2000, do 7 de xullo, da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa 
de Cataluña, os contratos adxudicados antes da entrada en vigor da LCAP do 2000 
rexíanse pola lexislación vixente daquela pero os novos expedientes administrativos 
que se tramitasen durante a fase de execución do contrato (de modificación ou de 
suspensión, por exemplo) débense adaptar as determinacións da LCAP.  

 
A doutrina tamén salienta as limitacións normativas contra a posibilidade de 

ampliar o período de xestión dun servizo público consistentes na existencia dunha 
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duración máxima dos contratos, incluíndo as prórrogas, e na necesidade de indicar nos 
pregos de cláusulas a duración do contrato e a da súas posibles prórrogas, normas que 
teñen por obxectivo asegurar a concorrencia e o dinamismo do mercado ou dun sector 
da actividade económica.  

 
A mesma doutrina conclúe que a pretensión de modificar o contrato de xestión 

do servizo de abastecemento de auga por medio da realización de obras e a prórroga 
do prazo de concesión tense que descartar por non se axustar ao previsto no prego e 
porque a modificación altera substancialmente as bases e os criterios de adxudicación 
do contrato (Informes 9/1999, do 30 de xuño, do 50/2003, do 12 de marzo de 2004, e 
12/2006, do 24 de marzo, da Junta Consultiva de Contratación Administrativa do 
Estado). 

 
c) En canto á queixa da falta de previsión sobre posible indemnización de danos 

e perdas á empresa concesionaria, remitímonos ao artigo 35 da LCSP, que dispón que 
a declaración de nulidade dos actos preparatorios do contrato ou da súa adxudicación, 
cando sexa firme, levará consigo a do propio contrato, que entrará en fase de 
liquidación coa obrigación de que as partes se restitúan recíprocamente as cousas que 
recibiran en virtude do contrato ou o seu valor, e que a parte que sexa culpable debe 
indemnizar á contraria os danos e perdas que sufrise. 
 

Procede admitir a proba documental proposta, incorporándose ao expediente os 
documentos aos que se refire. A proba pericial non se considera pertinente nin 
relevante neste estado do procedemento polas razóns antes indicadas  en canto á 
posible indemnización de danos e perdas”. 

 
Considerando que, mediante Providencia da alcaldía, de 19 de febreiro, solicítanse 

informes de secretaría e de intervención, que foron incorporados ao expediente con 

data de 20 de febreiro. 

 

Considerando que, de acordo co exposto, o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria 

de 27 de febreiro de 2014, acordou: 

- Formular a proposta de resolución, consistente na desestimación das alegacións 

formuladas por VIAQUA S.A., mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), 

non arquivando o expediente, por entender que o acordo adoptado polo Pleno da 

Corporación o 30/04/2007, sobre “Aprobación da proposta de ampliación do prazo do 

contrato de xestión dos servizos de abastecemento e depuración de augas do Concello 

de Teo”, adoptouse prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente 

establecido polo que resulta nulo de pleno dereito, declarar nulo de pleno dereito o 

citado acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 30 de abril de 2007, por atoparse 
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incurso na causa de nulidade á que se refire o artigo 62.1 e) LRJPAC e notificar o 

acordo aos interesados, sinalándolle os recursos procedentes. 

 

- Incorporar ao expediente as probas documentais referidas no acordo plenario de 27 

de febreiro de 2014, e rexeitar a proba documental e pericial solicitadas, relativas á 

determinación da indemnización, por considerar que non son pertinentes neste estado 

do procedemento, á vista do establecido no artigo 35 do TRLCSP.  

 

- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio e solicitar ditame 

preceptivo do Consello Consultivo de Galicia.  

 

Considerando que, segundo o acordado polo Pleno da Corporación, na sesión de 27 de 

febreiro de 2014, con data de 28 de febreiro de 2014 incorporáronse ao expediente as 

seguintes probas documentais: 

1.- Informe da auditoría SACE, de 9 de maio de 2008. 

2.- Certificación da acta da sesión ordinaria do Pleno de 26 de decembro de 2007, 

relativa ao debate da proposta da alcaldía sobre a aprobación da Ordenanza fiscal da 

taxa por subministro de auga, alcantarillado e depuración. 

3.- Certificación da acta da sesión ordinaria do Pleno de 29 de outubro de 2008, relativa 

o debate da proposta da alcaldía sobre a depuración de saldos de dereitos e obrigas de 

exercicios cerrados.  

 

Considerando que, con data de 28 de febreiro de 2014 (rex. saída nº 751), remitiuse á 

Fiscalía de Santiago de Compostela o expediente de revisión de oficio por se puideran 

apreciarse no mesmo indicios dalgún ilícito penal, remitíndose, con data de 11 de abril 

de 2014 (rex. saída nº 1.250), un novo escrito á Fiscalía, atendendo ao solicitado pola 

mesma con data de 13 de marzo de 2014 (rex. entrada nº 2.014). 

 

Considerando que, con data de 28 de febreiro de 2014 (rex. saída nº 750), remitiuse o 

expediente  ao Consello Consultivo de Galicia para a emisión do correspondente 

ditame preceptivo, sendo recibido por este con data de 3 de marzo de 2014. 
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Considerando que, con data de 3 de marzo de 2014 (rex. saída nº. 756) notificouse a 

VIAQUA S.A. o acordo adoptado polo Pleno da corporación o 27 de febreiro de 2014, 

sendo recepcionado por esta con data de 4 de marzo de 2014. 

 

Considerando que, con data de 17 de marzo de 2014, solicitouse por VIAQUA copia de 

determinados documentos do expediente (rex.entrada nº 2.090), documentación que lle 

foi remitida no mesmo día (rex.saída nº 941), sendo recepcionada por esta o 18 de 

marzo de 2014. 

 

Considerando que, con data de 7 de abril de 2014 (rex. entrada nº 2.765), recibiuse no 

concello escrito do Consello Consultivo remitindo certificado do acordo adoptado en 

sesión de 2 de abril, acordo que se concreta en “devolver o expediente, sen a emisión 

do correspondente ditame para que se complete a súa tramitación coa formulación 

dunha nova proposta de resolución”, previa audiencia a VIAQUA S.A.. 

 

Considerando que, en virtude do acordado polo Consello Consultivo, mediante Decreto 

da alcaldía de 10 de abril (res 245/14), conferiuse un novo trámite de audiencia a 

VIAQUA S.A., Decreto que lle foi notificado a esta nesa data (rex. saída nº 1242). 

 
 
Considerando que, de acordo co solicitado por VIAQUA S.A., mediante escrito de 11 de 

abril de 2014 (rex. entrada nº 2.506, de 14/04/2014), con data de 14 de abril de 2014 

(rex. saída nº 1.274), lle foi remitida a documentación solicitada ampliando o prazo para 

formular alegacións, concretándose este en oito días hábiles a contar dende o 14 de 

abril de 2014, data na que lle foi remitido e recibido o escrito en cuestión. 

 

Visto o escrito de alegacións de VIAQUA S.A., de 25 de abril de 2014 (rex. entrada nº 

3.154), por medio do cal solicita que se arquive o procedemento de revisión de oficio 

ou, subsidiariamente, que se realice unha novo proposta de resolución suficientemente 

motivada en Dereito, onde, en particular, se pronuncie sobre a contía da restitución de 

prestacións e indemnización a abonar a VIAQUA de conformidade co preceptuado nos 

artigos 34.3 e 35.1 TRLCSP así como nos artigos 102.4, 139.1 e 141 da Lei 30/1992. 
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Considerando o informe emitido polo servizo de asistencia xurídica do concello, de 

maio de 2014, que se incorpora 
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Considerando que os informes emitidos polo servizo de asistencia xurídica do concello, 

de febreiro e de maio de 2014, os informes de secretaría e de intervención, de 20 de 
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febreiro, e demais incorporados ao expediente, 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 común 

(LRXPCA). 

 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria de 8 de maio de 

2014, acordou formular unha nova proposta de resolución e solicitar ditame sobre a 

mesma ao Consello Consultivo, acordo que foi debidamente notificado a VIAQUA S.A., 

coan data de 9 de maio (rex. saída nº 1.499). 

 

Considerando que, con data de 9 de maio de 2014 (rex. saída nº 1.498), remitiuse o 

expediente  ao Consello Consultivo de Galicia para a emisión do correspondente 

ditame preceptivo, sobre a nova proposta de resolución, sendo recibido por este con 

data de 12 de maio de 2014. 

 

Visto o ditame do Consello Consultivo, de 16 de xuño de 2014 (rex. entrada nº 5144), 

polo que se informa favorablemente a proposta de resolución formulada polo concello, 

que é igualmente asumido 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 común (LRXPCA). 

 

En virtude do exposto e de conformidade co artigo 102 da Lei 30/1992, de 26 de 

novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento 

administrativo común (LRXPAC), proponse ao Pleno da Corporación a adopción do 

seguinte acordo:  

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións formuladas por D. Javier Puertas Rodríguez, con 

DNI nº 34994852-F, en representación de VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS 

DE GALICIA, SAU, mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), e escrito de 

25/04/2014 (rex. entrada nº 3154), e non arquivar o expediente, por entender que o 
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acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 30/04/2007, sobre “Aprobación da 

proposta de ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de abastecemento 

e depuración de augas do Concello de Teo” adoptouse prescindindo total e 

absolutamente do procedemento legalmente establecido polo que resulta nulo de pleno 

dereito, rexeitando a inclusión na proposta de resolución do pronunciamento sobre as 

“contías das restitución das prestacións e indemnización”, por considerar que non 

procede neste estado do procedemento á vista do establecido no artigo 35 do 

TRLCSP. 

 

Segundo.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da 

Corporación o 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. 

 

Terceiro.- Notificar o acordo aos interesados, sinalándolle os recursos procedentes. 

Teo, 17 de xuño de 2014. 

O alcalde acctal. 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

O Sr. alcalde salienta que no pleno de abril de 2007 houbo unha ardua discusión sobre 

a legalidade da forma de proceder en canto á modificación do contrato, pero a proposta 

foi aprobada. Sinala que non vai a entrar nos intentos posteriores de botalo abaixo, 

engadindo que actualmente a situación é que Aquaguest pediu unha nova modificación 

desa prórroga e que dende o punto de vista dos servizos xurídico do concello se 

manifestou que esa modificación non era posible habida contas das dúbidas sobre a 

súa legalidade, razón pola cal se aprobou en Pleno a súa revisión e se remitiu ao 

Consello Consultivo. Salienta o Sr. Sisto que o citado Consello ditaminou 

favorablemente a proposta de resolución, utilizando, entre outros argumentos, o de que 

non se trata dunha ampliación dun contrato, senón que ten cláusulas moi novidosas 

que desvirtúan o contrato orixinal. Explica o Sr. Sisto que agora o que procede é 

declarar a nulidade do acordo de abril de 2007 e a partir de aí abrir un proceso 
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colectivo para estudar a posibilidade de municipalizar o servizo. Remata o Sr. Sisto a 

súa intervención invitando a todos os concelleiros/as a traballar e discutir sobre este 

tema. 

 

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

sinala que vai a manter a mesma postura que tivo sobre este asunto en todos os 

Plenos, engadindo que o único que sinte é que o contrato estivese en vigor todo este 

tempo. Salienta que unha cuestión que lle plantexa dúbidas é o da liquidación, como 

tamén o das taxas que se aprobaron no ano 2007. Remata a Sra. Lemus a súa 

intervención sinalando que agarda que se intente muncipalizar o servizo, aínda que 

quizais non vai a ser tan fácil. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que despois de leer o ditame do 

Consello Consultivo quedou abraiado porque non deixa lugar a dúbidas, polo que se xa 

o tiña claro, agora o ten máis. A modificación do contrato implicou unha modificación 

dos pregos, polo tanto non cabía a prórroga. A cuestión é que dende o ano 2007 o 

acordo é nulo de pleno dereito e algo terá que pasar, terá que haber responsables, e 

non poderá pasar isto sen pena nin gloria. Salienta o Sr. Fernández que incluso se fala 

da concorrencia de indicios de delito, como se fala hoxe nalgunha nota de prensa. 

Pregunta o Sr. Fernández onde estaba daquela o principio de concorrencia, engadindo 

que o expediente está na fiscalía e en algo rematará todo iso. Salienta o Sr. Fernández 

que, falando do que pode pasar, hai unha cuestión que é moi relevante como é o da 

indemnización, engadindo que cree que diante dun contrato deste tipo non debería 

existir, porén o Consello Consultivo di que pode darse o caso, e haberá que ter un 

estudo económico completo para falar deses dereitos a indemnización, se os hai, e as 

contías que se poden barallar. Anuncia o Sr. Fernández o apoio do seu grupo á 

nulidade do contrato, engadindo que non hai outra posibilidade, porque se refrenda por 

todos os informes xurídicos e claramente pola contundencia do Consello Consultivo, 

sen prexuízo de que querían poñer de manifesto a problemática que pode xurdir coa 

indemnización. Remata o Sr. Fernández a súa intervención salientando que polo que 

se refire á municipalización haberá moito que falar, e se tratará de algo a interesante, 

sobre todo tendo en conta o corset que estableceu o goberno do Estado coa nova lei 

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

grupo D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Pallas anuncia a abstención do seu grupo e pide ao portavoz do BNG que non 

fale de delito, porque el non é quen de dicir se existe ou non delito, porque iso o terá 

que dicir a xustiza, engadindo que di iso porque el estaba nese Pleno. 

 

O Sr. alcalde, Sr. Sisto, sinala que, tratándose das taxas, o cobro que se lle viña 

facendo á xente non era polo contrato de Aquaguest, senón que o contrato determinou 

que o Pleno aprobara unha modificación da ordenanza e esa ordenanza segue vixente 

a todos os efectos. Sinala o Sr. Sisto que, tratándose das responsabilidades, e sen 

meterse directamente nelas, hai que salientar que existen responsabilidades políticas 

que a xente terá a ocasión de valorar nas eleccións. Explica que cando se remite toda 

a documentación á fiscalía é porque os informes xurídicos que se encargaron 

determinan esa posibilidade, engadindo que coincide co Sr. Pallas en que serán os 

tribunais os que terán que determinar se existe ou non esa responsabilidade. Di o Sr. 

Sisto que lle gustaría agradecer á xente que lles acompañou na reclamación dende o 

principio, nomeadamente o BNG, como á xente que fixo un cambio na súa posición, 

como o PSOE, e a actitude que hoxe en día ten o PP, moito máis construtiva e máis 

coherente que a que tivo no seu momento. Tratándose da indemnización explica o Sr. 

Sisto que vai a dar lugar a un traballo moi intenso e moi complexo, tanto por parte do 

concello como de Aquaguest, engadindo que el ten bastante mirado o tema e se ten 

que apostar, apostaría porque a dúas partes están “a pre”. Explica que existe o 

recoñecemento da débeda, porén dentro diso entra o do IPC dende o ano 2001 e as 

críticas que durante eses anos se facían dende intervención, engadindo que existe a 

débeda, porén non existe un estudo económico que xustifique no que se sustenta a 

mesma, polo que ante o recoñecemento desa débeda polo pleno, que se declara ilegal, 

se abren as portas a revisión dese proceso. Explica o Sr. Sisto que ademais hai que ter 

en conta que iso respondía a unha ampliación de vinte anos de contrato, polo que tanto 

o tema da condonación da débeda como o investimento en obras, o que  habería que 

reembolsar son as tres cuartas partes do total, non a totalidade, porque unha cuarta 

parte do contrato xa foi avanzado, e en relación coas obras, ocorre outro tanto do 

mesmo, porque estas foron contabilizadas en función dos prezos enormemente 
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elevados que se aplicaron na ampliación do contrato, e a esas obras haberá que 

aplicarlles os prezos do 2007, non os que se aplicaron na ampliación do contrato, polo 

que esa débeda se reduciría en un cuarto, polo tempo transcorrido, e polo menos 

noutro cuarto, polos prezos, porque se en algo coinciden todos é que os prezos 

aprobados e aplicados por Aquaguest eran terriblemente desorbitados se se comparan 

coa realidade do mercado. 

 

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

sinala que non ten nada máis que engadir. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e salienta que lle ten que dicir ao Sr. 

Pallas que hai unha nota hoxe na páxina do concello que di que “dende o Concello 

remitiuse este expediente á Fiscalía ao mesmo tempo que se mandaba ao Consello 

Consultivo de Galicia. Un dos informes xurídicos que obran no expediente 

administrativo indica que é “conveniente aludir á posible relevancia penal derivada da 

adopción do acordo plenario discutido” en referencia á prórroga do contrato. A asesoría 

xurídica considera que as circunstancias observadas nesta ampliación poden levar a 

concluír que naquela decisión concorreron indicios de delito”. Explica o Sr. Fernández 

que non é que el sexa xuíz, senón que el se remite a esa nota que está hoxe na páxina 

web do concello. Explica o Sr. Fernández que o Consello Consultivo no seu ditame di 

que “a modificación do réxime do contrato practicouse con clara evidente vulneración 

dos principios máis elementais da contratación pública”. Salienta o Sr. Fernández que 

todos teñen responsabilidades políticas, e as penais se as hai non as vai a determinar 

el, porén el remítese o que se di. Lembra que hai un contrato do ano 2007, e que 

durante sete anos foi un contrato en vigor en Teo, que é nulo de pleno dereito, e que 

iso algunha responsabilidade terá que ter, porque se non non sabe que fan os 

concelleiros/as aquí, porque isto afecta a Teo, e os cartos son dos veciños de Teo. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen, dirixíndose ao Sr. Fernández, 

dille que a responsabilidade aquí será política, engadindo que se a ten que asumir a 

asumirá. Dirixíndose ao Sr. Sisto, o Sr. Vázquez Pallas prégalle que se é así de que 

aparece na páxina do concello, que se mire moito o que se pública nesa páxina cando 

se fala do tema delitos porque como ven dixo o Sr. Sisto se trata dun tema da fiscalía e 
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dos Xulgados, polo que non se deben adiantar acontecementos poñéndoo na páxina 

web do concello. 

 

O Sr. Sisto aclara que o da páxina non é unha opinión de ningún representante político, 

senón unha transcrición do que pon un informe xurídico que obra no expediente, 

podendo ser máis ou menos oportuno, pero non é algo de opinión. Remata o Sr. Sisto  

sinalando que o nivel de interlocución coa empresa é aceptable, dentro das 

discrepancias, e que esta garante que manterán a prestación do servizo nesta etapa de 

transición nas condicións nas que o viñan facendo. 

 

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 cinco abstencións (5 PP), acorda: 
Primeiro.- Desestimar as alegacións formuladas por D. Javier Puertas Rodríguez, 
con DNI nº 34994852-F, en representación de VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE 
AGUAS DE GALICIA, SAU, mediante escrito de 23/01/2014 (rex. entrada nº 609), e 
escrito de 25/04/2014 (rex. entrada nº 3154), e non arquivar o expediente, por 
entender que o acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 30/04/2007, sobre 
“Aprobación da proposta de ampliación do prazo do contrato de xestión dos 
servizos de abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo” 
adoptouse prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente 
establecido polo que resulta nulo de pleno dereito, rexeitando a inclusión na 
proposta de resolución do pronunciamento sobre as “contías das restitución das 
prestacións e indemnización”, por considerar que non procede neste estado do 
procedemento á vista do establecido no artigo 35 do TRLCSP. 
 
Segundo.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da 
Corporación o 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. 
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Terceiro.- Notificar o acordo aos interesados, sinalándolle os recursos 
procedentes. 
 
Sendo as vinte 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 acctal.                A secretaria 

 

 

 

 

 

     Rafael C. Sisto Edreira                           Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  10/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 26 XUÑO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e seis de xuño de dous mil catorce, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do Sr. alcalde acctal., D. Rafael C. Sisto Edreira, segundo Decreto de 11 

de xuño de 2014 (res. 400/2014), co obxecto de celebrar a sesión ordinaria 

correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 
D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel Manuel Rey-Alvite Martínez 

D.ª María Carmen Álvarez Garea 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

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. Martiño Noriega Sánchez 
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón 

D. José Antonio Patiño Amboage 

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 08/05/2014 E DO 03/06/2014 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 368/14 Á 440/14) 
3.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (2/2014). 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 05/2014 POLA VÍA DE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 03/2014 
6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA ADOPTAR UN 
“PLAN DE APOIO Á ALIMENTACIÓN INFANTIL” EN TEO 
7.- MOCIÓNS 
8.- ROGOS E PREGUNTAS 
 

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

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

ausencia de D. Manuel Parajó Liñares e D.ª Mercedes Souto Abeijón, engadindo que o 

Sr. Patiño chegará máis tarde. 

 

A continuación se  pásanse a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 08/05/2014 E DO 03/06/2014. 

Acta da sesión extraordinaria do día 8 de maio de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 8 de maio de 2014. 
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A Sra. Álvarez sinala que na páxina 19 hai un erro nunha cantidade, posto que se 

recolle 1.750.00€, cando debería ser 1.750.000 €. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 08/05/2014, coa corrección advertida. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 3 de xuño de 2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 3 de xuño de 2014. 

 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 368/14 Á 440/14). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 29 de maio ata o 22 de 

xuño de 2014, que comprenden os números 368 ao 440, 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.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (2/2014). 
O Sr. alcalde di que procede dar conta do cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985, 

do 2 de abril, en relación ao persoal eventual, segundo o documento incorporado ao 

expediente, que se reproduce a continuación, indicando que está a disposición de 

todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o desexan. 

 

“DACIÓN DE CONTA 

A Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración 

Local, introduce na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en 

adiante, LRBRL) un artigo 104 bis referido ao persoal eventual das Entidades Locais. 
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Segundo o apartado primeiro do artigo citado as dotacións de postos de traballo cuxa 

cobertura corresponde a persoal eventual nos Concellos deberá axustarse aos limites e 

normas que determina e que, tratándose do concello de Teo, se concreta na 

posibilidade de incluír como máximo na súa plantilla dous postos de traballo de persoal 

eventual. 

Segundo o apartado 4 do mesmo artigo, o persoal eventual terá que asignarse sempre 

aos servizos xerais das Entidades Locais en cuxa plantilla aparezan consignado, 

podendo asignarse, so excepcionalmente, con carácter funcional, a outros dos servizos 

e departamentos da estrutura propia da Entidade Local, se así o reflectira 

expresamente o seu regulamente orgánico. 

Segundo o apartado 6 do artigo 104 bis analizado, o Presidente da Entidade Local 

informará ao Pleno con carácter trimestral do cumprimento do previsto neste artigo. 

De acordo co exposto, dáse conta ao Pleno da Corporación do cumprimento no 
concello de Teo da regulación contida no artigo 104 bis da LRBRL, ao contar con 
dous postos de traballo de persoal eventual, que son a Xefa de gabinete e a 
Responsable de prensa, asignados aos servizos xerais da Entidade Local. 

Teo, 23 de xuño de 2014 

O alcalde acctal. 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR. 

O Sr. alcalde acctal. cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e 

igualdade e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 
O Sr. Iglesias da conta da proposta de 16 de xuño de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos  económicos de 23/06/2014. 
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“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Aprobación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por servizo de axuda 

no fogar 

Considerando que o Concello de Teo conta cunha Ordenanza Reguladora do prezo 

público por servizo de axuda no fogar dende o ano 2009 que foi modificada no ano 

2013. 

Considerando que da Sentenza do Tribunal Constucional 185/1995 se desprende que a 

figura que regula este ingreso debe ser a taxa e non o prezo público. 

Considerando as modificacións introducidas polo Decreto 149/2013, do 5 de setembro, 

polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía 

persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema 

de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, 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 nos artigos 17 e seguintes do Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da lei 

reguladora das facendas locais,  propoño ao Pleno da corporación a adopción do 

seguinte ACORDO: 

 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza  Fiscal reguladora da taxa do servizo de 

axuda no fogar (SAF) do Concello de Teo, nos termos que se recollen a continuación: 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR 
Artigo 1. Fundamento 
De conformidade co previsto nos artigos 17 e seguintes 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 a taxa pola prestación do servizo de axuda no 

fogar (en diante SAF). 
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Artigo 2. Concepto 

A taxa regulada nesta ordenanza fiscal 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. Suxeitos pasivos 
Están obrigadas ao pagamento da taxa regulado nesta ordenanza fiscal 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. 

 
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 de 

acordo coas normas de valoración contidas no capítulo II do título III do Decreto 

149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais 

para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de 

dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no 

financiamento do seu custo, observándose as normas de aplicación á materia, 

vixentes en cada momento, polo órgano competente en materia de servizos 

sociais da Xunta de Galicia . 

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.  
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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. 

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 
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seu caso corresponda conforme ao recollido na normativa de referencia en 

materia de dependencia respecto á intensidade dos servizos: 

Grao I Grao II Grao III Capacidade económica (referenciada ao 
IPREM)  Até <=20 h <=45 h <=70 h 

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

115,00 % 4,52 % 9,61 % 14,70 % 

125,00 % 5,41 % 11,50 % 17,58 % 

150,00 % 5,55 % 11,79 % 18,03 % 

175,00 % 5,65 % 12,00 % 18,35 % 

200,00 % 5,72 % 12,16 % 18,60 % 

215,00 % 5,81 % 12,34 % 18,87 % 

250,00 % 6,03 % 12,82 % 19,61 % 

300,00 % 6,24 % 13,26 % 20,29 % 

350,00 % 6,42 % 13,63 % 20,85 % 

400,00 % 6,54 % 13,90 % 21,25 % 

450,00 % 6,63 % 14,09 % 21,55 % 

500,00 % 6,70 % 14,25 % 21,79 % 

>500 % 6,76 % 14,36 % 21,97 % 
 

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 90% do 

custo do servizo determinado en termos de prezo/hora. 

e) No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de 

axuda no fogar, prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de 
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atención recoñecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no 

custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte táboa, na 

cal se expresa a súa participación en termos de porcentaxe sobre a capacidade 

económica da persoa usuaria e en función da intensidade e do tipo de atención 

ou servizo asignado: 

Grao I Grao II Grao III 

Adaptaci
óns 

funciona
is do 
fogar, 

podoloxí
a, 

fisiotera
pia 

Actividad
es de 

acompa
ñamento

, 
socializa

ción e 
desenvol
vemento 

de 
hábitos 

saudable
s 

Servizo 
de 

préstamo 
de 

axudas 
técnicas 

Adaptaci
óns 

funcionai
s do 

fogar, 
podoloxí

a, 
fisioterap

ia 

Actividad
es de 

acompañ
amento, 

socializac
ión e 

desenvolv
emento 

de 
hábitos 

saudable
s 

Servizo 
de 

préstam
o de 

axudas 
técnicas

Adaptaci
óns 

funcionai
s do 

fogar, 
podoloxí

a, 
fisioterap

ia 

Actividad
es de 

acompañ
amento, 

socializac
ión e 

desenvolv
emento 

de 
hábitos 

saudable
s 

Servizo 
de 

préstam
o de 

axudas 
técnicas

% 
Capacidad

e 
económica 
(referencia

da ao 
IPREM) 

Ata 

<=15 <=28 <=45 
100,00 % 0,00 % 12,87 % 13,76 % 0,00 % 22,73 % 24,29 % 0,00 % 35,51 % 37,95 % 
115,00 % 5,98 % 13,10 % 14,00 % 10,56 % 23,12 % 24,71 % 16,50 % 36,13 % 38,61 % 
125,00 % 7,15 % 13,39 % 14,31 % 12,63 % 23,64 % 25,26 % 19,73 % 36,94 % 39,47 % 
150,00 % 7,34 % 13,52 % 14,44 % 12,95 % 23,87 % 25,50 % 20,24 % 37,29 % 39,85 % 
175,00 % 7,47 % 13,61 % 14,54 % 13,18 % 24,03 % 25,67 % 20,60 % 37,54 % 40,12 % 
200,00 % 7,57 % 13,76 % 14,70 % 13,36 % 24,29 % 25,96 % 20,87 % 37,96 % 40,56 % 
215,00 % 7,68 % 13,83 % 14,78 % 13,56 % 24,42 % 26,09 % 21,18 % 38,16 % 40,77 % 
250,00 % 7,98 % 13,96 % 14,91 % 14,09 % 24,64 % 26,33 % 22,01 % 38,50 % 41,14 % 
300,00 % 8,25 % 14,06 % 15,02 % 14,57 % 24,82 % 26,52 % 22,77 % 38,78 % 41,44 % 
350,00 % 8,48 % 14,16 % 15,13 % 14,98 % 25,00 % 26,72 % 23,40 % 39,07 % 41,74 % 
400,00 % 8,65 % 14,35 % 15,33 % 15,27 % 25,33 % 27,06 % 23,85 % 39,57 % 42,29 % 
>400,00 % 8,77 % 14,48 % 15,48 % 15,48 % 25,57 % 27,32 % 24,19 % 39,95 % 42,69 % 

 
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 



 

 - 10 -

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 prexuízo 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.  

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. As taxas 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. 
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Artigo 7. Normas de xestión 
O prazo de pagamento da taxa deberá aboarse nos sete primeiros días naturais do 

mes seguinte ó de atención. 

 

Artigo 8. Procedemento de prema 
As débedas por impago das taxas contempladas 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. 

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 e 

modificada en 2013. 

Disposición final 
A presente Ordenanza entrará en vigor a partir do seguinte da súa publicación no 

Boletín Oficial da Provincia”. 

Teo, 10 de xuño de 2014. 

O ALCALDE ACCIDENTAL 

 

Rafael Sisto Edreira 

 

Segundo.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por 

prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os 

interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións. 

 
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 

quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto 

íntegro. 

 
Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo.” 
 

O Sr. Iglesias explica que, tal e como advertiu na Comisión informativa a Sra. Lemus, 

hai un erro no artigo 4.4.a), e así on di “aplicarase a seguinte táboa que regula unha 
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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”, ten que dicir “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 do Decreto 149/2013”. 

Explica o Sr. Iglesias que hai un Decreto de 16 de marzo de 2012 que regula os 

servizos sociais comunitarios e recolle un novo sistema de cálculo, debéndose adaptar 

os concellos ao mesmo en 18 meses. Así en Teo aprobáronse en xuño de 2012 un 

regulamento e unha ordenanza e en setembro a Xunta de Galicia aprobou o Decreto 

149/2013 que recolle unha nova cartilla de servizos. Salienta o Sr. Iglesias que entre as 

modificacións máis importante son que se adapta á nova lexislación de dependencia, 

cambia a porcentaxe da renda do usuario que ten que aportar como participación, 

establece unha táboa de participacións nos custos doutros servizos, en caso de que 

sexan prestados, etc. Explica o Sr. Iglesias que o período de 6 meses de adaptación se 

cumpriu en marzo, e a Xunta xa o comezou a aplicar en maio, polo que a cantidade 

que resulta non é a mesma que resulta da aplicación da ordenanza, polo tanto á hora 

de facer o cobro crea unha distorsión. Salienta o Sr. Iglesias que, en contra da opinión 

política, estas son as razóns polas que hai que aplicar a cantidade que comunica a 

Xunta, debéndose modificar a ordenanza, engadindo que, se cambie ou non, se vai a 

aplicar polo que en caso de ser rexeitada o único que ocorrería é que se causaría un 

problema a nivel de conta xeral. Remata o Sr. Iglesias sinalando que tamén se cambia 

a taxa por un prezo público ao considerar o departamento de intervención que así debe 

ser nos servizo do SAF.  

 

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

anuncia a súa abstención. Explica a Sra. Lemus que, entendendo a obrigatoriedade de 

asumir o que di a Xunta, resulta curioso que esta faga Decretos como churros, para 

este tema, cando para outros temas lles costa moita máis regulalo, e neste tema sacan 

Decretos cada dous por tres recortando dereitos. Aclara a Sra. Lemus que  di isto 

porque no informe de intervención, calculando as porcentaxes que pagaría cada unhas 

das Administracións Públicas, o único que aumenta é o repago e tanto o concello, 

como Benestar, como a Deputación minoran as súas porcentaxes, polo tanto  Decreto 
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a Decreto se está conseguindo que os usuarios cada vez paguen máis dun servizo 

básico e fundamental. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que quere salientar a problemática 

que se pon de manifesto con estas cuestións, como foi no seu día coas escolas 

infantís, problemática tanto na forma como no fondo. Na forma porque se fai, vindo 

imposto sí ou si, e no fondo, polo que regula, do copago no servizo de axuda no fogar. 

Lembra o Sr. Fernández que en abril de 2012, o Pleno aprobou unha moción do BNG 

relativa ao Decreto 99/2012 en relación co servizo de axuda do fogar no que se pedía a 

derrogación do Decreto e se criticaba a política do PP en relación aos servizos sociais, 

e a política de destrución da autonomía local. O BNG ante esta nova posición, se ben 

en xullo de 2013 abstívose na votación, sentándose no público, hoxe vai a votar en 

contra por unha cuestión de posición política, porque de nada serviría que a xente se 

presenta ás eleccións cun programa porque vai a ser un fraude para os veciños xa que 

se chega ao concello haberá que facer o que queiran outras instancias. Remata o Sr. 

Fernández a súa intervención sinalando que o BNG está para construír, non para 

destruír o que se foi logrando en moitas cuestións e que agora se están destruíndo 

unha tras outra. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que non van a entrar no debate e se hai  

que adaptarse á normativa o van a apoiar. 

 

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 
dez votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as e 4 PP), dous contra (2 BNG) 
e unha abstención (1 grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza  Fiscal reguladora da taxa do servizo 
de axuda no fogar (SAF) do Concello de Teo, nos termos que se recollen a 

continuación: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR 
Artigo 1. Fundamento 
De conformidade co previsto nos artigos 17 e seguintes 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 a taxa pola prestación do servizo de axuda no 

fogar (en diante SAF). 

 
Artigo 2. Concepto 

A taxa regulada nesta ordenanza fiscal 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. Suxeitos pasivos 
Están obrigadas ao pagamento da taxa regulado nesta ordenanza fiscal 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. 

 
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 de 

acordo coas normas de valoración contidas no capítulo II do título III do 

Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos     

sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en 

situación de dependencia e se determina o sistema de participación das 

persoas usuarias no financiamento do seu custo, observándose as normas de 

aplicación á materia, vixentes en cada momento, polo órgano competente en 

materia de servizos sociais da Xunta de Galicia .      
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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. 
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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 

seu caso corresponda conforme ao recollido na normativa de referencia en 

materia de dependencia respecto á intensidade dos servizos: 

Grao I Grao II Grao III Capacidade económica (referenciada ao 
IPREM)  Até <=20 h <=45 h <=70 h 

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

115,00 % 4,52 % 9,61 % 14,70 % 

125,00 % 5,41 % 11,50 % 17,58 % 

150,00 % 5,55 % 11,79 % 18,03 % 

175,00 % 5,65 % 12,00 % 18,35 % 

200,00 % 5,72 % 12,16 % 18,60 % 

215,00 % 5,81 % 12,34 % 18,87 % 

250,00 % 6,03 % 12,82 % 19,61 % 

300,00 % 6,24 % 13,26 % 20,29 % 

350,00 % 6,42 % 13,63 % 20,85 % 

400,00 % 6,54 % 13,90 % 21,25 % 

450,00 % 6,63 % 14,09 % 21,55 % 

500,00 % 6,70 % 14,25 % 21,79 % 

>500 % 6,76 % 14,36 % 21,97 % 
 

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 
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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 90% do 

custo do servizo determinado en termos de prezo/hora. 

e) No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de 

axuda no fogar, prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de 

atención recoñecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no 

custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte táboa, na 

cal se expresa a súa participación en termos de porcentaxe sobre a capacidade 

económica da persoa usuaria e en función da intensidade e do tipo de atención 

ou servizo asignado: 

Grao I Grao II Grao III 

Adaptaci
óns 

funciona
is do 
fogar, 

podoloxí
a, 

fisiotera
pia 

Actividad
es de 

acompa
ñamento

, 
socializa

ción e 
desenvol
vemento 

de 
hábitos 

saudable
s 

Servizo 
de 

préstamo 
de 

axudas 
técnicas 

Adaptaci
óns 

funcionai
s do 

fogar, 
podoloxí

a, 
fisioterap

ia 

Actividad
es de 

acompañ
amento, 

socializac
ión e 

desenvolv
emento 

de 
hábitos 

saudable
s 

Servizo 
de 

préstam
o de 

axudas 
técnicas

Adaptaci
óns 

funcionai
s do 

fogar, 
podoloxí

a, 
fisioterap

ia 

Actividad
es de 

acompañ
amento, 

socializac
ión e 

desenvolv
emento 

de 
hábitos 

saudable
s 

Servizo 
de 

préstam
o de 

axudas 
técnicas

% 
Capacidad

e 
económica 
(referencia

da ao 
IPREM) 

Ata 

<=15 <=28 <=45 
100,00 % 0,00 % 12,87 % 13,76 % 0,00 % 22,73 % 24,29 % 0,00 % 35,51 % 37,95 % 
115,00 % 5,98 % 13,10 % 14,00 % 10,56 % 23,12 % 24,71 % 16,50 % 36,13 % 38,61 % 
125,00 % 7,15 % 13,39 % 14,31 % 12,63 % 23,64 % 25,26 % 19,73 % 36,94 % 39,47 % 
150,00 % 7,34 % 13,52 % 14,44 % 12,95 % 23,87 % 25,50 % 20,24 % 37,29 % 39,85 % 
175,00 % 7,47 % 13,61 % 14,54 % 13,18 % 24,03 % 25,67 % 20,60 % 37,54 % 40,12 % 
200,00 % 7,57 % 13,76 % 14,70 % 13,36 % 24,29 % 25,96 % 20,87 % 37,96 % 40,56 % 
215,00 % 7,68 % 13,83 % 14,78 % 13,56 % 24,42 % 26,09 % 21,18 % 38,16 % 40,77 % 
250,00 % 7,98 % 13,96 % 14,91 % 14,09 % 24,64 % 26,33 % 22,01 % 38,50 % 41,14 % 
300,00 % 8,25 % 14,06 % 15,02 % 14,57 % 24,82 % 26,52 % 22,77 % 38,78 % 41,44 % 
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350,00 % 8,48 % 14,16 % 15,13 % 14,98 % 25,00 % 26,72 % 23,40 % 39,07 % 41,74 % 
400,00 % 8,65 % 14,35 % 15,33 % 15,27 % 25,33 % 27,06 % 23,85 % 39,57 % 42,29 % 
>400,00 % 8,77 % 14,48 % 15,48 % 15,48 % 25,57 % 27,32 % 24,19 % 39,95 % 42,69 % 

 
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 do Decreto 149/2013. 

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 prexuízo 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.  

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. 
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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. As taxas 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 da taxa deberá aboarse nos sete primeiros días naturais do 

mes seguinte ó de atención. 

 

Artigo 8. Procedemento de prema 
As débedas por impago das taxas contempladas 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. 

 
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 e 

modificada en 2013. 

 
Disposición final 
A presente Ordenanza entrará en vigor a partir do seguinte da súa publicación no 

Boletín Oficial da Provincia”. 

Teo, 10 de xuño de 2014. 

O ALCALDE ACCIDENTAL 

 

Rafael Sisto Edreira 
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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. 
 
 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 05/2014 POLA VÍA DE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 03/2014. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 17 de xuño de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos económicos de 23/06/2014. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Téndose tramitado o expediente de modificación de créditos nº05/2014 pola vía da 

transferencia  de créditos nº03/2014 para dotar do crédito necesario á partida 

155/619.00(de nova creación) dentro da bolsa de vinculación xurídica 15/6 do 

Orzamento de 2014, debido a que dende as Bases modificadas do DTC 93 se esixe  

que sexa esta a partida que financie o proxecto PAVIMENTACIÓN, 

ABASTECEMENTO E PLUVIAIS EN FORNELOS a incluír no DTC 93, e que ten un 

orzamento de 79.400€. 

Visto o informe de intervención emitido ao respecto en data 17/06/2014. 

 

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, 
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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 nº05/2014 pola vía da 

transferencia de créditos nº 03/2014, entre distintas áreas de gasto,  có seguinte 

desglose: 

AREA DE GASTO 4 

PARTIDAS A 
DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2014 450/619.02 Administración xeral de 

infraestructuras, investimentos 

79.400€ 

 

AREA DE GASTO 1 

PARTIDA A 
INCREMENTAR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2014 

155/619.00(nova 

creación) 

Vías públicas, investimentos 79.400€ 

 

Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, 

abríndose 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. Sisto sinala que, tal e como xa explicou na Comisión Informativa, se trata de 

cambios técnicos que pide a Deputación, ao considerar que as obras teñen que figurar 

nos orzamentos nunha partida determinada propoñéndose, entre outras posibles, a 

155.619.00, o que obriga a facer unha transferencia de crédito.  
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o 

portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, amosan ao apoio dos 

seus respectivos grupos á proposta, non facendo uso da segunda quenda de 

intervención.  
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presente (6 concelleiros/as non adscritos/as, 4 PP, 2 BNG e 1 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº05/2014 pola vía da 
transferencia de créditos nº 03/2014, entre distintas áreas de gasto,  có seguinte 
desglose: 
AREA DE GASTO 4 

PARTIDAS A 
DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2014 450/619.02 Administración xeral de 
infraestructuras, investimentos 

79.400€ 

 
AREA DE GASTO 1 

PARTIDA A 
INCREMENTAR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2014 
155/619.00(nova 

creación) 

Vías públicas, investimentos 79.400€ 

 
Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, 
abríndose 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 
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publicarse a aprobación definitiva có resumo por capítulos do estado de gastos 
no BOP. 
 
6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA ADOPTAR UN 
“PLAN DE APOIO Á ALIMENTACIÓN INFANTIL” EN TEO. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

A Sra. Lemus  da conta da moción do seu grupo de 11 de xuño de 2014  (Rexistro 999, 

nº 22, de 12/06/2014), ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

benestar social e igualdade de 23/06/2014.  

 
“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en 
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN PARA ADOPTAR DE MANEIRA 
INMEDIATA UN “PLAN DE APOIO Á ALIMENTACIÓN INFANTIL” 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 
A longa crise económica que vimos padecendo, xunto cunha política descontrolada, por 
parte do Goberno de Rajoy, de recortes sociais e desmantelamento dos servizos 
públicos básicos e dereitos conquistados nos últimos anos, está a provocar o aumento 
dramático da pobreza no noso país. 
Así o reflicte a  Enquisa de Condicións de Vida correspondente a 2013 que publica o 
Instituto Nacional de Estatística, que indica que un de cada tres cidadáns (o 27,3%) 
está en risco de pobreza ou exclusión social. As cifras de privación material severa, de 
baixa intensidade de emprego nos fogares e de pobreza relativa, tamén empeoraron. 
 
Pero o máis grave destes datos é que o risco de pobreza afecta sobre todo aos nenos e 
nenas. Un recente informe da organización SaveTheChildren cifraba en case tres 
millóns (2.826.549) as nenas e nenos en situación de pobreza. Dende o Observatorio 
Social de España sinalan que o noso país encabeza a lista entre os que máis aumentou 
a pobreza infantil nos últimos anos. En España, a porcentaxe de nenos que viven en 
fogares con pobreza extrema, creceu máis de 4 puntos porcentuais desde que empezou 
a crise, a cifra máis alta de toda a UE, só por baixo de Romanía e Bulgaria. 
 
Os efectos da pobreza infantil son altamente prexudiciais e relaciónanse con problemas 
de saúde na idade adulta. O impacto da mala nutrición ou a falla de estímulos 
educativos en idades temperás pode ter consecuencias de difícil e custoso arranxo, 
comprometendo non só o futuro deses nenos e nenas, senón o de todos, diminuíndo a 
capacidade económica e produtiva do país. 
 
Aínda que existe unha estreita relación entre a situación de pobreza dos nenos e o 
desemprego dos seus pais ou a perda de renda destes, as políticas públicas ben 
orientadas poden facer moito pola infancia para contrarrestar os efectos das devanditas 
situacións de pobreza. Como destaca o último informe da Oficina de Investigación de 
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UNICEF sobre benestar infantil en países ricos, a experiencia acumulada e constatada di 
que aqueles países que en situacións de crise fixeron maior esforzo en medidas de 
apoio á infancia (protexer recursos educativos, sanitarios e sociais dirixidos aos nenos e 
as familias) saíron máis reforzados das mesmas. 
 
A pobreza infantil fíxose máis intensa, aumentando a distancia entre as rendas dos 
pobres e o limiar da pobreza. Dito doutras formas, e tal como UNICEF Comité Español 
expuña xa en 2012, cada vez hai máis nenos e nenas pobres e cada vez son máis 
pobres. A propia Cruz Roxa, neste mesmo ano 2014, sinalou un aumento en 3.419  
menores novos (o 5,8% máis) que a entidade atendeu este ano, e que elevan até 
61.792 a cifra total de nenos asistidos pola organización 
 
A falta de ingresos nos fogares pola profundidade da crise xa está a provocar que 
moitas familias teñan que acabar recortando en necesidades básicas como a comida. O 
déficit alimentario afecta o desenvolvemento do menor, ademais de aumentar o risco 
de sufrir enfermidades respiratorias e cardiovasculares, así como de infeccións. A 
inseguridade do risco de pobreza ten xa de seu enormes consecuencias no presente e 
no potencial de desenvolvemento dos nenos, sementando un xerme de desigualdade 
que irá presentándose no futuro desenvolvemento cara á vida adulta.  
 
Os servizos de comedores escolares permitiron mitigar esta realidade durante o curso 
escolar, pero atopámonos ante un final de curso incerto no que esta necesidade pode 
quedar desatendida ao pechar o centro escolar, e por tanto o servizo de comedor.  
 
É por todo iso que os Socialistas consideramos que este servizo directo de atención no 
comedor debe manterse en etapas de vacacións escolares, mediante un Plan específico.  
 
Polo exposto, proponse ó Pleno a adopción dos seguintes  
 
ACORDOS: 
 
1. Instar ao Goberno Municipal de Teo a poñer en marcha, de maneira inmediata, 
un “Plan de Apoio á Alimentación Infantil" que conteña as medidas e recursos 
suficientes para garantir que as familias con menores ao seu cargo, que se atopen en 
situación de necesidade teñan cubertas as súas necesidades básicas de alimentación, e 
garantir o acceso dos menores, polo menos, a tres comidas diarias, e facilitar o acceso 
a unha dieta o máis equilibrada posible para evitar problemas de malnutrición infantil; 
habilitando para iso todos os medios a disposición das administracións públicas, en 
colaboración coas entidades do terceiro sector, e tendo en conta a contorna familiar e o 
plan escolar.  
 
2. Instar ao Goberno Municipal de Teo a fin de que este plan inclúa os mecanismos 
e actuacións necesarias para que, dende a finalización do curso no mes de Xuño de 
2014, estean dispoñibles servizos de comedor infantil nos centros escolares”.  
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que 

vai a intervir a concelleira so seu grupo, D.ª Carmen Diéguez González. 
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A Sra. Diéguez explica que o tema é moi duro e moi serio, engadindo que o que non 

sabe é ata que punto é competencia do concello solventalo. Considera que na moción 

falta un apartado que debería ir dirixido á Xunta de Galicia. Salienta a Sra. Diéguez que 

antes de meterse en materia lle gustaría facer referencia a un aspecto persoal, porque 

hoxe ven conmemorativa. Lembra que o 5 de xullo fai nove anos que se incorporou á 

corporación municipal e está un pouco nostálxica e nunca pensou que anos despois 

estaría falando de fame e miserias que afectan a toda a poboación, e especialmente a 

nenos e nenas, e nunca pensou que estarían enfronte das persoas coas que formou 

grupo no seu momento, con persoas que admirou moito e que consideraba serias, 

respectables e responsables. Sinala que hoxe esas persoas están no goberno, enfronte 

dela e, facendo crónica dunha frustración, xa non son do BNG e ela xa non pode ter a 

mesma consideración que tivo cara elas, sendo eles mesmos os que, cos seus feitos, 

lle deixaron de parecer serios. Salienta a Sra. Diéguez que non cree que sexa serio ter 

enfronte a unhas persoas que non saben quen son nin onde están e tampouco saben a 

nin onde queren chegar. Sinala que se trata dunhas persoas que din que están na 

Galia, por non dicir Galiza, que non saben en que época viven e que se creen druídas e 

magos. Salienta que se trata dunhas persoas que non están facendo concello e non 

levan a Teo por un bo camiño, porque non traballan a prol do concello e os seus 

interese son diferentes. Explica que eles mesmos recoñecen nun boletín que en todos 

estes anos, que dixeron navegar en mar aberto, so foron capaces de pintar unha pista 

deportiva e pintar uns bonecos á beira das estradas, e a esas persoas se lles está 

pedindo agora que solucionen a pobreza infantil, engadindo que lle parece demasiado 

pedir. Di que a esas persoas lles pediría  que se centren e que traballen polo concello e 

que volvan a ser serias, responsables e respectables. Sinala a Sra. Diéguez que, dito 

isto, vai a fixar a postura do BNG en relación con esta moción. Salienta que a pobreza 

non se xera automaticamente, senón que é froito dunhas políticas concretas. O PP leva 

facendo moitos méritos para que haxa pobreza, xa que todas as medidas postas en 

práctica polo PP foron en contra da cidadanía e estas son as consecuencias. As 

medidas serían bastantes numerosas coma menos axudas para libros, subir o prezo 

dos comedores escolares, negación da prestación por desemprego, negación de 

RISGAS, en resumo, desmantelaron o sistema de benestar e agora hai máis pobreza e 

máis desigualdade social e a brecha entre ricos e pobres vai en aumento. Salienta a 

Sra. Diéguez que o BNG oponse o uso das instalacións dos centros escolares, 
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engadindo que non so o di o BNG senón tamén o Colexio Oficial de Traballadores 

Sociais de Galicia, que fixo un comunicado onde tamén amosa a súa posición, e a 

Fundación Amigos de Galicia, que tamén vai no mesmo sentido. Non cree a Sra. 

Diéguez que a solución sexa a apertura de comedores escolares, porque a pobreza, a 

miseria e a fame non chega so aos menores de 3 anos, senón que os nenos que están 

no instituto e os de menos de tres anos tamén teñen problemas para alimentarse. A 

solución pasa por solicitar á Xunta de Galicia que aumente a partida de axuda de 

emerxencia social ou os fondos municipais para axudas de emerxencia co obxectivo de 

que nenos/as e rapaces/zas e a familia en xeral poidan comer nas súas casas e que 

estas axudan sexan reais, efectivas e rápidas. Considera a Sra. Diéguez que non se 

trata de levar a un neno da man ao comedor e que saia comido, preguntando qué pasa 

cos adolescentes, e cos bebes, e se estes poden pasar fame. Salienta a Sra. Diéguez 

que dende o BNG ven unha eiva na moción do PSOE, pois só insta ao Concello cando 

a pelota está na Xunta e de feito o Goberno Central, concretamente Sanidade, dedicou 

diñeiro dirixido ás Comunidades Autónomas non aos concellos. Salienta que o PP do 

Goberno Central ven de dinamitar o Estado de Benestar promovendo un cambio de 

modelo económico coa escusa dunha crise económica inducida, e con recortes no 

ensino, nas pensións, na sanidade, etc. Considera a Sra. Diéguez que ademais 

promoveu unha reforma local na que se lle pode retirar aos concellos as competencias 

en servizos sociais. Salienta que o PP goberna na Xunta de Galicia e foi o que creou o 

problema e polo tanto ten que poñer os medios, aínda que os concellos teñan que 

colaborar, faltando na moción instar á Xunta de Galicia, que é realmente a que debe 

poñer os medios para poñer fin ao drama das familias que se atopan nunhas 

circunstancias de vulnerabilidade. Anuncia a Sra. Diéguez a abstención do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que vai a intervir a concelleira do seu grupo, 

D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán sinala que está de acordo coa Sra. Lemus en que a situación realmente 

se agrava, porén se agrava por culpa da política socialista derrochadora de café para 

todo e agora se pagan as consecuencias e hai que tomar medidas. Salienta a Sra. 

Leborán que se trata dun problema importante que as criaturas poidan ter insuficiencias 

nutricionais durante as vacacións estivais. Di que dende o seu grupo creen que a idea 
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do plan está ben, porén creen que non se debe facer dende os centros escolares, 

porque supón uns gastos adicionais, como o transporte, a vixianza e o persoal 

necesario, polo que deben ser os servizos municipais os que deben de poñer en 

marcha unha iniciativa, de forma urxente, colaborando con entidades como cáritas e a 

Fundación Amigos de Galicia. Salienta a Sra. Leborán que unha solución podería ser o 

reparto de bolsas nos fogares nos que se detecten carencias. Di que non poden votar 

que non, porque algo hai que facer, independentemente de cómo se lle chame ao plan, 

porén o que non lles parece axeitado é que os alimentos se dean dende os centros 

escolares, entre outras cousas, porque incluso para os nenos o feito de acudir aos 

centros escolares marcaríaos un pouco co dedo. 

 

O Sr. Iglesias di que hai unha situación de pobreza que non se quere nin se pode 

obviar. Explica que dende fai anos unha parte da poboación, non so infantil, está máis 

desamparada, existindo incluso, como saíu nun periódico de tirada nacional, un estudo 

da pobreza da clase traballadora. Salienta que a situación é moi grave e a situación de 

pobreza non é algo que poida asumir un concello, porque non ten nin as competencias 

nin a capacidade para poder revertir esa situación, aínda que, polo menos ata 

decembro do ano 2015, os concellos manteñen as competencias en servizos sociais. 

Salienta o Sr. Iglesias que dende o concello de Teo se están facendo cousas e explica 

que dende decembro de 2013 non se concede un Risga, o que implica que existe xente 

que leva meses sen unha renda básica de inserción social. Di o Sr. Iglesias que lle 

pediría á Xunta que asumira a axilización dos trámites, e se establecera, a nivel estatal,  

unha renda básica de subsistencia, que custaría menos que o rescate da banca e outro 

tipo de gastos que poderían ser bastante mais superfluos. Explica o Sr. Iglesias que o 

concello de Teo ten catro instrumentos básicos para facer fronte á atención das familias 

que teñen un déficit económico e polo que teñen ou poden chegar a ter un déficit en 

alimentos, que se concretan no reparto de excedente da Unión Europea, a través da 

Cruz Vermella, o reparto de alimentos a través da Fundación Amigos de Galicia, o  

banco veciñal de alimentos de Teo e a partida de bono de alimentos dentro da partida 

de emerxencias sociais do propio concello. Salienta que calquera das partidas foi en 

aumento dende o ano 2011 en adiante, podendo dicirse que as necesidades 

detectadas de alimentación, non so infantil senón tamén noutra poboación, son 

asumibles por estes catro medios ordinarios, resultando que incluso algunha das 
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familias ten dos ou tres destes medios. Hoxe pola mañá dende o departamento de 

servizos sociais no vían a necesidade de implementar medios a maiores. O banco 

veciñal de alimentos de Teo, é un bo recurso que fai aportacións semanais de 

alimentos, e estase asumindo ese crecemento da dificultade de alimenticia. Tratándose 

da proposta da Sra. Lemus, di o Sr. Iglesias que vendo o que se plantexa nos  acordos, 

e, tratándose do primeiro, parece que o máis lóxico sería instar á Xunta de Galicia, 

como fixeron en Ordes, e tratándose do segundo, se apoiaría se se engadira que se 

faga sempre e cando os técnicos detecten necesidades que fagan necesario 

implementar este recurso. Remata o Sr. Iglesias sinalando que, con estas dúas 

modificacións, apoiarían a moción. 

 

A Sra. Lemus di que ten por costume non someter ao Pleno mocións que escapan das 

competencias estritamente municipais, porén esta é unha competencia dos servizos 

sociais, polo menos ata o 2015, e debe ser o concello, como administración municipal 

máis preto ao cidadá, e os servizos sociais municipais, os que determinen as 

necesidades da poboación en Teo. Salienta que o outro día viu a nota de prensa do 

goberno sobre as catro patas dos servizos sociais, engadindo que teñen distinta 

percepción do que deben ser os servizos sociais, porque nin o banco de alimentos, nin 

a Fundación Amigos de Galicia, nin a Cruz Vermella se poden entender como pata de 

banco de ningún servizo social público e prestado polo concello, entre outras cousas 

porque pode ocorrer que o voluntariado desapareza. Considera a Sra. Lemus que se 

debe dar unha volta a que se entende polo servizo social de axuda de emerxencia 

dende o concello. Considera a Sra. Lemus que dicir que a competencia é so da Xunta 

de Galicia, é reducionista, porque se trata dunha competencia municipal e ademais 

sempre se fala da necesidade da autonomía local e neste caso cando se ten, se di que 

non é municipal. Sinala a Sra. Lemus que se os servizos técnicos pensan que as 

necesidades están cubertas polos catro servizos, dos cales tan so un é publico, 

entende que é diferente a concepción que ela ten da emerxencia social e do servizo 

social, como piar básico do estado do benestar. Considera que non se pode deixar á 

iniciativa privada máis que un aspecto residual. Di a Sra. Lemus, tratándose da nota de 

prensa, que lle xorden varias dúbidas, xa que hai familias que se nutren de varios 

aspectos e non sabe porque existe esa diferenza entre as axudas de emerxencia social 

de carácter público e as outras, non sabe porque o banco de alimentos cubre a doce 
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familias, non sabe porque a Fundación Amigos de Galicia cubre a 75 de media, e pide 

que se lle expliquen eses datos. Recoñece a Sra. Lemus que a partida orzamentaria se 

incrementou este ano, porén os datos das contas xerais son os que son e non son tan 

fantásticos. Di a Sra. Lemus que non vai a entrar en de quen é a culpa, porque non é o 

tema da moción, resultando certo que a pobreza non so afecta á infancia senón que 

dende o seu partido xa se ofreceron outros plans, sobre todo o plan de acción contra a 

inclusión social, contra a pobreza e contra a exclusión social, engadindo que lle 

gustaría saber cantos nenos están cuberto por esas axudas de emerxencia social. 

Remata a Sra. Lemus sinalando que se trata dunha moción de alimentación infantil e 

estaría ben saber os datos do concello de Teo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, di que 

non se opoñen a que o concello dé datos sobre a situación dos nenos/as do concello, 

porén seguen dicindo que é unha cuestión moito máis profunda e que as causas son as 

políticas do PP e haberá que poñerlle remedio ás causas. Sinala que os medios de 

comunicación se centran en que hai nenos que pasan fame, e ninguén fala das causas, 

e so piden que os concellos poñan remedio. Considera que o goberno do Estado 

Español terá que comezar a tomar medidas. Salienta que a causa realmente é que se 

está nun sistema capitalista, tremendamente inxusto, devorador e que o goberno do PP 

o está alimentado e botándolle leña, deixando totalmente desamparadas ás persoas 

que non teñen traballo, e haberá que pedirlle ao goberno que cambie de política. 

 

Sendo as vinte hora e corenta e oito minutos abandona o Salón de Pleno a interventora 

municipal. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que lles tranquiliza pensar que no 

concello de Teo están cubertas esas necesidades de alimentos para persoas que as 

necesitan, porque se o equipo de goberno o di non teñen porque pensar o contrario e 

lles tranquiliza. Sinala que de acordo con iso non está de acordo con algo que dicía a 

Sra. Lemus nun medio de comunicación de que se está vivindo unha situación de 

emerxencia, porque se esta vivindo unha situación que preocupa porén o goberno dixo 

que en Teo se lle están dando solucións. Sinala que están de acordo en que ese plan 
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de alimentación para os nenos se faga, sen saber moi ben cal é a forma, non estando 

de acordo coa presentación da moción e co que se din nela, polo que se van a abster. 

 

Intervén o Sr. Iglesias e, dirixíndose á Sra. Lemus, dille que en ocasións os termos e o 

traballo en intervención social son complexos, e en servizos sociais tamén, porén 

confundir un programa de voluntariado social municipal cunha ONX é grave e é non 

saber de que se está a falar. Explica que o banco veciñal de alimentos de Teo, non é 

unha ONX senón un proxecto de voluntariado social, o que quere dicir que o concello 

promove, organiza, axuda, fomenta o traballo dos voluntarios, dá formación, paga todos 

os custos, etc. Salienta que as aportacións son variadas, dende a piscina municipal ata 

as recadacións en actos de cultura. Ademais o concello se encarga de todo o 

transporte de alimentos, do mantemento das instalacións e a compra de mobiliario, e 

iso non é unha ONX senón un proxecto municipal que conta coa colaboración dos 

veciños/as que forman parte dese proxecto de voluntariado, porque a cidadanía ten 

dereito a participar tamén na xestión de proxectos municipais, e iso está recollido nun 

Regulamento aprobado polo Concello. Non se trata de cambiar responsabilidade 

pública por voluntariado, que tamén está recollida e ben delimitado. Se nalgún 

momento o banco de alimentos, como calquera dos catro programa de voluntariado, 

non conta con voluntarios habería que xestionar que a atención desas familias fora 

derivada a outros mecanismos, probablemente menos eficaces e menos intensos. 

Salienta o Sr. Iglesias que é un elemento municipal, de responsabilidade municipal, non 

unha ONX. Considera o Sr. Iglesias que a Sra. Lemus se lía co tema da Cruz Vermella, 

porque esta non reparte alimentos, senón que funciona como central de reparto na 

provincia da Coruña para os excedentes alimentarios da Unión Europea. Explica que 

algúns concellos organizan un reparto, sendo o concello o que pon persoal, fai os lotes, 

escolle ás familias destinatarias, etc, polo tanto non é que veña a Cruz Vermella a 

repartir os alimentos, senón que a Unión Europea utiliza determinado tipo de 

organizacións para facer de central de alimentos a niveis provinciais. Explica o Sr. 

Iglesias que a Fundación Amigos de Galicia ten unha subvención nominativa, dende fai 

anos, de 2.500 euros, trátase dun convenio de colaboración por medio do cal eles 

asumen o reparto a determinadas familias e o concello apoia ese reparto con cartos. 

Sinala o Sr. Iglesias que dende o ano 2012 e vendo que a previsión  aumentaba, como 

así aconteceu, as extras de nadal do equipo de goberno foron destinadas, non á 
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partida de emerxencias sociais, senón a gastos extraordinarios, por exemplo poñerlle 

portas algunha casa que non tiña, facer algún pozo nalgunha casa que non tiña auga, 

etc, e dentro desa extra, 2.000 €, foi dada como aportación extra a Amigos de Galicia. 

Salienta o Sr. Iglesias que, como se ve, non son catro patas que andan por aí, senón 

catro patas perfectamente artelladas e argumentadas dende o concello. Sinala que, en 

canto o que non entende a Sra. Lemus en relación aos recursos, hai que ter en conta 

que dende servizos sociais se utiliza un termo que é a necesidades e un recurso, e o 

importante é utilizar o recurso para satisfacer esa necesidade. Así, tratándose dos 

recursos propios o Sr. Iglesias refírese ao gasto municipal en emerxencia social e di 

que no ano 2011 ascendeu a 13.994 €, no 2012 a 18.500€, no 2013 a 40.813€ e no 

2014 ascende a 80.000€. Di o Sr. Iglesias que os datos, cando están acumulados 

nunha conta de resultados, poden enmascarar cousas distintas, por exemplo que haxa 

comprometidos gastos por 7.000 euros e as facturas non aparezan e aparezan en 

xaneiro, cando existía unha proposta de gasto dende o ano anterior. Aclara o Sr. 

Iglesias que da os datos para que se vexa que non faltan cartos, senón que se subiu e 

bastante. Reitera o Sr. Iglesias que para este ano teñen 80.000 euros e se non se 

gastan non pasa nada, porque se trata de cartos públicos, e se fan falla 100.000 euros 

aparecerían, porén se non se gastan os 80.000 sería bo e non pasaría nada que 

quedaran cartos nesa partida, senón que sería un bo sinal. Salienta que nos anos que 

leva como concelleiro nunca deixou de asinar ningunha proposta de gasto que lle 

fixeran as traballadoras sociais, lembrando que de xeito o ano pasado había 30.000 € 

na partida e se esgotou en setembro e se incrementou en 18.000 €, para que non se 

cortaran as emerxencias sociais. O Sr. Iglesias dille á Sra. Lemus que sinte moito 

desmontarlle isto, engadindo que os servizos sociais son un lio, pero aí está a liña entre 

a beneficencia e unha atención profesionalizada, porque os cartos hai que darllos a 

quen os precisa e para saber quen os precisa hai que establecer uns controis técnicos. 

 

Explica o Sr. alcalde que a emenda proposta polo Sr. Iglesias se concreta do seguinte 

xeito: 

 

1.- Unha emenda de substitución, no apartado 1 do acordo, ao cambiar “Instar ao 

Goberno Municipal de Teo” por “Instar á Xunta de Galicia”. 
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2.- Unha emenda de engádega, no apartado 2 do acordo, engadíndose ao final do 

mesmo “en caso de que se detecte esa necesidade”. 

 

Explica o Sr. Sisto que se vai a proceder a someter a votación a emenda formulada 

polo Sr. Iglesias e a continuación, en función do resultado, a moción da Sra. Lemus 

emendada ou a moción tal e como se presentou. 

 

Sometida a votación a emenda formulada polo Sr. Iglesias, obtense o seguinte 

resultado: 

Votos a favor – 8 (6 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG) 

Votos en contra – 0 

Abstencións – 5 (4 PP e 1 grupo mixto). 

 

De acordo co resultado da votación, o Sr. Sisto sinala que se vai a someter a votación 

a moción do grupo mixto emendada polo Sr. Iglesias. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con oito votos a favor (6 
concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG) e cinco abstencións (4 PP e 1 grupo 
mixto), acorda: 
1. Instar á Xunta de Galicia a poñer en marcha, de maneira inmediata, un 
“Plan de Apoio á Alimentación Infantil" que conteña as medidas e recursos 
suficientes para garantir que as familias con menores ao seu cargo, que se 
atopen en situación de necesidade teñan cubertas as súas necesidades básicas 
de alimentación, e garantir o acceso dos menores, polo menos, a tres comidas 
diarias, e facilitar o acceso a unha dieta o máis equilibrada posible para evitar 
problemas de malnutrición infantil; habilitando para iso todos os medios a 
disposición das administracións públicas, en colaboración coas entidades do 
terceiro sector, e tendo en conta a contorna familiar e o plan escolar.  
 
2. Instar ao Goberno Municipal de Teo a fin de que este plan inclúa os 
mecanismos e actuacións necesarias para que, dende a finalización do curso no 
mes de Xuño de 2014, estean dispoñibles servizos de comedor infantil nos 
centros escolares, en caso de que se detecte esa necesidade. 
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7.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto oitavo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

alcalde da conta de que o grupo municipal do BNG presentou unha moción de 17 de 

xuño (rex. entrada nº 5451, de 21/06/2014), a prol dos dereitos das persoas lesbianas, 

gais, transexuais, bisexuais e intersexuais. 

 

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

no artigo 33 do Regulamento orgánico, o Sr. alcalde pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha outra moción de urxencia, sen que se presente ningunha mais 

polos grupos municipais. 

 

O Sr. alcalde acctal. cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz, 

quen cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª Carmen Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez explica que a urxencia xustifícase porque o día internacional dos 

dereitos das persoas lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais é o 28 e 

xuño e para o próximo Pleno quedaría un pouco atrás.  

 
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 BNG a prol 
dos dereitos das persoas lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais. 
 
A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 17 de xuño de 2014 (rex. entrada 

nº 5451, de 21/06/2014), a prol dos dereitos das persoas lesbianas, gais, transexuais, 

bisexuais e intersexuais, que se recolle a continuación. 

“CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN A PROL DOS 

DEREITOS DAS PERSOAS LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E 

INTERSEXUAIS, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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O vindeiro 28 de xuño é o Día Internacional polos dereitos das persoas lesbianas, gais, 

bisexuais, transexusias e intersexuais, un día que ten que servir para demandar unha maior 

atención sobre a necesidade de traballar contra a discriminación e de facer visíbel unha realidade 

plural que moitas veces non existe por ser invisibilizada social e politicamente. Cómpre, neste 

sentido, que a institución municipal desenvolva un labor neste sentido e planifique accións e 

actividades ao longo de todo o ano, o que non colide co feito de facer patente, de maneira moi 

especial arredor desta data, o compromiso das institucións públicas para coas reivindicacións da 

comunidade LGTBI. 

Este mesmo ano, o Parlamento de Galiza aprobou a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola 

igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 

intersexuais en Galiza, unha lei que o BNG apoiou, compremeténdose a afondar nela e a vixilar 

o seu cumprimento. O BNG é consciente de que esta é unha cuestión a medio e longo prazo, 

unha cuestión que require un maior apoio social e institucional ao movemento LGBTI nun 

contexto de desigualdade e discriminación.  

Por iso o grupo municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

1. Instar á Xunta de Galiza a que, de xeito urxente, acometa a plena aplicación e 

desenvolvemento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación 

de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza, en particular: 

a) Dotar o Servizo de apoio e mediación LGTBI, en particular a posta en marcha da liña 

de atención telefónica permanente ou calquera outra medida análoga para atender todos os casos 

de consulta, asesoramento ou denuncia de calquera tipo de agresión neste ámbito. 

b) Estabelecer as medidas precisas para garantir que a consellaría competente en materia 

de cultura impulse e apoie as producións culturais que inclúan a realidade LGTBI e potencie 

referentes positivos da homosexualidade, bisexualidade, transexualidade e intersexualidade. 

c) Implantar mecanismos efectivos de colaboración para garantir a implicación de todos 

os poderes públicos. 
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2. Colaborar coa Xunta de Galiza na aplicación efectiva da Lei 2/2014, do 14 de abril, 

pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 

intersexuais en Galiza, así como coas asociacións, organizacións, colectivos e entidades, para 

garantir que a práctica deportiva e de actividade física en Galiza se desenvolva en termos de 

igualdade e sen ningunha discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero. 

Teo, 17 de xuño de 2014 

Asdo.: Carmen Diéguez” 

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

anuncia o seu apoio á moción, engadindo que ela, que sempre lle gusta moita escoitar 

que o PSOE no fai nada, ten que dicir que a Lei 2/2014 pola igualdade de trato e non 

discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, é 

unha proposta do PSOE. 

 

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 entende que a normalización social e a equiparación de 

dereitos das lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais cos heterosexuais 

está practicamente conseguida, especialmente na idade adulta. Bastante diferente é 

cando os recoñecementos se fan en idades adolescentes, onde se poden dar 

situacións de acoso, e é a este nivel onde realmente hai que traballar para que a 

educación sexa o máis integradora e a estas idades tempranas os nenos teñan a 

capacidade de ser tolerantes, de ter respecto polos demais e pola igualdade de todos. 

Di a Sra. Leborán que quere facer constar que as campañas de concienciación e a 

visibilidade destes colectivos están ben, porén hai que ter certo coidado coa súa 

presentación, engadindo que está pensando no día do orgullo gai, e sinala que para 

moitas persoas este tipo de celebracións poden caer un pouco no esperpento. As 

reinvindacións, que son moi serias, dan a sensación de carnavalada, e non cree que 

este sexa o camiño cara á normalización. Considera a Sra. Leborán que o camiño cara 

á normalización non son este tipo de carnavaladas, senón que a forma ten que ser 

bastante máis seria. Remata a Sra. Leborán a súa intervención anunciando o seu apoio 
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á moción, e a todas as reinvindicacións de non discriminación por razón de orientación 

sexual e identidade de xénero. 

 

Intervén o Sr. Iglesias e anuncia o seu apoio a moción, engadindo que lle gusta que a 

Sra. Lemus faga referencia a Lei 2/2014, e di que o grupo parlamentario de AGE non a 

apoiou porque durante o debate se lle quitou moito contido, acabou sen varias partes 

importantes e considerouse que se estaba desvirtuando, aínda que lamentaron moito 

aquela situación, sendo unha pena que non se aprobara tal e como ia. Salienta que en 

Teo se fai traballo contra a homofobia nos institutos, directamente, e no colexio, 

indirectamente. Salienta que ogalla a Sra. Leborán tivera razón pero o certo é que ser 

gai, lesbiana e xa non quere dicir transexual hoxe en día, ten un custe asumible pero 

duro. 

 

A Sra. Diéguez sinala que non pode estar de acordo coa Sra. Leborán, xa que esta 

concelleira di que está normalizado porén cando fala o fai con prexuízos, fala de 

carnavalada e pregunta porque se ven normais as procesións relixiosas, aclarando que 

é así porque se teñen asumidas como normais,  pero alguén que non forma parte desta 

cultura non o vería normal. Remata a Sra. Diéguez a súa intervención sinalando que a 

Sra. Leborán fala de carnavalada e que iso evidencia que non está tan normalizado, e 

porén outras cousas, como as procesións, se ven como normais. 

  

Aberta a segunda quenda de intervencións, a Sra. Lemus sinala que non ten nada que 

engadir. 

 

A concelleira do PP, Sra. Leborán, dirixíndose á Sra. Diéguez, sinala que ela non 

explicou o que ve ben e o que ve mal nese senso e que tamén lle podería dicir á Sra. 

Diéguez que ten fixación, por exemplo, pola relixión, polo que tamén ten un problema. 

Anuncia a Sra. Leborán o apoio do seu grupo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 concelleiros/as non adscritos/as, 4 PP, 2 BNG e 1 
grupo mixto), acorda: 
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1. Instar á Xunta de Galiza a que, de xeito urxente, acometa a plena aplicación e 
desenvolvemento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non 
discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en 
Galiza, en particular: 

a) Dotar o Servizo de apoio e mediación LGTBI, en particular a posta en marcha 
da liña de atención telefónica permanente ou calquera outra medida análoga para 
atender todos os casos de consulta, asesoramento ou denuncia de calquera tipo 
de agresión neste ámbito. 

b) Estabelecer as medidas precisas para garantir que a consellaría competente 
en materia de cultura impulse e apoie as producións culturais que inclúan a 
realidade LGTBI e potencie referentes positivos da homosexualidade, 
bisexualidade, transexualidade e intersexualidade. 

c) Implantar mecanismos efectivos de colaboración para garantir a implicación 
de todos os poderes públicos. 

2. Colaborar coa Xunta de Galiza na aplicación efectiva da Lei 2/2014, do 14 de 
abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, 
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza, así como coas asociacións, 
organizacións, colectivos e entidades, para garantir que a práctica deportiva e de 
actividade física en Galiza se desenvolva en termos de igualdade e sen ningunha 
discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero. 

 
8.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

1.- Interésase a Sra. Lemus polo verquido dos Verxeis e pregunta se hai algunha 

novidade, engadindo que ela pasou fai pouco por alí e segue igual. 

 

O Sr. Sisto explica que a novidade é que a empresa pública de obras hidráulicas 

comezou fai un mes a facer medidas de caudais na entrada e en toda a rede, cambian 

os caudalímetros cada quince días e calculan que a finais de xullo poderán ter datos 
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relevantes para saber as medidas a adoptar para evitar esa entrada, porque é a clave 

do problema que alí se da. 

 

A Sra. Lemus refírese ao expediente sancionador e pregunta se está paralizado. 

 

O Sr. Sisto resposta que segue paralizado. 

 

2.- Interésase a Sra. Lemus polos contedores de lixo que hai xusto cando se baixa do 

Hotel Congreso, que dan ao supermercado O Arbol, e explica que os veciños se 

queixan de que os do supermercado levan restos de comida ao mediodía, sobre todo 

peixe, e co calor hai moitas moscas. Pide a Sra. Lemus que se avise ao supermercado 

que tire o lixo, como todos, á hora que toca. 

 

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

1.- O Sr. Fernández pregunta cando se van a limpar os contedores e se hai 

posibilidades de aumentar os de vidro, nomeadamente nas zonas urbanas. Pregunta 

tamén cando se vai a poñer nos contedores información dos residuos a depositar en 

cada un deles, cuestión que xa se plantexou fai tempo, e cando se vai a poñer a 

información sobre o punto limpo, cos datos de contacto correspondentes, teléfono de 

contacto, horario de apertura e peche, etc. 

 
O Sr. Sisto respóstalle ao Sr. Fernández que neste momento non lle pode dar agora a 

información sobre a limpeza e que lla pasará en canto poida. Tratándose da 

información nos contedores sobre os residuos e sobre o punto limpo sinala o Sr. Sisto 

que se comprometen a que se poña ao longo do mes que ven, porque se trata dun 

compromiso existente. Tratándose dos contedores de vidro sinala o Sr. Sisto que se 

puxo algún nos últimos días, e despois dunha visita dos responsable de ecovidro, se 

mandou aos establecementos hoteleiros seleccionados unha carta na que se lle ofrecía 

a posibilidade de colocación dun colector específico para eles, de boca ancha, que se 

colocarán en nove puntos do concello dando servizo de entre dezaseis e vinte 

establecemento hostaleiros, que levaría o seu propio carrito, cun sistema hidráulico. 

Considera que o do vidro está funcionando a un alto nivel, pero con esas dúas medidas 
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se mellorara. Agradece o Sr. Sisto que se se detecta algunha deficiencia se traslade ao 

equipo de goberno. 

  

2.- A Sra. Diéguez explica que en Ribas, nalgún momento, xa se puxeron bandas de 

redución de velocidade que non tiveron demasiado éxito, e o problema segue estando 

aí polo que haberá que darlle unha solución distinta, porque os coches pasan a moita 

velocidade. 

 

O Sr. Sisto di que toman nota. 

 

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

1.- A Sra. Leborán di que vai a ler un artigo de prensa, porque se trata dun tema que 

saíu dúas ou tres veces. Di a Sra. Leborán que o artigo se titula “Multas a quen non 

limpe a súa finca se está cerca das casas” e procede á lectura do mesmo nos termos 

seguintes: 

 

“La Xunta exige a los propietarios que desbrocen las parcelas que están en un 

perímetro inferior a 50 metros de las vivienda. La Xunta de Galicia anunció ayer que 

denunciará “sistematicamente” a todos los propietarios de terrenos que no tengan 

limpias de malezas las parcelas que se encuentren en un perímetro inferior a 50 metros 

de las viviendas. Así lo comunicó el Secretario Xeral do Medio Rural e Montes, Tomás 

Fernández-Couto, quien sostuvo que la medida trata de evitar que las llamas se 

acerquen a las casas en caso de incendios forestales. En la cláusura de una jornada 

sobre administración local y políticas antiincendios, Fernández –Couto hizo hincapié en 

que este verano, después de que se realicen las tareas para apagar incendios, se van 

a “analizar una a una las parcelas” para ver cuales están ”sin limpiar” con el fin de 

denunciarlo “en todos los casos”. “Vamos sistemáticamente a denunciar con el máximo 

rigor de la normativa”, advirtió. En este sentido, Fernández-Couto también señaló el 

papel subsidiario ” que tienen los ayuntamientos de realizar estas labores de desbroce 

en el caso de que los propietarios no ejerzan su responsabilidad “directa”. Si bien, 

después los municipios cargarán el coste de estas tareas a los dueños de los terrenos. 

A una semana de que comience la campaña de alto riesgo de incendios, Fernández –



 

 - 40 -

Couto advirtió de que se va a aplicar “con rigor” la norma que establece que los 

propietarios deberán ser los responsables de limpiar “la biomasa vegetal en una franja 

de 50 metros perimetrales al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable delimitado, así 

como alrededor de edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones, depósito de 

basura, parque e instalaciones industriales, ubicadas a menos de 400 metros del 

monte”. En esta línea, subrayó que “sólo el dos por ciento de los dos millones de 

hectáreas con los que cuenta Galicia son de propiedad pública, por lo que el otro “98 

por ciento” de los terrenos corresponde a “propietarios”, que deben mantenerlos en 

“buenas condiciones” y “no pueden estar abandonados”. “A partir de ahora, vamos a 

empezar a actuar”, aclaró. Por este motivo, solicitó a los ayuntamientos  que “estudien” 

quiénes son los propietarios de las fincas, con el fin de “cargarles” los gastos de esa 

limpieza en el caso de que no procedan a ella. Para concluir, Fernández-Couto 

defendió que la prevención “es una tarea compartida” y su papel no le corresponde, a 

su juicio, sólo a la Xunta , sino que es una labor de “todos””. 

 

Di a Sra. Leborán que isto se comentou en Pleno en dúas ou tres ocasións, sinalando 

que era aconsellable facer uns bandos e informar á xente de que esta normativa está 

aí, e se hai alguén que o faga voluntariamente, xa se ten algo gañado, porque á xente 

hai que informala do que hai e todo o que se poida aforrar en cartos, é bo, porque son 

cartos de todos. 

 

O Sr. Sisto explica que non existe problema en incrementar a información a este 

respecto, porén en Teo ben funcionando bastante ben non tanto pola información, 

senón porque normalmente o máis preocupado é o que ten a casa ao lado e ben ao 

concello a denunciar. Porén en caso de ter que facer unha limpeza subsidiaria  existe 

algún problema máis porque xudicialmente non todo é tan claro como di o señor 

Conselleiro. Reitera que non hai problema en incrementar a información, engadindo 

que onde máis problema hai é en leiras cheas de silvas, onde máis que problema de 

incendios, crean un malestar e aí a capacidade de actuación é menor. 

 

A Sra. Leborán di que por existir denuncia dos veciños se crean “malos rollos” entre os 

veciños, polo que iso tamén habería que tratar de evitalo. 
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A Sra. Lemus di que asistiu a unhas xordanas e que o Secretario de Montes dixo que, 

en determinados concellos, van a marcar os propietarios de núcleo rural e de urbano, 

engadindo que sería interesante, porque evitaría todo tipo de denuncias. 

 

2.- Di a Sra. Leborán que fai dous días, na pista en fronte da súa casa, estaba persoal 

do concello cortando unhas árbores dunha finca. 

 

O Sr. Francos explica que non foi persoal do concello, senón de Fenosa. 

 

Sendo as vinte e unhas horas e vinte minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro Sr. 

Iglesias, que se incorpora á sesión pasados dez minutos. 

 

Sinala o Sr. Franco que o problema o teñen nas fincas que están dentro dos núcleos, 

como a que di a Sra. Leborán, e esa lei non ampara iso, porque esa é a lei de montes 

 

A Sra. Lemus di que nos núcleos é competencia do concello. 

 

O Sr. Francos resposta que moitos problemas veñen porque non se sabe de quen son. 

 

3.-  O Sr. Guerra interésase pola pista no campo de fútbol de Rarís, e pide que, cando 

se poida, se limpe. 

 

4.- O Sr. Guerra di que se formou un revuelo en Xermade por culpa dunhas mesas de 

madeira, porque os veciños se queixan, engadindo que tamén se modificaron os 

bancos, e os avós e os pais que van cos nenos teñen que sentarse no respaldo do 

banco para controlar aos nenos, porque senón miran cara o río. Explica que se queixan 

das mesas que se puxeron, porque están nun lugar que se utilizaba como retrete para 

a xente que ía alí a merendar, e non lle gusta aos veciños. 

 

O Sr. Francos explica que os veciños o primeiro que tiñan que facer e vir o concello e  

falar co concelleiro da área, que neste caso é el. Explica que as mesas se puxeron aí 

para darlle vida ao local e se o uso era de retrete, está mal feito, porque as 

necesidades non se poden facer en calquera lugar. Tratándose dos bancos sinala que 
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a única vez que viu xente era unha persoa por banco, existindo demandas doutros 

usuarios de poñer bancos noutros lados ou mover eses, e isto último foi o que se fixo. 

Cree o Sr. Francos que se fixo unha boa labor e se os veciños non lle gusta, que veñan 

ao concello e se lles buscará unha solución. Remata o Sr. Francos a súa intervención 

sinalando que se fixo por ben, pero nunca se pode estar a gusto de todos. 

 

5.- O Sr. Pallas, tratándose do lixo, pide que se cambie o sentido de tiralo diante da 

Igrexa dos Tilos, para que se poida botar dende a beiravía. 

 

6.- O Sr. Pallas di que o outro día formulou un rogo sobre un burato en Solláns, de 

trinta e seis centímetros, e que non se fixo nada. 

 

O Sr. Sisto di que debeu existir unha pequena descoordinación co tema. 

 

7.- Refírese a Sra. Rey á limpeza do parque de Tribaldes, sinalando que se limparon os 

columpios e están moi ben, pero xa non se pode chegar a eles, engadindo que os 

bancos xa non se ven e que as silvas están un pouco grandes. 

 

O Sr. Sisto pídelle ao Sr. Francos que tome nota do tema. 

 

A Sra. Rey di que quedaron alí uns troncos e pregunta se é con idea de facer un banco. 

 

O Sr. Francos resposta que si. 

 

8.- A Sra. Leborán pregunta se hai algún proxecto de limpar os lavadoiros que hai polas 

aldeas. 

9.- A Sra. Leborán refírese ao lavadoiro de Feros e di que hai moita xente que vai alí a 

buscar auga e está tan cheo de terra que é unha pena. Explica que no tellado hai 

unhas polas que bailan enriba do mesmo e que o están estropeando. 

O Sr. Francos di  que, en canto a limpeza, tanto disto como dos parques infantís, hai 

que ter en conta houbo un problema na brigada de parques e xardíns, existindo unha 

persoa que está de baixa, ao serlle detectada unha diabetes, e non se sabe ata cando, 

existindo outra persoa que se incorporou estes días porque tamén estivo de baixa por 
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paternidade, e outra persoa que ten problemas de saúde porque no inverno non pode 

estar á intemperie, que se vai a incorporar esta semana, non incorporándose antes 

porque estivo no albergue, porque o do albergue tamén está de baixa. O Sr. Francos 

explica que todo isto tamén limita sobre todo agora que ven a herba toda xunta, 

ademais hai festas nun lado e no outro, e hai que ir a deixarlle todo listo, e isto xera un 

pouco de retraso, agardando que agora nos vindeiros días se poidan atallar un pouco 

mais as cousas e abordar o lavadoiros e os parques infantís. 

 

O Sr. Sisto di que celebran o aniversario da Sra. Diéguez na Corporación e lamentan 

as súas frustracións. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha 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  11/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 31 XULLO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a trinta e un de xullo de dous mil catorce, 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-Alvite 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 

 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 19/06/2014 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 441/14 Á 533/14) 
3.- DAR CONTA DE CORRECCIÓN DE ERRO EN ACORDO PLENARIO RELATIVO 
Ó PLAN DTC 93 
4.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS – 2º 
TRIMESTRE DE 2014 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN OU 
DIVERSIFICACIÓN DE USOS DOTACIONAIS EN SISTEMAS LOCAIS DE USO 
EDUCACIONAL 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO DA 
COMPATIBILIDADE AO POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE TEO, D. JESÚS 
MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 
LOCAIS PARA O ANO 2015 
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE COMPROMISO ECONÓMICO DO 
CONCELLO DE TEO PARA DAR COBERTURA Á LIÑA INTERIOR DE TRANPORTE 
STEO-4 (MODIF.) 
9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SOBRE O SERVIZO DE TRANSPORTE PÚBLICO Á 
URBANIZACIÓN OS TILOS 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO DE DECLARACIÓN DE 
MUNICIPIO OPOSTO Á APLICACIÓN DO TRATADO TRANSATLÁNTICO DE 
COMERCIO E INVESTIMENTO (TTIP) 
11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O XENOCIDIO 
QUE O ESTADO DE ISRAEL ESTÁ A COMETER CONTRA PALESTINA 
12.- MOCIÓNS 
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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. 

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, e pide que, en virtude do último episodio 

de violencia de xénero, se garde un minuto de silencio habida conta de que nestes 

momentos se están celebrando en cidades e vilas galegas concentracións de condena 

e repulsa deste novo asasinato. 

 

De acordo co solicitado polo Sr. Fernández, gárdase un mínuto 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 DO 19/06/2014. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada o 19 de xuño de 2014. 

 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 441/14 Á 533/14). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 23 de xuño ata o 27 de 

xullo de 2014, que comprenden os números 441 ao 533, 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.- DAR CONTA DE CORRECCIÓN DE ERRO EN ACORDO PLENARIO RELATIVO 
Ó PLAN DTC 93. 
O Sr. alcalde da conta da corrección do erro detectado no acordo plenario de 24 de 

abril de 2014, relativo ao Plan DTC 93, segundo o documento incorporado ao 

expediente, de 14 de xullo de 2014, que se reproduce a continuación, indicando que 
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está a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

 

“DACIÓN DE CONTA CORRECCIÓN ERROS ACORDO PLENARIO DTC 93 

Tomando en consideración o requirimento verbal realizado dende a Deputación da 
Coruña, en relación coa documentación remitida para participar no Plan DTC 93, para 
corrixir o erro material detectado no acordo plenario do 24 de abril de 2014, no cadro 
do financiamento desagregado, ao interpretar a Deputación que a cantidade solicitada 
a través do DTC 93 debe figurar tanto na achega municipal como na achega municipal 
aplicada. 

De acordo co exposto e coa finalidade de non paralizar na Deputación a tramitación do 
DTC 93, esta alcaldía, con data de 10 de xullo de 2014, ditou unha resolución (res 
488/14) corrixindo o erro material citado no acordo plenario do 24 de abril de 2014, 
concretamente no cadro que reflicte a contribución das distintas Administracións, nos 
termos que se detalla a continuación: 

 

- Cadro segundo o acordo plenario de 24 de abril de 2007: 

“B) Achegas municipais a outros plans, programas e convenios: 

Denominación da actuación e do 
plan ou programa no que se inclúe 

Financiamento desagregado Achega provincial 
aplicada 

Ampliación ETAP de Teo (anualidade 
2013) 
 
Convenio con Augas de Galicia 
 
Ampliación ETAP de Teo (anualidade 
2014) 

Augas de Galicia: 484.867,30€ 
Concello: 152.154,93€ 
_______________________ 
 
Augas de Galicia: 120.854,58€ 
Concello: 0,00€ 

0,0€ 
 
 
 
 

152.154,93€ 

TOTAL 757.876,81€ 152.154,93€ 

 

- Cadro corrixido mediante Decreto da alcaldía de 10 de xullo de 2014: 

B) Achegas municipais a outros plans, programas e convenios: 

Denominación da actuación e do 
plan ou programa no que se inclúe 

Financiamento desagregado Achega provincial 
aplicada 

Ampliación ETAP de Teo (anualidade 
2013) 
 
Convenio con Augas de Galicia 
 
Ampliación ETAP de Teo (anualidade 

Augas de Galicia: 484.867,30€ 
Concello: 152.154,93€ 
_______________________ 
 
Augas de Galicia: 120.854,58€ 

0,0€ 
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2014) Concello: 152.154,93€ 152.154,93€ 
TOTAL 910.031,74€ 152.154,93€ 

Teo, a 14 de xullo de 2014 

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez 
Alcalde” 
 
O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
4.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS – 2º 
TRIMESTRE DE 2014. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 3 de xullo de 2014, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no segundo 

trimestre de 2014, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan.  

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN OU 
DIVERSIFICACIÓN DE USOS DOTACIONAIS EN SISTEMAS LOCAIS DE USO 
EDUCACIONAL. 
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 23 de xullo de 2014, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e seguridade cidadá de 28/07/2014. 

 
“PROPOSTA ALCALDÍA 

 
Asunto: Ampliación ou diversificación de usos dotacionais. 
 
Visto o informe do concelleiro de urbanismo, de 7 de xullo de 2014, sobre ampliación 

ou diversificación de usos nos sistemas locais de uso educacional. 
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Considerando que, segundo o informe citado, a asignación de usos concretos ás 

reservas de equipamento comunitario establecidas no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal (PXOM) , supón a exclusión doutros usos de carácter dotacional, restrinxindo 

e limitando, de forma inxustificada, as múltiples posibilidades de utilización das 

reservas dotacionais. Así, impídese de facto a implantación de novos usos ou 

actividades destinados a satisfacer as demandas, sempre cambiantes, do interese 

publico e da poboación. 

Considerando que, segundo o mesmo informe, nun contexto no que, por exemplo, 
antigas escolas unitarias rurais deixan de ter un uso educativo regrado, e mesmo o 
pleno municipal ten tomado diversos acordos solicitando a súa desafección, semella 
necesario ampliar ou diversificar os usos complementarios autorizados polo 
planeamento nos sistemas locais de uso educativo coa finalidade de incrementar as 
posibilidades de uso da dotación para actividades de carácter deportivo, recreativo, e 
sociocultural. 

Visto o informe técnico de 16 de xullo de 2014, incorporado a expediente, que se 
reproduce a continuación: 

 
INFORME TÉCNICO 

 

ENRIQUE EIJO BLANCO E LUIS JAVIER CASTRO MARTÍNEZ Arquitectos Técnicos 

del Concello de Teo, en base o requirimento recollido na providencia de Alcaldía do 14 

de xullo do 2014, en relación co cambio de uso dos sistemas locais educativos de 

titularidade pública que figuran no P.X.O.M. de Teo. 

INFORMAMOS 

As parcelas sobre as que se propón facer unha implementación de usos están 
actualmente cualificadas como dotacións do sistema local docente de titularidade 
publica e figuran como tales no PXOM. A situación e características de cada unha 
delas sinálanse no anexo I. 

O artigo 76, apartado g) do Plan Xeral do Ordenación Municipal de Teo no que se 
contén a definición do uso aplicable, establece o uso docente como aquel que 
comprende o uso dotacional correspondente ás actividades formativas e de ensino e ás 
de investigación relacionadas con elas. 
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Tomando en consideración a proposta do Concelleiro de Urbanismo e a providencia da 
Alcaldía do dia 14 de xullo de 2014 de iniciar o procedemento que resulte legalmente 
axeitado para ampliar ou diversificar os usos complementarios autorizados polo 
planeamento nos sistemas locais de uso educativo coa finalidade de incrementar as 
posibilidades de uso da dotación, proponse a implementación dos usos sociocultural, 
deportivo, asistencial, recreativo, servizos urbanos e de administración pública, tal e 
como están definidos no artigo 76 do PXOM de Teo, para as parcelas relacionadas no 
anexo I.  

1. Xustificación da conveniencia e oportunidade do cambio de uso proposto 

A asignación de usos concretos ou específicos as reservas de equipamento 
comunitario, con exclusión doutros de carácter dotacional, ven restrinxir ou limitar, de 
forma inxustificada, as múltiples posibilidades de utilización das reservas dotacionais, 
impedindo de facto a implantación dos novos usos ou actividades que poidan satisfacer 
as demandas, sempre cambiantes, do interese publico e da poboación. 

A categoría urbanística de equipamento, tal e como se define na lexislación urbanística 
vixente (artigos 47.2.b da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia,LOUG), e 25 do Regulamento de planeamento) 
integra todos aqueles centros ao servizo da poboación destinados a prestación de 
servizos sanitarios, asistenciais, educativos, culturais, deportivos e outros que se 
consideren necesarios para o mellor desenvolvemento dos intereses comunitarios. A 
normativa urbanística evita así realizar unha enumeración taxativa dos distintos usos 
ou actividades autorizables nas reservas de equipamento comunitario, precisamente 
coa finalidade de acomodar o concreto destino destas reservas as necesidades que 
xurdan en cada momento e contexto da realidade económica e social, evitando a 
excesiva rixidez que se deriva da cualificación especifica para un uso exclusivo 
predeterminado polo planeamento. 

Nesta mesma liña incardínase a habilitación conferida polo artigo 47.4 da LOUG que 
permite, a través dun acordo adoptado pola maioría absoluta dos membros da 
Corporación Municipal, e sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do 
plan, o cambio de uso dos terreos reservados para equipamentos públicos por outro 
uso dotacional distinto, sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine a 
incrementar as zonas verdes e espazos libres públicos. 

Segundo o artigo 76 do PXOM o uso global dotacional é o que serve para prover aos 
cidadáns do equipamento que facilite e posibilite a súa educación, enriquecemento 
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cultural, a súa saúde e benestar e para proporcionar os servizos propios da vida urbana 
tanto de carácter administrativo como de abastecemento ou infraestruturais. 

No presente caso, o que se pretende non e, estritamente, o cambio de uso, senón a 
ampliación ou diversificación dos usos permitidos na parcela, no senso de 
autorizar, ademais dos xa asignados a reserva pola vixente redacción do Plan Xeral, 
outros usos dotacionais así mesmo relacionados na ordenanza do sistema de 
equipamento e dotacións, coa finalidade de garantir a multifuncionalidade do 
equipamento existente. 

Como xa se indicou antes, a previsión dun amplo abano de usos dotacionais nas 
reservas de equipamento comunitario permite acomodar o concreto destino destes 
espazos ás necesidades e demandas, sempre cambiantes, do interese publico, 
supoñendo de feito unha flexibilización ou diversificación do destino urbanístico, o que 
resulta acorde cos principios que informan a regulación das reservas de equipamento 
comunitario na LOUG. 

2. Tramitación do cambio de uso 

O artigo 47.4 da LOUG habilita ao Concello Pleno a fin de que, mediante acordo 
adoptado por maioría absoluta, e sen necesidade de seguir o procedemento de 
modificación do Plan, decida o cambio de uso dos terreos reservados para 
equipamentos públicos por outro uso dotacional público distinto, sempre que se 
manteña a titularidade pública ou se destine a incrementar as zonas verdes e espazos 
libres públicos. 

O citado precepto exime expresamente ao Concello do procedemento de modificación 
do Plan, habilitando así un trámite simplificado que permite, a través dun acordo 
plenario adoptado por maioría absoluta, o cambio de uso dos terreos dotacionais, sen 
alterar a súa titularidade pública, e sempre que o novo uso sexa igualmente 
dotacional ou veña a incrementar os espazos libres públicos. 

O acordo publicarase no Boletín Oficial da Provincia. 
En Teo, a 16 xullo do 2014  

 

Luis Javier Castro Martínez                                                      Enrique Eijo Blanco” 
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ANEXO I 
 

1) CÓDIGO: DOC‐3. 
DENOMINACIÓN: COLEXIO ENSINO INFANTIL E PRIMARIO OS TILOS 
PARROQUIA: OS TILOS (SAN FRANCISCO DE ASIS) 
SUPERFICIE: 11.029 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) CÓDIGO: DOC‐8 
DENOMINACIÓN: CEPRA A IGREXA  
PARROQUIA: CACHEIRAS 
SUPERFICIE: Incluída en SC_2 
TITULARIDADE: PÚBLICA 
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3) CÓDIGO: DOC‐4.  
DENOMINACIÓN: COLEXIO ENSINO INFANTIL E PRIMARIO EN A IGREXA 
PARROQUIA:  CALO 
SUPERFICIE: 16.908 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) CÓDIGO: DOC‐9 
DENOMINACIÓN: CEPRA DE VILARES DE RÚA DE FRANCOS 
SUPERFICIE: 482 m2 
PARROQUIA:  CALO 
TITULARIDADE: PÚBLICA. 
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5) CÓDIGO: DOC‐10  
DENOMINACIÓN: CEPRA DE AMENEIRO 
PARROQUIA: CALO 
SUPERFICIE: 154 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) CÓDIGO: DOC‐11 
DENOMINACIÓN: CEPRA DE SOLLANS 
PARROQUIA: CALO 
SUPERFICIE: 1.029 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA. 
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7) CÓDIGO: DOC‐5  
DENOMINACIÓN: COLEXIO ENSINO INFANTIL E PRIMARIO A RAMALLOSA  
PARROQUIA: LUCÍ 
SUPERFICIE: 17.114 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

8) CÓDIGO: DOC‐14:  
DENOMINACIÓN: CEPRA DE A IGREXA 
PARROQUIA: LUOU 
SUPERFICIE: 1.172 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  
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9) CÓDIGO: DOC‐15 
DENOMINACIÓN: CEPRA DO AIDO 
PARROQUIA: LUOU 
SUPERFICIE: 3.370 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

10) CÓDIGO: DOC‐16 
DENOMINACIÓN: CEPRA DE AGOSO  
PARROQUIA: OZA 
SUPERFICIE: 771 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  
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11) CÓDIGO: DOC‐17  
DENOMINACIÓN: CEPRA DE RARÍS 
PARROQUIA: RARÍS 
SUPERFICIE: 655 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

12) CÓDIGO: DOC‐18 
DENOMINACIÓN: CEPRA DE VILANOVA  
PARROQUIA: RECESENDE 
SUPERFICIE: 1.655 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  
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13) CÓDIGO: DOC‐19 
DENOMINACIÓN: CEPRA DE PONTEVEA  
PARROQUIA: REIS 
SUPERFICIE: 651 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) CÓDIGO: DOC‐20 
DENOMINACIÓN: CEPRA DE FONTENLO, CAMPOS 
PARROQUIA: TEO 
SUPERFICIE: 1.000 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  
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15) CÓDIGO: DOC‐12 
DENOMINACIÓN: CEPRA A IGREXA 
PARROQUIA: BAMONDE 
SUPERFICIE: 452 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) CÓDIGO: DOC‐13 
DENOMINACIÓN:CEPRA DE VILARIÑO 
PARROQUIA: VILARIÑO 
SUPERFICIE: 596 m2 
TITULARIDADE: PÚBLICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Teo, a 16 xullo do 2014  

 

Luis Javier Castro Martínez                                                      Enrique Eijo Blanco 
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Visto o informe de secretaría, de 23 xullo de 2014, incorporado ao expediente. 

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

Primeiro.- Ampliar ou diversificar os usos complementarios autorizados polo 
planeamento nos sistemas locais de uso educacional coa finalidade de incrementar as 
posibilidades de uso da dotación para actividades de carácter sociocultural, deportivo, 
asistencial, recreativo, servizos urbanos e de administración pública, de acordo co 
informe técnico incorporado ao presente, e nas parcelas incorporadas como anexo I ao 
mesmo, de conformidade co artigo 47.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

Segundo.- Remitir o presente á Consellería competente en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio e publicalo no Diario Oficial de Galicia e no BOP, facendo 
constar non anuncio a remisión á Consellería”. 

  
O Sr. Sisto sinala que, en canto as cuestións plantexadas na Comisión Informativa, hai 

que ter en conta que se se consulta o cadro de dotacións do Plan Xeral o certo é que 

aparecen recollidas de diferente modos e non exactamente na súa definición precisa 

moitas delas, aínda que sí a maioría que se comentaron. En concreto di que o erro se 

debe a CEPRA de Raxó, engadindo que logo comentará as razóns. Sinala que por 

poñer algún exemplo, a escola de Casalonga, que funciona como escola, no Plan Xeral 

aparece como reserva de equipamentos, e ademais referida como antiga escola 

unitaria, polo tanto xa se lle supón que non ten uso escolar, pero esa reserva de 

equipamento cubre ese uso educativo, engadindo que o mesmo acontece coa de 

Cornide, coa de A Igrexa de Calo e a de Lucí, e outras polo estilo. Sinala o Sr. Sisto 

que se os/as concelleiros/as teñen algunha dúbida, el lles pode indicar cal é a situación 

no Plan Xeral. Explica que a de Raxó foi un erro na concreción da proposta, ou un 

esquecemento motivado, porque no Plan Xeral aparece como dotacional privado, 

cando se sabe que é pública, e por iso non se incluíu. Explica que este é un exemplo 

de diferentes erros do Plan que deberían levar a facer unha corrección do mesmo 

sobre estas cousas que non teñen discusión e poden causar distorsións. Explica o Sr. 

Sisto que, en canto á petición da Sra. Lemus de retirada dos colexios de Calo, Tilos e A 

Ramallosa, a opinión do equipo de goberno é non facelo, por unha cuestión 

fundamental como é o caso do pavillón Ezequiel Mosquera que está dentro dos usos 
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educativos, cando ten unha actividade escolar, pero tamén unha actividade propia, non 

ligada ao colexio, fora das horas lectivas e xestionada polo concello, polo que casos 

como ese xustifican o mantemento da diversificación de usos da proposta orixinaria. 

 

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

que, en principio, sí está de acordo en algunha cousas que dixo a Sra. Lemus. Sinala 

que por exemplo no pavillón da Ramallosa se pode facer unha excepción, porén abrir o 

melón se pode voltar, a larga, en contra. Pregunta o Sr. Parajó se non fai falla unha 

modificación do PXOM e vale co acordo de Pleno que se vai a adoptar e pregunta para 

que se fai e en que se vai utilizar o aprobar esta normativa nova, porque o outro día se 

falaba algo de hortas, cando en Teo o que sobran son hortas. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que entende o que quere dicir o 

Sr. Sisto co dos pavillóns, porén tamén e verdade que dentro dos usos se podería 

coller so o deportivo ou o recreativo. Sinala a Sra. Lemus que ela segue tendo as súas 

dúbidas e di que non se opón o cambio como tal, porén non cree que deba ser de 

forma xeralizada para todo tipo de dotacións. Considera que se é necesario cambialo o 

procedemento é tan rápido como levalo a Pleno e se fai, máxime cando se celebran 

Plenos cada mes ou pode convocarse un extraordinario, polo que non entende a razón 

de tanta urxencia para cambiar todos os CRACS. Sinala a Sra. Lemus que, en canto 

aos CEIPS, o exposto pasa nos de todos os concellos, que teñen os propios pavillóns 

con uso educativo e non hai problema en que se utilicen para outras moitas cousas por 

parte do concello. Considera que o uso en urbanismo é unha cousa máis limitada. 

Sinala a Sra. Lemus que poderían preguntarse, aínda que ela non o apoiaría, porque 

non se pon un uso relixioso, habida conta que é o único que queda fora.  Remata a 

Sra. Lemus a súa intervención sinalando que entende que se pode ir cambiando caso 

por caso e anuncia a súa abstención. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se fala dun uso dotacional  

público distinto sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine a 

incrementar as zonas verdes e espazos libre públicos e sempre que o novo uso sexa 

dotacional ou veña a incrementar os espazos libres públicos. Sinala que vendo isto, se 

pode acabar sometendo a Pleno un por un, porén ata o de agora nunca se puxo ningún 
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problema a outras cuestións que se someteron de cambios de uso,  polo tanto para o 

seu grupo agora tampouco hai problema. 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e sinala que vai a intervir a concelleira do seu 

grupo, D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán lembra que na Comisión Informativa dixeron que existían uns locais que 

faltaban, como Cornide, Casalonga, Tras do Eixo e Lampai, ademais do de Raxó. 

Pregunta a Sra. Leborán se algunha das escolas que non están incluídas, polo que 

sexa, no listado, unha vez detectado o erro, estarían dentro do listado 

automaticamente. Considera que non é lóxico que nas escolas que estean en activo se 

pense en facer outras actividades cando o uso está moi definido. Sinala que as escolas 

de Teo non todas son de titularidade pública, senón que por exemplo a de Oza é de 

titularidade da Asociación de herdeiros da Unión, e a de Luou, a titularidade é da 

Asociación A Mámoa. A Sra. Leborán sinala que, en virtude do exposto, non entenden 

a urxencia de que se de unha norma para todos os locais, e propón que a medida que 

vaian facendo falta que se sometan a Pleno, non existindo problema ata o de agora 

polo que non ten porque habelo, xa que incluso algunhas asociacións teñen a sede 

nalgún destes locais. Anuncia a Sra. Leborán a abstención do seu grupo, sinalando que 

non se van a opoñer porque non lle ven nada negativo, porén tampouco lle ven nada 

positivo. 

 

O Sr. Sisto explica que para que se vexa que non ten ningunha consecuencia radical, 

hai que ter en conta que a escola de Cornide xa está como reserva de equipamento no 

Plan Xeral, ao igual que lle pasa á escola de Casalonga, á de Tras do Eixo, e a de 

Lampai está como sociocultural. A intención da proposta é que teñan  a maior 

posibilidade de uso posible, sen que elo implique que mañá se cambie. Débese ter en 

conta que se por exemplo unha asociación solicita unha subvención e o uso non está 

permitido non se pode autorizar. Explica o Sr. Sisto que as que son escolas van a 

seguir sendo escolas, engadindo que ogalla se puidera recuperar algunha. O Sr. Sisto 

di que teñen razón en canto a Oza e Luou, porén o problema é que para corrixir iso si 

que hai que ir a unha corrección do Plan Xeral, porque aparecen como públicas, cando 

en realidade son privadas, engadindo que se  pretende variar as posibilidade de uso 
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dos que aparecen como públicos no Plan Xeral, de aí a necesidade dunha corrección 

do mesmo. O Sr. Sisto, en relación ao dito polo Sr. Parajó, pregunta que escenario se 

pode plantexar a longo prazo que poida ser un problema. Explica que a Corporación 

decidirá que uso se lle quere dar, xa que ter a diversidade significa que se pode facer o 

que se queira, pero sempre que se sigan os procedementos. Tratándose da aprobación 

polo Pleno, sinala o Sr. Sisto que non se trata dunha modificación do PXOM, e así o 

punto segundo da proposta xa di que o artigo 47.4 da LOUGA habilita o Pleno, sen 

necesidade de seguir o procedemento de modificación do plan, cambiar o uso dos 

terreos reservados para equipamentos públicos por outros uso dotacionais distintos, 

sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine a incrementar as zonas 

verdes e espazos públicos. 

O Sr. Parajó pregunta que uso se lle pretende dar. 

 

O Sr. Sisto resposta que non existe ningunha razón oculta, engadindo que é certo que 

todo comezou pola posibilidade de adicar o espazo que está detrás da escola de Tras 

do Eixo a horta urbana, porén  curiosamente na escola de Tras do Eixo xa se permite 

ese uso, polo que non faría falla este acordo. Reitera o Sr. Sisto que non existe 

maquinación e que se trata simplemente de diversificar os usos. 

 

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

sinala que non ten nada que engadir. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que ela non ve ningunha 

maquinación, senón que se fala da falta de xustificación que se lle da ao cambio de 

uso, porque cando se fai unha modificación debe ser o máis concreta posible. Sinala 

que unha vez que se cambian os usos, xa non é o Pleno o que determina o uso, 

porque xa está aberto e o decidiría o equipo de goberno que estea, polo que será o que 

este estime necesario. Considera a Sra. Lemus que poden ser entendibles os cambios, 

porén non de forma xeralizada entendendo que o espírito da LOUGA non é ese. 

Explica que mantén as súas dúbidas porque entende que os cambios de uso non 

deben ser xeralizados. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que xa na 

Comisión Informativa se dixo que se tiñan pensado utilizar este tipo de mecanismo de 
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cambio de uso para outro tipo de equipamentos, reiterando que ese non é o espírito da 

LOUGA. Anuncia a Sra. Lemus a súa abstención. 

 

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

engadir. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e pregunta se en relación cas escolas de 

Oza e Luou non poden estas asociacións reclamar a titularidade privada. Sinala que a 

diversificación dos usos destes locais ata este momento se foi facendo, e por exemplo 

hai asociacións que teñen as súas sedes neles, e así en Raxo cree que hai unha 

biblioteca, en Lampai tamén fan actividades, etc. Remata a Sra. Leborán sinalando que 

non é exacto dicir que ata o de agora non se fixo diversificación, porque se fixo e non 

houbo problema. 

 

O Sr. Sisto explica que esa é a proba, o feito de que existan eses usos pode levar a 

preguntarse porque non se adapta a situación ao que están pasando. Sinala o Sr. Sisto 

que, en canto ao dito pola Sra. Lemus en relación ao que se van a adicar, hai que ter 

en conta que hai aprobado por Pleno un regulamento de uso de locais públicos, polo 

tanto se algún goberno tivera intención de adicar iso a outro uso tería que modificar o 

Regulamento, onde están tipificados todo tipo de usos. Salienta o Sr. Sisto que so se 

trata de regularizar formalmente o que xa ocorre na realidade. Tratándose de Luou e 

Oza, sinala que ninguén discute a propiedade, aínda que o Plan Xeral o recolla como 

dotacional de uso público, e tal e como se dixo, parece que son propiedade da 

Asociación de herdeiros e da Asociación da Mámoa, por iso nun prazo razoable se 

debe facer unha corrección do PXOM, e iso tamén ocorre en Oza. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG), e sete 
abstencións (5 PP e 2 grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Ampliar ou diversificar os usos complementarios autorizados polo 
planeamento nos sistemas locais de uso educacional coa finalidade de 
incrementar as posibilidades de uso da dotación para actividades de carácter 
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sociocultural, deportivo, asistencial, recreativo, servizos urbanos e de 
administración pública, de acordo co informe técnico incorporado ao presente, e 
nas parcelas incorporadas como anexo I ao mesmo, de conformidade co artigo 
47.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia. 

Segundo.- Remitir o presente á Consellería competente en materia de urbanismo 
e ordenación do territorio e publicalo no Diario Oficial de Galicia e no BOP, 
facendo constar non anuncio a remisión á Consellería. 
 
 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO DA 
COMPATIBILIDADE AO POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE TEO, D. JESÚS 
MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 23 de xullo de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

seguridade cidadán, comunicación e medio natural de 28/07/2014. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 
 

Vista a instancia presentada por D. Jesús Manuel Fernández Caamaño, con data de 6 
de maio de 2014 (rex. entrada nº 3.418), solicitando o recoñecemento da 
compatibilidade para o exercicio da avogacía.  
 
Considerando que con data de 12 de maio de 2014, notificouse ao interesado un 
escrito da alcaldía, de 8 de maio de 2014, para poñer no seu coñecemento, de 
conformidade co artigo 42.4 Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, que a súa 
solicitude tivo entrada no Rexistro Xeral do concello o dia 6 de maio (nº 3.418), que o 
prazo para ditar e notificar a resolución do procedemento é de tres meses de 
conformidade co disposto na Disposición Adicional primeira do Real Decreto 
1777/1994, de 5 de agosto, e que se transcorre o prazo sinalado sen que a 
Administración ditase e notificase a resolución correspondente, poderase entender 
estimada a solicitude. 
 
Visto o informe da interventora municipal, de 11 de xullo de 2014, sobre o 
recoñecemento da compatibilidade. Efectos sobre o complemento específico, segundo 
o cal, de conformidade co artigo 16.4 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas (en adiante, LI), 
o complemento específico anual do interesado non poder ser superior a 2.965.52 €. 
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Visto o informe de secretaría de 23 de xullo de 2014, incorporado 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 común. 
 
Considerando que segundo a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades 
do persoal al servizo das Administración Públicas: 
 
1.- O desempeño dun posto de traballo polo persoal incluído no ámbito de aplicación da 
Lei, será incompatible co exercicio de calquera cargo, profesión ou actividade, publico 
ou privado, que poida impedir ou menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes 
ou comprometer a súa imparcialidade ou independencia (art. 1.3 LI). 
 
2.- O persoal comprendido no seu ámbito de aplicación non poderá exercer, por sí ou 
mediante substitución, actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, sexan 
por conta propia ou baixo a dependencia ou ao servizo de Entidades ou particulares 
que se relacionen directamente coas que desenvolva o departamento, Organismo ou 
Entidade onde estivera destinado (art. 11 LI). 
 
3.- O persoal comprendido no seu ámbito de aplicación non poderá desempeñar 
actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, sexa por conta propia ou 
baixo a dependencia ou ao servizo de Entidades ou particulares, nos asuntos en que 
este intervindo, intervira nos dous últimos anos ou teña que intervir por razón do posto 
público (art. 12 LI). 
4.- Non poderá recoñecerse compatibilidade algunha para actividades privadas a 
quenes se lle autorizara a compatibilidade para un segundo posto ou actividade pública 
sempre que a suma de xornadas de ambos sexa igual ou superior á máxima nas 
Administracións Públicas (art. 13 LI). 
 
5.- O recoñecemento da compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e 
horario do interesado e quedará automaticamente sen efecto no caso de cambio de 
posto no sector público (art. 14 LI). 
 
6.- Non poderá autorizarse ou recoñecerse compatibilidade ao persoal funcionario, ao 
persoal eventual e ao persoal laboral cando as retribucións complementarias que teñan 
dereito a percibir do apartado b) do artigo 24 do EBEB, inclúan o factor de 
incompatibilidade, ao retribuído por arancel e ao persoal directivo, incluído o suxeito a 
relación laboral de carácter especial de alta dirección (art. 16.1 LI). 
 
7.- Así mesmo, por excepción e sen prexuízo das limitacións establecidas nos artigos 
1.3, 11, 12 e 13 da Lei, poderá recoñecerse compatibilidade para o exercicio de 
actividades privadas ao persoal que desempeñe postos de traballo que comporten a 
percepción de complementos específicos ou concepto equiparable, cuxa contía non 
supere o 30 por 100 da súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa 
orixe na antigüidade  (art. 16.4 LI). 
 
Considerando que actualmente a postura dos Tribunais sobre a compatibilidade dos 
policías é menos rotunda que fai uns anos, e así fronte á postura inicialmente mantida 
polo TS, que en base ao artigo 6.7 da Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, 
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consideraba que a pertenza ás Forzas e Corpos de Seguridade, era causa de 
incompatibilidade para o desempeño de calquera outra actividade pública o privada, 
salvo aquelas actividades exceptuadas na lexislación sobre incompatibilidades, 
entendendo como tales as do artigo 19 da LI,  o alto Tribunal, en sentenzas posteriores, 
matiza dita postura facendo unha interpretación conxunta de varios preceptos da Lei, 
non so do artigo 19 (STS de 16 febreiro de 2012, na que se permite o exercicio privado 
da avogacía á Garda Civil). 

Considerando que segundo a Disposición Adicional primeira do Real Decreto 
1777/1994, de 5 de agosto, as solicitudes formuladas nos procedementos en materia 
de incompatibilidade poderán entenderse estimadas unha vez transcorrido, sen que se 
ditara resolución expresa, o prazo máximo de tres meses, cando se trata do 
recoñecemento de compatibilidade para exercer actividades privadas, polo que o prazo 
máximo para ditar e notificar a resolución do procedemento remata o 6 de agosto de 
2014, non téndose producido ata esa data o silencio positivo. 
 
Vista a disposición adicional 5ª do R.D. Lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para 
garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade (BOE nº 168, de 
14/07/2012), e a Resolución de 20 de decembro de 2011, da Secretaría de Estado para 
a Función Pública, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros de 16 de 
decembro de 2011, polo que se aproba o procedemento para a redución do 
complemento específico dos funcionarios da Administración Xeral do Estado 
pertencentes aos Subgrupos C1, C2 e E (BOE nº 308, de 23/12/2011). 
Considerando que, segundo o artigo 14 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, o exercicio de 
actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fora das Administracións 
Públicas requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade polo Pleno da 
Corporación. 
 
En virtude do exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Recoñecer a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño a compatibilidade para 
o exercicio da avogacía, de conformidade co solicitado no seu escrito de 6 de maio de 
2014 (rex. entrada nº 3.418) e co previsto na lexislación vixente, debéndose aplicar as 
limitacións establecidas na mesma e, en particular, as seguintes: 
 
1.- Que dita actividade non impida ou menoscabe o estrito cumprimento dos seus 
deberes ou comprometa a súa imparcialidade ou independencia (art. 1.3 LI). 
 
2.- Non poderá exercer, por sí ou mediante substitución, actividades privadas, incluídas 
as de carácter profesional, sexan por conta propia ou baixo a dependencia ou ao 
servizo de Entidades ou particulares que se relacionen directamente coas que 
desenvolva no departamento da policía local de Teo (art. 11 LI). 
 
3.- Que o desempeño de dita actividade non se relacione directamente coas que 
desempeñe no concello de Teo nin de lugar á intervención en asuntos nos que este 
intervindo, intervira ou teña que intervir por razón do posto público (art. 12 LI). 
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4.- O recoñecemento da compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e 
horario do interesado e quedará automaticamente sen efecto no caso de cambio de 
posto no sector público (art. 14 LI). 
 
5.- O recoñecemento da compatibilidade suporá a redución do complemento específico 
do interesado ata adaptalo ao límite legal previsto no art. 16.4 LI, non debendo este 
superar o 30 por 100 da súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a 
súa orixe na antigüidade, o que supón, segundo o informe de intervención incorporado 
ao expediente, que o complemento específico anual do interesado non poder ser 
superior a 2.965.52 €.  
 
Segundo.- Que se proceda a inscribir o presente no correspondente rexistro de 
persoal. 
 
Terceiro.- Notificar o presente ao interesado con sinalamento dos recursos 
procedente”. 
 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que despois de escoitar na Comisión Informativa todo o que se falou do tema, ten que 

dicir que moitas das cousas que se falaron non se corresponden coa realidade porque 

despois de mirar algúns dos escritos presentados, ve que, salvo erro, non se lle dixo 

nunca ao funcionario se estaba de acordo coa rebaixa do salario, antes de sometelo a 

Pleno. Salienta o Sr. Parajó que o interesado podía estar de acordo ou non, e 

defenderse ou retirar a solicitude, porén se non se lle comunica nada nos atopamos 

con que existe indefensión porque non pode presentar os escritos necesarios para dicir 

se está de acordo ou non coa rebaixa. Salienta o Sr. Parajó que nos atopamos co tema 

do silencio, existindo algún escrito de contestación no que se fala de tres meses e de 

que se despois desa data non se contesta, se considera concedida, cando realmente 

son dous meses e se pasan eses dous meses por silencio xa se lle podía conceder. 

Pregunta o Sr. Parajó que é mellor que solicite a compatibilidade ou que, como fan 

moitos outros concellos, non diga nada estando no concello e noutro lado, engadindo 

que ao mellor isto tamén pasa no concello de Teo, que fan ocultación e non din nada, e 

quizais habería que abrir unha investigación. Sinala que se o traballador o comunica se 

lle desconta o soldo e se non o comunica non se lle desconta. Cree o Sr. Parajó que 

este punto debería quedar sobre a mesa e tratar de comunicarlle a Jesús Manuel 

Fernández Caamaño que ten un prazo para presentar as alegacións necesarias por si 



 

 - 26 -

está de acordo coa rebaixa proposta ou non, porque pode ser que él mesmo poida 

decidir retirar o escrito.  

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que ela abunda no que di o Sr. 

Parajo, no senso de que nesta proposta hai unha aplicación dunha Resolución da 

Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aprobaba o procedemento 

para a redución, a petición propia, do complemento específico dos funcionarios da 

Administración Xeral do Estado, que neste caso se aplica por analoxía. Se se ve o 

procedemento, o primeiro que hai que facer é solicitar a redución do complemento 

específico e unha vez que se recoñeza esa redución e cando se solicita a 

compatibilidade. Entende a Sra. Lemus que polo tanto en ningún sitio hai nin a 

aceptación da redución do complemento específico nin se sinala oficialmente en ningún 

sitio que se vai a producir esta redución. Salienta a Sra. Lemus que ademais se fala 

dunha redución suficientemente importante como para que o interesado alegue o que 

estime conveniente ou incluso desista. A propia normativa recolle que unha vez que se 

lle outorgue ten que estar o interesado seis meses nesta situación, polo tanto durante 

seis meses se daría unha situación que non sabería dicir se se pode falar dunha 

situación de indefensión, porén cree se parece bastante. Considera a Sra. Lemus que a 

proposta da alcaldía debería traerse previo trámite de audiencia ao interesado e sinala 

que segundo a Lei 30/1992 no caso de que se faga algunha solicitude na que se 

responda a temas que non son os que se sinalaron na solicitude terá que haber un 

prazo de alegacións. Remata a Sra. Lemus indicando que comparte e abunda no dito 

polo Sr. Parajó de que este tema ten que quedar enriba da mesa.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que partindo do que expuso na 

Comisión Informativa e tendo coñecemento por vía informal das consideracións do 

interesado, solicita a retirada da proposta e a apertura dun prazo de audiencia para que 

coñeza a proposta e incorpore ao expediente as súas alegacións. Salienta o Sr. 

Fernández que di isto en aras de manter as máximas garantías no procedemento, 

considerando imprescindible esta forma de proceder.  

 

Sendo as vinte horas e corenta e tres minutos incorpórase á sesión plenaria que se 

está a celebrar o concelleiro do PP, D. José Albino Vázquez Pallas. 
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Considera o Sr. Fernández que ademais da proposta da alcaldía lles gustaría coñecer 

esas consideracións do interesado e insiste en que se deben manter as máximas 

garantías, máxime cando a proposta non se adecúa ao solicitado polo interesado e ten 

efectos tan importantes na súa situación salarial 

 

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 sinala que pouco lle queda por dicir despois do que falaron todos, 

engadindo que están na mesma sintonía e dende o seu grupo piden o mesmo que o 

resto dos compañeiros. 

 

O Sr. alcalde sinala que máis alá da cuestión procedimental lle gustaría clarexar varias 

cuestións e xa que o conxunto da a Corporación fixo a posición en base ás 

informacións dunha parte, lle gustaría dar a súa opinión, máis alá da cuestión 

procedimental. Sinala que, respecto o que supón a aceptación da compatibilidade 

dende o punto de vista retributivo, non sabe se formalmente ou por escrito, pero da fe 

de que se lle ten explicitado ao axente en moitas ocasións, por parte da secretaría, da 

alcaldía e do responsable da policía local. Salienta o Sr. alcalde que non se trata dun 

tema  caprichoso, senón que foi estudado a fondo pola secretaria, e os asesores 

xurídicos, existindo incluso a facultade do concello de aceptala ou denegala, se ben 

valorouse unha aceptación porque non existía unha posición política en contra, sempre 

que se axustara ao marco legal. Dito marco legal o marca secretaría, intervención e os 

asesores xurídicos e explicouse en todo momento ao interesado que o marco legal viña 

marcado pola cuestión dunha importante rebaixa no complemento específico e incluso 

se lle dou a opción de desistir. O Sr. alcalde sinala que, tratándose dos meses á que se 

refire o Sr. Parajó, é certo que o interesado fai esa observación, porén secretaría 

xustifica no seu informe o prazo de tres meses, porén en todo caso, a diferenza é dun 

mes e se lle esta aceptando a compatibilidade, resultando tan so significativo se se lle 

denegara. Salienta o Sr. alcalde que o que non se pode facer é recoñecerllo por 

silencio sen axustar a cuestión salarial, porque a marca a lei. Explica o Sr. alcalde que, 

en relación á cuestión de que afecte a múltiples funcionarios, hai que ter en conta que 

este é un procedemento que se inicia a petición do interesado, porén en todo caso esta 
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semana falouse de elaborar un bando e recordarlle ao conxunto dos traballadores do 

concello cales son as condicións da compatibilidade, ao ser conscientes do que di o Sr. 

Parajó. Salienta que, tratándose da indefensión, por parte do equipo de goberno, non 

existe interese en traer un punto da orde do día sobre a compatibilidade nin solicitar os 

correspondente informes nin ter aos departamentos de secretaría e intervención e aos 

asesores traballando no tema, senón que existe unha petición de parte. Salienta que 

incluso se se considera que esa información que se dou respecto ao específico afecta 

a súa capacidade retributiva, o interesado pode renunciar á compatibilidade. O Sr. 

alcalde dirixíndose á secretaria di que lle gustaría saber que repercusións ten o feito de 

retirar o punto da orde do día, en relación ao silencio e cuestións así, porque se ten 

repercusións non se retira, e que se vote, e se é denegada é denegada, máis que nada 

polo tema do silencio administrativo. 

 

Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, para expoñer que 

o prazo de tres meses se cumpriría o 6 de agosto, momento no que se produciría un 

silencio positivo, que coincidiría coa proposta da alcaldía, que é de concederlle ao 

interesado a compatibilidade solicitada. En todo caso a produción dese silencio non 

debería supor, como pode pensarse que é a pretensión do interesado, a concesión da 

compatibilidade sen limitacións legais. Producido o silencio iso non exime ao Pleno de 

pronunciarse nalgún momento porque as Administracións Públicas teñen a obriga de 

resolver os procedementos e aínda que o teñen que facer dentro de prazo, senón é así 

teñen a obriga de facelo aínda que sexa tardiamente. Nos casos no que o silencio é 

positivo, como é este, o acordo plenario posterior non pode contradicilo, é dicir terá que 

ser un acordo de concesión, e so nos caso de silencio negativo podería adoptarse un 

acordo estimatorio ou desestimatorio. En todo caso producido o silencio, iso non 

significa que se poidan obviar as limitacións legais. Sinalo que, á vista da petición dos 

diferentes grupos, o Sr. alcalde  debería someter a votación esa proposta de retirada, 

sendo coñecedores de que se se acorda a retirada se pode producir o silencio, o que 

non exime que se teña que voltar a someter a Pleno, recoñecéndoselle en termos 

similares. Sinalo que, sen entrar por unha cuestión de respecto nas conversas 

privadas, que foron moitas, en ningún momento existiu unha ocultación do tema do 

específico ao interesado, xa que se trata dunha decisión deste, e do mesmo xeito que 

solicita unha compatibilidade pode decidir desistir dela. Saliento que o límite do 
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específico non é algo negociable, non o fixa o Sr. alcalde nin a secretaria, senón que é 

unha limitación legal. Lembro que, como se expoñía o outro día na Comisión, dende 

secretaría se fai unha interpretación analóxica da posibilidade de renunciar ao 

específico, resultando unha interpretación ampla, porque como tamén se recolle no 

informe, dende a perspectiva xurisprudencial quizais nin tan sequera se lle podería dar 

ao interesado a posibilidade de renunciar ao específico, existindo polo tanto diversas 

interpretacións ao respecto, remitíndome á recollida no informe incorporado ao 

expediente. 

 

Sinala o Sr. alcalde sinalando que, tras a explicación da secretaría, non hai ningún 

problema en someter a votación a retirada do asunto, aínda que nese caso e de acordo 

co exposto o equipo de goberno se vai a abster. 

 

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

que cree que para o concello deber ser un orgullo ter un funcionario que é membro da 

policía e que termina a carreira de dereito, engadindo que cando un funcionario ten esa 

forza de vontade a obriga do concello e darlle as maiores facilidades para que él tome 

as decisións oportunas sempre que estean dentro da legalidade. O Sr. Parajó, 

dirixíndose ao Sr. alcalde, di que ninguén dubida da súa palabra, xa que o mellor é 

verdade que se lle dixo verbalmente o tema do salario, tanto pola alcaldía como pola 

secretaría, porén no expediente non aparece. Sinala o Sr. Parajó que para o caso de 

que existan funcionarios que traballen no concello e tamén noutro lado, que é mellor 

que o comunique ou que non diga nada e cobre dos dous lados. Reitera o Sr. Parajó a 

súa petición de que quede sobre a mesa e se tome a decisión máis lóxica previo 

acordo co interesado para que ninguén saia prexudicado. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que na normativa que se está 

aplicando marca un procedemento que non se está cumprindo, porque segundo a 

citada normativa, que permite a redución do 30 %, se ten que solicitar a redución e 

unha vez outorgada, se pide o recoñecemento da compatibilidade e ademais o persoal 

que optara pola redución do importe do complemento específico, deberá permanecer 

nesa situación como mínimo seis meses dende a efectividade da renuncia, salvo 

naqueles caso nos que lle fora denegada a compatibilidade. Reitera a Sra. Lemus a 
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petición de retirada do asunto porque o silencio é o 6 de agosto existindo dúas 

posibilidades, darlle unha audiencia ou que se lle subsane a mellora da solicitude, polo 

que existiría un prazo de audiencia que suspendería o prazo do silencio, e por outro 

lado se o silencio vai a ser positivo e o Pleno vai a ter que adoptar ese acordo, o que 

hai é unha cousa ven clara, se non desiste do procedemento ata que se chega a ese 

Pleno, acepta de facto as condicións que se lle van a impoñer. Entende a Sra. Lemus 

que ou se lle da unha audiencia ou no seguinte acordo plenario xa se sabe o que vai a 

pasar, podendo incluso o interesado desistir antes do 6 de agosto. Di a Sra. Lemus que 

polo tanto existe un prazo dunha semana para que o interesado manifeste se lle 

interesa ou non a redución, sobre todo porque se se toma o acordo hoxe é plenamente 

executivo mañá e empezaría a correr o citado prazo dos seis meses. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que lle gustaría insistir no que dixo 

e sinala que no artigo 55 da Lei 30/10992 se fala de que a comunicación se fai por 

escrito, e como ese comunicación non existe, non tivo o interesado a garantía da 

audiencia. Solicita que se retire a proposta e se habiliten os prazo oportunos para 

escoitar ao interesado e despois xa se valorara. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen salienta que dende o seu grupo fan a 

mesma proposta de que se de traslado por escrito ao traballador, e senón se fai, 

absteranse. Sinala que se se lle quitan as retribucións e por enriba el vai a un sitio onde 

non cobra nada e se lle está coartando a posibilidade de desenvolverse nun ámbito que 

el desexa, se absterían, e se se somete a votación a retirada, apoiaran esta. 

 

O Sr. alcalde sinala que existe unha responsabilidade política e outra xurídica. A 

responsabilidade política en primeiro lugar supón que en ningún momento a 

Corporación adopte un acordo que a poida poñer en perigo legalmente. Aclara que  por 

iso, en acordos deste tipo, coidase moito o marco xurídico, porque entenden que forma 

parte da responsabilidade do equipo de goberno e da alcaldía que cando se traia un 

punto que estea suficientemente avalado. Politicamente a maiores existe unha petición 

de parte, existindo un interese do equipo do goberno de facilitarlle o tema sempre 

cumprindo o marco legal. Salienta o Sr. alcalde que bastante carga de traballo existe 

no concello, como para ter interese en traer a Pleno unha iniciativa se non se 
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entendera que é un tema mirado e falado, engadindo que unha para aprender, e que 

quen lle queira entender que o entenda. Reitera o Sr. alcalde que non hai ningún 

problema en someter a votación a retirada do punto, engadindo que os membros do 

equipo de goberno neste caso absteranse, á vista do explicado pola secretaria. Aclara 

que descoñece en que muda o procedemento, porque o teña por silencio ou non o teña 

por silencio vai a ter que respectar os límites legais, polo que o que queda e aceptalo, 

cos límites legais, ou non aceptalo. O Sr. alcalde reitera que non vai a entrar no resto 

das consideracións, porque se fala dun procedemento administrativo no que existe a 

solicitude de parte, porque outro tipo de valoracións foron as que levaron ao equipo de 

goberno a apoiar a compatibilidade, reiterando que non fala doutras consideracións 

como tampouco fala da economía somerxida. Remata o Sr. alcalde  sinalando que se 

está a falar dun procedemento regrado e que respecta as lecturas que se fan, pero que 

debe entenderse que este tema o derive á cuestión legal, porque hai aspectos que se 

lle escapan totalmente. Explica o Sr. alcalde que se vai a someter a petición dos grupos 

de retirada do asunto,  coa abstención dos concelleiros do equipo de goberno 

engadindo que, en todo caso, a Corporación terá que posicionarse sobre os límites 

legais da compatibilidade e ao interesado lle quedará aceptala ou rexeitala. 

 

De acordo co exposto, a continuación sométese a votación a proposta do PP, do BNG 

e do grupo mixto de retirar o asunto co obxecto de poñer en coñecemento do 

interesado as limitacións legais derivadas da compatibilidade, incluída a redución do 

específico para que manifeste a súa vontade de solicitar dita redución. 
 

De acordo co exposto, segundo o establecido no artigo 92 do ROF e artigo 29 do 
ROM, sometida a votación a proposta do grupo mixto, BNG e PP, o Pleno da 
Corporación con dez votos a favor (6 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto) e sete 
abstencións (7 concelleiros/as non adscritos), acorda a retirada do asunto. 
 
 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 
LOCAIS PARA O ANO 2015. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de xullo de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 
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desenvolvemento local, transportes, turismo, emprego e participación veciñal de 

28/07/2014. 
 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación dos Festivos Locais do Concello de Teo para o ano 2015 

Vista a Circular do Servizo de Coordinación Administrativa da Xefatura Territorial da 

Coruña da Consellería de Traballo e Benestar de data 2 de xullo de 2014 (rexistro de 

entrada nº 5863, do 7 de xullo de 2014) referente a determinar os dous días que neste 

Concello teñen carácter de festas locais para o ano 2015. 

Visto o Decreto 67/2014, do 28 de maio, polo que o Consello da Xunta de Galicia 

aproba o Calendario Laboral para o ano 2015 na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG núm. 112, do 13 de xuño de 2014). 

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 2015 dos 

seguintes días: 

- 14 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 primeira quenda de intervencións, os concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó e 

Sra. Lemus, o portavoz do BNG, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, amosan a 

conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta, non facendo uso da segunda 

quenda de intervencións. 
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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.- A aprobación como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2015 
dos seguintes días: 

- 14 de maio (A Ascensión) 

- 11 de novembro (San Martiño) 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de 
Traballo e Benestar. 
 
 
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE COMPROMISO ECONÓMICO DO 
CONCELLO DE TEO PARA DAR COBERTURA Á LIÑA INTERIOR DE TRANPORTE 
STEO-4 (MODIF.). 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de transportes, turismo, emprego e 

deportes, D. Angel Manuel Rey-Alvite Martínez. 

 

O Sr. Rey da conta da proposta de 15 de xullo de 2014, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego 

e participación veciñal de 28/07/2014. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Compromiso económico do Concello de Teo para dar 
cobertura á liña interior de transporte STEO-4 (Modif) 
integrada no Plan de Transporte Metropolitano da ATM de 
Santiago de Compostela 

 

No convencemento de que os cidadáns e cidadás 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 
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COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE 
SANTIAGO”. 

No devandito Convenio establécese a posibilidade de creación de Servizos de Interese 
Municipal (SIM), servizos creados para atender as necesidades de desprazamento que 
afecten a un único concello, e no anexo técnico concrétanse os servizos propostos e 
demandados para o Concello de Teo, 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 e un total de 31 paradas a primeira e 29 a 
segunda. 

Se ben o Convenio tamén prevía a creación de Servizos de Interese Metropolitano que, 
no que afecta ao concello de Teo, se concretarían nos denominados 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, neste momento a posta en marcha destas liñas semella 
adiada sine die. 

O goberno municipal e o Pleno por decisión unánime teñen reclamado a necesidade da 
posta en marcha destes servizos, acompañados na súa reclamación por plataformas 
veciñais en defensa do transporte e por un amplo consenso social na súa necesidade. 

Diante destas reclamacións, e transcorridos máis de tres anos dende a sinatura do 
Convenio, a Dirección Xeral de Mobilidade abre agora a posibilidade da posta en 
marcha das liñas interiores do concello de Teo, ao tempo que mantén en suspenso os 
Servizos de Interese Metropolitano, limitando a súa actuación a un Plan de 
Harmonización de horarios no corredor da AC-841 que faga máis útiles os Servizos de 
Interese Municipal solicitados polo Concello de Teo. 

Co obxecto de poder tramitar os contrato-programa que regulan os Servizos de 
Interese municipal no eido do Plan de Transporte Metropolitano na ATM de Santiago de 
Compostela, a Directora Xeral de Mobilidade reclama do Concello de Teo un 
compromiso económico municipal para dar cobertura aos contratos-programa durante o 
seu período de vixencia, dende o último trimestre 2014 ata o 31 de decembro de 2019. 

A proposta económica trasladada pola Directora Xeral de Mobilidade concrétase nun 
custe anual a viaxeiros 0 de 121.207,84€ (STEO-3) e 118.373,61€ (STEO-4) para 
2015, co incremento do IPC nos sucesivos, valoración que fai inviable a posta en 
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marcha simultánea das dúas liñas interiores. Diante desta situación, o máis razoable 
semella apostar pola inmediata actividade dunha das liñas (a que conecte os centros 
de actividade máis importantes do concello e, en principio, xere unha maior demanda), 
aprazando para anos posteriores a actividade da outra liña. 

Tralas consultas realizadas coas distintas forzas políticas que compoñen a 
Corporación, e asumindo colectivamente que a proposta non dá a totalidade do servizo 
que o Concello precisa, a liña que mellor se adapta aos criterios arriba especificados é 
a STEO-4 lixeiramente modificada para dar servizo ao IES de Cacheiras e ao Centro 
de saúde de Calo. 

Nos orzamentos deste ano 2014 xa está contemplado o custe estimado para implantar 
esta liña interior no último trimestre do ano. Na anualidade de 2015 o Concello de Teo 
debería asumir a totalidade deste custe (118.373,61€ da STEO-4), e nos anos 
sucesivos veríase rebaixado na totalidade do recadado o ano anterior polo pago dos 
usuarios a través da tarxeta metropolitana de transporte. 

Consecuentemente, proponse ao Pleno municipal a adopción do seguinte  

ACORDO: 

Asumir o compromiso económico para dar cobertura ao custe da liña STEO-4 Modif 
(Servizos de interese municipal encadradas dentro do Plan de Transporte 
Metropolitano da ATM de Santiago de Compostela), que se concreta nos seguintes 
apartados: 

- Ampliar a 6 anos (2014-2019) o número de anualidades do compromiso de 
gasto plurianual, segundo o estipulado no apartado 5 do artigo 174 do 
R.D.L 2/2004, de 5 de marzo (TRLRFL) 

- Establecer nos orzamentos anuais do Concello de Teo, durante os anos 
comprendidos entre 2015 e 2019, os créditos necesarios para o seu 
mantemento ata o límite de 120.000,00€ no ano 2015, e esta cantidade 
minorada nos ingresos por viaxes do ano precedente nos exercicios de 
2016, 2017, 2018 e 2019. Con este obxecto, incrementaranse as 
porcentaxes fixadas no apartado 3 do artigo 174 do R.D.L 2/2004, de 5 de 
marzo (TRLRFL), acolléndose ao apartado 5 do mesmo artigo deste 
R.D.L.” 
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Sendo as vinte e unha horas e sete minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro D. 
Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 
O Sr. Rey explica que xa se falou do tema tanto na Xunta de portavoces como na 

Comisión Informativa e salienta que se trata de poñer en vigor unha das dúas liñas 

previstas no segundo convenio do transporte metropolitano, poñendo en funcionamento 

a liña STEO 4, Cacheiras-Cornide. Explica o Sr. Rey que se trata de conseguir así que 

unha gran parte do interior do concello, o que está afastado dos dous corredores 

principais, poida ter aceso ás redes de transporte público. Explica o Sr. Rey que hoxe 

pola maña  houbo unha boa nova da Dirección Xeral de mobilidade, porque os tráficos 

da AC 84 van a sufrir unha transformación boa que vai a permitir que o transporte 

metropolitano comece a funcionar como tal e poida ter unha utilidade. 

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

Explica o Sr. Rey que todo isto ten un custo caro e o compromiso asegúrase por cinco 

anos, tratándose dun compromiso serio e importante, partindo da base de que ten que 

ser unha decisión estratéxica cun amplo consenso. Remata o Sr. Rey agradecendo o 

concurso positivo de todos os grupos. 

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

pregunta por onde vai esta liña. 

 

O Sr. Rey explica que son 29 paradas, tales coma Balcaide, Ameneiro, Casalonga, Rúa 

de Francos, Cornide, Espasande, A Igrexa, Paraxó, Nespereira, A Ramallosa, Castres, 

Feros, etc. Aclara o Sr. Rey q ese trata dun circular. 

 

O Sr. alcalde engade que tamén para en Cacheiras, A Pedra, Tarrío, Guldrís, Solláns, 

Vilar, Vilanova, polo Centro de Saúde, etc. 

 

O Sr. Parajó sinala que está de acordo en que todas as liñas que se poidan facer para 

que os veciños teñan maior facilidade no transporte, é bo, porén cree que o servizo ten 

un custe moi elevado tendo en conta que se calculaban nove pasaxeiros de media por 
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viaxe, e non é por una ano senón que é durante todos os anos de vixencia do 

convenio. Sinala que ademais quedan zonas discriminadas que teñen peor transporte 

que estas zonas, como a zona de Vilariño, aínda que se se fixeran as dúas o custe 

sería máis elevado. O Sr. Parajó sinala que bota en falla, que cando un ten unha 

enfermidade vai ao médico, e que el saiba ás empresas de transporte non se lle 

convocou para ningunha reunión para saber a súa opinión, porque o outro día estivo 

cunha empresa de transporte e lle dixo que non sabía nada diso. Remata o Sr. Parajó 

sinalando que, polo demais, todo o que sexa bo para os veciños vai a estar de acordo. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que hoxe pola maña na reunión 

se adopto un acordo de harmonización de horarios, así que hai que felicitarse, sobre 

todo á plataforma de bus de Teo. Pensa que a presión sobre os concesionarios por 

parte da Dirección Xeral de Mobilidade vai a ter que exercerse durante moito tempo. 

Salienta que coa situación económica actual era imposible manter as dúas liñas e 

agradece a participación da Xunta de Portavoces, engadindo que van a quedar 

parroquias sen servizo e que a todos lles gustaría moitas cousas, porén agora non se 

poden ter os dous STEO e se optou por un. Tamén é unha forma de promocionar o 

transporte público e ver como funciona o STEO 4, e despois se funciona pódese 

platnexar despois duns anos o STEO 3. Explica a Sra. Lemus que se trata dun primeiro 

paso xa que agora comezarán as negociacións da Xunta coas operadoras e isto non 

será tan fácil. Entende a Sra. Lemus a necesidade de falar cos concesionarios porén 

tamén hai que ter en conta as necesidades da poboación, supoñendo que as 

concesionarias se centraran nos puntos que máis beneficios lle dean e o concello 

deberá buscar  que se cubra o maior  número de parroquias, o cento de saúde, o IES, 

etc. Sinala a Sra. Lemus que quizás tamén habería que facer un desembolso 

económico en canto á promoción, porque posteriormente isto non vai a ser tal fácil. Di a 

Sra. Lemus que agradecería que, cando se implante o servizo, de vez en cando se lle 

dean os datos aos diferentes grupos, xa que a situación económica é a que é e pese a 

todo deben ser todos conscientes de que se trata dun gasto considerable. Anuncia a 

Sra. Lemus o seu apoio á proposta, engadindo que a partir de agora virán curvas. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o que está claro é que os servizos 

públicos nunca foron baratos, nin son baratos. Lembra que no programa electoral do 
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BNG para as eleccións municipais do 2011, afirmaban que era un reto crear un sistema 

que garanta a coordinación de horarios e o establecemento diario de paradas con 

información das frecuencias e das rutas, e se propoñía impulsar as novas liñas do 

concello, a STEO 3 e STEO 4, e tamén o desenvolvemento das liñas de interese 

metropolitano, STEO 1 e STEO 2. Lembra o Sr. Fernández que tamén se falaba da 

necesidade de facer un estudo para atender as parroquias de Lampai, Vilariño e 

Bamonde, que serían as que quedarían fora destas catro liñas. Explica que agora se 

atopan cunha proposta parcial que so atende STEO 4, que é a orixinal modificada, con 

catro ou cinco cambios, sobre todo o tema dos IES. Di o Sr. Fernández que son 

conscientes de que con esta liña se atende a unha parte importante da poboación do 

concello, porén hai que deixar claro que, sendo necesaria esta liña, queda fora unha  

parte importante do territorio do concello, que so se poderá atender se se poñen en 

marcha as outras liñas das que falou. Sinala o Sr. Fernández que segue existindo un 

problema que é o da AC 841, porén parece que tras a reunión da maña existe unha 

proposta e cabe agardar que sexa así. Salienta o Sr. Fernández que o BNG apoia 

poñer en marcha esta liña, STEO 4, deixando claro que queda moito por andar e tendo 

moi presente sempre que os servizos públicos nunca foron baratos, porén hai que 

apostar por eles por tratarse de algo fundamental. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que quedan as parroquias máis rurais sen 

ese servizo, como Bamonde, Vilariño, Teo, Lampai, parte de Reis e de Oza. Remata 

sinalando que dende o seu grupo son conscientes de que se trata dun servizo caro e 

entendendo que existe vontade por parte do goberno de que existirá unha segunda 

fase onde se incluirán esas parroquias, apoiarán a proposta. 

 

O Sr. Rey sinala que existía unha estudo de custes que plantexaba tres hipótese e a 

dos 9 viaxeiros era unha delas, a máis pesimista pero quizais a máis real. Considera 

que é precisa unha cultura do bus, como di a Sra. Lemus, sendo claro que se trata dun 

servizo caro, porén non facelo implica trasladar os custes ás familias. En canto a darlle 

a iniciativa ás empresas de trasporte, entende o Sr. Rey que non, porque van a buscar 

o lucro inmediato. Diso hai proba, e así nos Verxeis vaise cancelar, por motivos 

económicos, unha frecuencia de autobuses. Salienta o Sr. Rey que se se lle da ás 

empresas a posibilidade de que o deseñen non pasarían, por exemplo, polos Verxeis 



 

 - 39 -

senón por Cacheiras, onde collerán máis viaxeiros, resultando que aínda que 

participaran eles o billete non sería máis barato. Salienta que, ao igual que a Sra. 

Lemus, él tamén dubida, aínda ten o compromiso da Dirección Xeral, da data de 

novembro, porén pensa que desta vez existe vontade de facelo e poñelo en marcha. O 

Sr. Rey di que lle gustaría tranquilizar ao Sr. Guerra, estando con el en que tanto 

Lampai como Vilariño, Teo, e incluso Os Menecos, quedan fora, porén se o que se 

propón é dunha rendibilidade dubidosa a outra xa é imposible. Salienta que existe o 

compromiso, recollido no convenio, porén son en todo caso conscientes de que 

actualmente a segunda liña é unha utopía, alomenos ata que se obteña un retorno do 

50% desta. Explica o Sr. Rey que, tratándose das outras liñas da STEO 1 e da STEO 

2, suspendidas polo convenio, a partir dunha decisión unilateral da Xunta, unha delas 

podería seguir tendo interese, a que vai dende a Poboa, e sería rendible, porque se 

trata dun percorrido curto e recolle unha zona poboada, pero a outra que saía dende 

Pontevea, se a harmonización vai adiante, non se seguiría reclamando porque non 

aportaría nada novo. Agradece o Sr. Rey  aos grupos a xenerosidade de aprobar isto, 

porque repercute positivamente nunha parte importante dos veciños e porque implica 

un grado importante de madurez da corporación. Dirixíndose ao Sr. Fernández dille que 

esa parte do programa ao que se referiu o concelleiro do BNG, a  redactou el e é 

consciente de que aínda que agora non se cumpra integramente a vontade e que se 

poida cumprir no futuro, porque nas circunstancias económicas actuais non se pode 

dispoñer da masa orzamentaria suficiente para poñelo inmediatamente en vigor pero sí 

nun futuro. 

 

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

sinala que él non dixo que se lle dera a iniciativa ás empresas senón pedirlle a súa 

colaboración para que informaran ou para ver que propostas podían facer, pero non 

darlle a iniciativa porque senón ocorrería o que dixo o Sr. Rey. 

 

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

engadir. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que lle gustaría insistir niso de que 

o recollían no seu programa electoral e que seguirán demando o resto das liñas, aínda 

que son conscientes das limitacións que hai. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que quere insistir nas parroquias que 

quedan foran e que, existindo vontade, sería bo que se aborden cando se poida. 

 

O Sr. alcalde di que agora hai que confiar en que a Dirección Xeral chegue a acordo 

coas operadoras, porén o concello vai a cumprir coas súa parte do compromiso 

económico do concello de darlle cobertura a esta primeira liña  

 

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 asumir o compromiso económico para dar cobertura ao 
custe da liña STEO-4 Modif (Servizos de interese municipal encadradas dentro do 
Plan de Transporte Metropolitano da ATM de Santiago de Compostela), que se 
concreta nos seguintes apartados: 

- Ampliar a 6 anos (2014-2019) o número de anualidades do compromiso de gasto 
plurianual, segundo o estipulado no apartado 5 do artigo 174 do R.D.L 2/2004, de 
5 de marzo (TRLRFL) 

- Establecer nos orzamentos anuais do Concello de Teo, durante os anos 
comprendidos entre 2015 e 2019, os créditos necesarios para o seu mantemento 
ata o límite de 120.000,00€ no ano 2015, e esta cantidade minorada nos ingresos 
por viaxes do ano precedente nos exercicios de 2016, 2017, 2018 e 2019. Con este 
obxecto, incrementaranse as porcentaxes fixadas no apartado 3 do artigo 174 do 
R.D.L 2/2004, de 5 de marzo (TRLRFL), acolléndose ao apartado 5 do mesmo 
artigo deste R.D.L. 
 
 
9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SOBRE O SERVIZO DE TRANSPORTE PÚBLICO Á 
URBANIZACIÓN OS TILOS. 
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O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de transportes, turismo, emprego e 

deportes, D. Angel Manuel Rey-Alvite Martínez. 

 
O Sr. Rey da conta da proposta de 22 de xullo de 2014, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego 

e participación veciñal de 28/07/2014, coa modificación acordada na mesma. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Convenio de colaboración sobre o servizo de transporte 
público á urbanización Os Tilos 
Tomando en consideración: 

1. O borrador do convenio para a coordinación dos servizos de transporte público 
con orixe ou destino na urbanización Os Tilos, remitido pola Dirección Xeral de 
Mobilidade en escrito asinado o 26 de maio de 2014 

2. Que este foi informado favorablemente pola Asesoría Xurídica da Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e que conta co visto bo da asesoría 
legal do concello 

3. Que este servizo é básico para satisfacer as necesidades de mobilidade da 
ampla poboación residente na urbanización Os Tilos e que, ademais, este 
convenio garante as ventaxosas condicións de servizo disfrutadas nos últimos 
anos. 

PROPONSE ao Pleno municipal a adopción do seguinte  

ACORDO 

1. Aprobar a proposta de convenio para a coordinación dos servizos de transporte 
público con orixe ou destino na urbanización Os Tilos, remitida pola Dirección 
Xeral de Mobilidade. 

2. Facultar ao Alcalde do Concello de Teo para realizar a tramitación necesaria e a 
sinatura do acordo”. 

 

O Sr. Rey sinala que foi un servizo que estivo en litixio xudicial por parte de dúas 

empresas que reclamaban operar dentro da urbanización Os Tilos. Finalmente 

substanciouse nunha sentenza do Supremo que dividía o servizo entres as dúas 

empresas, unha que operaría na parte norte e outra na parte de abaixo, pero suprimía 
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as paradas intermedias. Diante da posibilidade de que o servizo sufrira algunha 

modificación se puxeron tres condicións, que non alterase o marco tarifario que tiñan 

dentro do transporte actual, e se cumpre, que non se alterasen os medios nin as 

frecuencias con que se presta actualmente o servizo, tamén se respecta, e que en 

ningún caso se integrara no sistema de transporte metropolitano. Salienta o Sr. Rey 

que despois da negociación coa Dirección Xeral de Mobilidade, iso foi o que se aceptou 

e a solución fíxose mediante unha modificación dunha Lei que vai a dar cobertura ao 

sistema actual mediante un convenio a tres bandas, a Consellería de Medio ambiente, 

e os concellos de Teo e Santiago. 

 

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

que está totalmente de acordo con que o transporte de Santiago vaia aos Tilos. Sinala 

que, tratándose do punto terceiro, referido á incorporación dunha persoa en 

representación do concello de Teo na Comisión técnica de seguimento, non ve no 

Convenio ao concello de Teo, polo que da liña de Santiago aos Tilos, segundo o 

convenio, poden facer o que queiran, e para algúns temas, como horarios, custes, etc 

terían que contar con Teo, porque a urbanización non deixa de ser de Teo. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á 

proposta.  

 

Intervén o portavoz do BNG, quen amosa o apoio do seu grupo á proposta, engadindo 

que se aledan de que se solvente o problema. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que dende o seu grupo se aledan de que 

por fin este problema teña solución. 

 

O Sr. Rey sinala que precisamente él quería propoñer retirar ese terceiro punto da 

proposta, da presenza do concello na Comisión técnica, porque é un erro. Explica que 

no convenio se prevén dúas Comisións, unha Comisión técnica, onde non está o 

concello de Teo, e unha Comisión de Seguimento, na que sí está o concello de Teo. 

Explica que a Comisión técnica é so consultiva e non ten funcións executivas, que 
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quedan na de seguimento, que é a que aproba a proposta, polo que o convenio estaría 

correcto. 

 

O Sr. alcalde salienta que iso xa se falou e xa se corrixiu na Comisión Informativa, polo 

que a proposta quedou ditaminada cos puntos número un e dous, coa eliminación do 

punto terceiro. 

  

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 (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG 
e 2 grupo mixto), acorda: 

1.- Aprobar a proposta de convenio para a coordinación dos servizos de 
transporte público con orixe ou destino na urbanización Os Tilos, remitida pola 
Dirección Xeral de Mobilidade. 

2.- Facultar ao Alcalde do Concello de Teo para realizar a tramitación necesaria e 
a sinatura do acordo. 
 
Sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos, ten un lugar un receso na 

celebración da sesión, que se reanuda ás vinte e unha horas e cincuenta e cinco 

minutos, momento no que se incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da 

Corporación. 

 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO DE DECLARACIÓN DE 
MUNICIPIO OPOSTO Á APLICACIÓN DO TRATADO TRANSATLÁNTICO DE 
COMERCIO E INVESTIMENTO (TTIP). 
O Sr. alcalde da conta da moción presentada polos concelleiros do grupo de goberno 

municipal de Teo, de 21 de xullo de 2014 (rex. entrada nº 6221), que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, emprego e participación veciñal de 28/07/2014. 
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“DECLARACIÓN DE MUNICIPIO OPOSTO Á 
APLICACIÓN DO TRATADO TRANSATLÁNTICO DE 
COMERCIO E INVESTIMENTO (TTIP) 

Moción presentada polos concelleiros/as do grupo 
de goberno municipal de Teo 

A Unión Europea (UE) e os Estados Unidos de América (EUA) están a negociar, de 
costas á cidadanía e aos seus representantes políticos (parlamentos estatais/nacionais 
e europeo), un amplo acordo de liberalización de comercio e investimentos que 
representa un serio perigo para a democracia e a debida protección dos dereitos 
laborais, medioambientais e de saúde, e antepón o interese  comercial dos investidores 
e empresas transnacionais (ETN) ao interese xeral. 

O TTIP, ao perseguir a liberalización total dos servizos públicos e a apertura de 
prestación destes ás ETN e mais ás compras e licitacións de bens e servizos das 
Administracións Públicas, pon en perigo todos os servizos públicos e as compras 
públicas, en todos os niveis de poder, e compromete a habilidade dos representantes 
elixidos para administraren libremente as súas comunidades locais e promoveren a 
industria, o emprego e iniciativas locais. 

Este Tratado afondará nas reformas lexislativas que, alén das privatizacións, en 
materia de contratación pública conduciron a que as diferentes administracións non 
poidan introducir cuestións sociais ou xeográficas entre os criterios de adxudicación. 

Deste xeito, as leis do comercio prevalecen sobre calquera outra consideración social e 
ignoran calquera lexislación continental, nacional, rexional ou local. As comunidades 
locais atópanse  elas mesmas dominadas por axustes estruturais restritivos debidos 
aos acordos e ás políticas de libre comercio e de protección do investidor. Esta lóxica 
desmantela os servizos públicos e suprime a liberdade dos poderes locais para 
fornecer os servizos públicos e satisfacer as necesidades sociais das súas poboacións, 
atendendo a políticas e plans de desenvolvemento industrial e de fomento da industria 
e emprego locais. 

As Administracións Locais: 

• ao estaren preto das necesidades dos seus pobos, teñen o deber de inxerencia 
respecto do que trama o TTIP e un deber de resposta, se non queren verse 
acusadas de non axudar á poboación e ao Planeta en perigo; 

• sendo as canles adecuadas para promover os servizos públicos e a industria e 
emprego locais, esfórzanse para a súa promoción como resposta ao interese 
común; 

• están obrigadas a resolver os retos sociais, económicos e medioambientais e, 
conseguintemente, a defender a universalidade dos servizos públicos e a 
protección da cidadanía 

As colectividades locais desexan ampliar o debate público e democrático sobre o que 
está verdadeiramente en xogo tras este Acordo e a sorte que correrán os servizos e 
compras públicos: 
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• o comercio e o investimento soamente poden conducir a intercambios 
económica e socialmente beneficiosos se respectan as necesidades humanas 
en todo lugar e non se basean unicamente no beneficio dos especuladores 
financeiros e das empresas multinacionais; 

• a eliminación programada e progresiva dos servizos públicos é ao mesmo tempo 
a eliminación programada e progresiva da solidariedade e a democracia; 

• a apertura máxima dos servizos e as compras públicas á competencia produce 
efectos contraproducentes en canto á súa accesibilidade, a súa calidade e o seu 
custo; 

• os dereitos sociais son dereitos inalienables, polo que non poden depender 
exclusivamente da lóxica do mercado; 

• só a existencia diversificada de servizos públicos socialmente útiles permite 
asegurar unha calidade de vida digna para todos e en todas partes, en estreito 
nexo co exercicio real da democracia; 

• o control público debe preservarse para garantir o acceso aos bens comúns e á 
creación de novos servizos públicos e tamén para favorecer a industria e 
emprego locais. 

Por todo iso propoñemos ao Pleno a adopción do seguinte 

ACORDO: 

1. Declarar o Concello de Teo como municipio insubmiso e oposto ao TTIP, 
defensor dos servizos públicos básicos para a solidariedade e a redistribución 
social. 

2. Instar á Xunta de Galicia a que tome posición contra o TTIP e demande a 
suspensión das negociacións. 

3. Solicitar do Ministerio de Administracións Públicas o seu apoio a todas as 
iniciativas dirixidas a manter o carácter público dos chamados servizos 
socialmente útiles. 

4. Solicitar do Ministerio de Economía a suspensión das negociacións do TTIP 

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira 
Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Seguridade cidadá” 
 

O Sr. alcalde sinala que se trata dunha moción simbólica e explica que o tratado está 

na terceira rolda de negociacións, tratándose dun tratado que, no caso de aplicarse, 

podería introducir medidas neoliberais, e sobre todo no eido local se falaría de medidas 

de liberalización en diferentes sectores, sobre todo en sectores sensibles. Salienta o 

Sr. alcalde que pese a tratarse dunha moción simbólica, considera que é importante. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que lle gustaría preguntar á secretaria se existe na corporación algún grupo político que 

se chame grupo de goberno municipal. 

 

O Sr. alcalde aclara que se elimina a referencia ao “grupo de goberno municipal de 

Teo” e  se pode substituir por concelleiros do goberno municipal de Teo.  

 

O Sr. Parajó di se o equipo de goberno non ten outro nome, e pregunta se non lle 

chaman non adscritos. 

 

O Sr. alcalde resposta que xa está feita a aclaración. 

 

O Sr. Parajó anuncia a súa abstención. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia a súa abstención, 

engadindo que, por curiosidade, pediu o texto do Tratado e resulta que ninguén o ten, 

polo que non pode entrar a debater sobre un Tratado que non coñece, e que cando se 

vaia a aprobar e se vaia a firmar, se coñece o texto, o poderá debater. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que este Tratado si que se está 

negociando e os termos nos que se está negociando non son accesibles para todos, 

poren nos atopamos diante da orixe dunha parte dos problemas. Falase de troicas, de 

multinacionais, etc, que impoñen, e que acaban con todas e cada unha das conquistas 

sociais. Pregunta o Sr. Fernández onde está a política e onde está a capacidade para 

decidir dos pobos. Considera que hai Estados que están ao servizo do capital para 

destruír o público e a identidade dos pobos, e neste marco en Galiza o pobo galego 

non ten capacidade para decidir, sendo ese o gran problema e o que prexudica 

directamente. Salienta o Sr. Fernández que os pobos, como o galego, ten que ser forte 

para enfrontar estes desafíos claramente aniquiladores. Di o Sr. Fernández que queda 

moi de manifesto a entelequia que supón a Unión Europea, e nesa Comisión Europea 

están persoas que son elixidas pola cidadanía dos Estados membros e esa Comisión 

Europea é a que negocia estas cuestións, a espaldas do Parlamento Europeo e dos 

pobos. Anuncia o Sr. Fernández o apoio do seu grupo, engadindo que aproveita para 
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demandar capacidade para os pobos para defenderse ante o desafío dun sistema 

claramente cruel. 

 

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 sinala que o Tratado se está negociando porén o seu contido é 

descoñecido por todos, e so se dispoñen de filtracións que indican o camiño que pode 

levar, engadindo que por iso se vai a ceñir á moción que se presenta agora. Resalta a 

Sra. Souto da moción o feito de que se mencione, e que o PP comparte, que as 

Administracións Públicas hai que protexelas porque teñen que estar preto das 

necesidades do pobo, ser as canles adecuadas para promover servizos públicos, 

industria e emprego local, están obrigadas a  resolver os retos sociais, económicos e 

medio ambientais, defender a universalidade dos servizos públicos e protexer á 

cidadanía. Salienta a Sra. Souto que neste contexto non cabería outro sentir que estar 

en desacordo co TTIP no caso de que todo iso quedase vulnerado, polo que no 

concello se debe comezar a implantación doutro modelo, que pode ser posible, no que 

se poida defender todo o que vai na moción. Sinala que mentres non saiban o que vai 

escrito nese TTIP, non se pode decidir se é correcto ou non e solicita que na moción se 

pida expresamente clarificar o contido do Tratado, porque non se sabe e todo é a base 

de filtracións. Remata a Sra. Souto a súa intervención sinalando que quedan a espera 

dese coñecemento e anunciando a abstención do seu grupo. 

 

O Sr. alcalde explica que sabe que existiu un votación no Congreso para dar 

información e un rexeitamento polos grupos maioritarios. Salienta que non vai a entrar 

máis alá do que é unha declaración simbólica. Explica que o problema precisamente é 

ese, que se leve negociando dous ou tres anos, que vaian pola terceira rolda, que se 

fale de pechalo co límite do 2015 e que non se teña información e que incluso se 

contemple que determinados aspectos do Tratado van a ter un segredo de 

coñecemento que vai a vinte ou trinta anos, polo principio de negociación. Remata o Sr. 

alcalde a súa intervención sinalando que entende o simbolismo da moción e tamén que 

os grupos non se queiran posicionar pola falta de coñecemento do contido do Tratado. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que sería un problema para o concello de Teo que por culpa da Corporación se 

tumbara ese acordo da Unión Europea con Estados Unidos. 

 

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

concelleira do PP, Sra. Souto, non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG) e oito 
abstencións (6PP e 2 grupo mixto), acorda: 

1.- Declarar o Concello de Teo como municipio insubmiso e oposto ao TTIP, 
defensor dos servizos públicos básicos para a solidariedade e a redistribución 
social. 

2.- Instar á Xunta de Galicia a que tome posición contra o TTIP e demande a 
suspensión das negociacións. 

3.- Solicitar do Ministerio de Administracións Públicas o seu apoio a todas as 
iniciativas dirixidas a manter o carácter público dos chamados servizos 
socialmente útiles. 

4.- Solicitar do Ministerio de Economía a suspensión das negociacións do TTIP 
 
 
11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O XENOCIDIO 
QUE O ESTADO DE ISRAEL ESTÁ A COMETER CONTRA PALESTINA. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 23 de xullo de 2014 (rex. entrada 

nº 6.350) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de transportes, turismo, emprego e participación veciñal de 28/07/2014.  

 

“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 XENOCIDIO QUE O ESTADO DE ISRAEL ESTÁ A 

COMETER CONTRA PALESTINA, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación 

Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nas últimas semanas centos de persoas foron asasinadas en Gaza polo exército israelí como 

consecuencia das ansias imperialistas de Israel. A estratexia de aniquilación do pobo palestiniano 

non se limita a masacre dos últimos días, senón que a política xenocida practicada por Israel, a 

base de detencións masivas, batidas policiais, asasinatos, destrución de casas e infraestruturas 

vitais para o pobo palestinano, pode cualificarse como un crime de lesa humanidade. 

Centos e centos de cidadáns galegos/as solidarios co pobo palestiniano, manifestaron nestes 

días a súa raiba e a súa dor; o propio Parlamento galego aprobou, no pasado mes de maio, unha 

resolución unánime a prol do cumprimento das resolucións das Nacións Unidas para pór fin ao 

sometemento do pobo palestiniano e recoñecer os seus dereitos colectivos. Este acordo parlamentar 

de todas as forzas políticas galegas propuña camiñar cara á resolución dun conflito desigual onde 

un Estado poderoso esmaga un pobo, asasina mulleres e crianzas e planifica a eliminación total de 

quen só pretende vivir dignamente na súa terra. 

Cómpre manifestar publicamente a necesidade de que cesen de inmediato as hostilidades e 

ataques contra o pobo palestiniano, porque o respecto á dignidade humana non é compatíbel co 

escenario de asasinatos, de destrución, de xenocidio calculado que o Estado de Israel está a 

exercer de maneira sanguinaria e cómpre entón que a comunidade internacional defenda os 

dereitos do pobo de Palestina e exixa do Estado de Israel o cumprimento da legalidade 

internacional, concretado nas múltiples resolucións do Consello de Seguranza da ONU, que este 

país incumpre impunemente. Como galegas e galegos non podemos permanecer indiferentes, e por 

iso que denunciamos o silencio cómplice do Goberno español e da UE diante desta barbarie 

porque esta é a hora de expresar a máis enérxica condena perante a operación de limpeza étnica 

que o Estado de Israel está a perpetrar contra o pobo palestiniano na Franxa de Gaza con 

prácticas terroristas contra poboación civil que se teñen traducido na morte de moitas crianzas. 
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Polo exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a 

adopción do seguinte  

ACORDO 

1. O Concello de Teo condena o ataque criminal perpetrado polo Estado de Israel 

contra a faixa de Gaza e reclama que cesen de inmediato os ataques e bombardeos israelís contra o 

pobo palestiniano. 

2. O Concello de Teo solicita a finalización do bloqueo contra a faixa de Gaza, así 

como o derrubamento do muro do apartheid que Israel está a construír na Palestina ocupada. 

3. O Concello de Teo apoia o boicot diplomático, comercial, académico e cultural ao 

Estado de Israel mentres non cumpra a legalidade internacional e non respete os dereitos do pobo 

palestinano. 

4. O Concello de Teo solicita ao Goberno español que abandone a súa actitude pasiva 

diante deste conflito e exixa ao Estado de Israel o cumprimento do Dereito Internacional e das 

resolucións que aprobaron as Nacións Unidas desde 1948, de reparto territorial, así como a 

resolución 194 que obriga a Israel a asumir o dereito ao retorno da poboación palestina a súa 

terra. 

5. O Concello de Teo apoia os actos que se convoquen para expresar a repulsa social 

ao ataque criminal do Estado de Israel contra o pobo palestiniano da faixa de Gaza, e fai un 

chamamento á cidadanía deste concello, e á galega en xeral, para manifestar de maneira masiva 

nas rúas o rexeitamento a este xenocidio. 

6. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza e ao presidente do 

Goberno español para que obren en consecuencia”. 

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

que por unha vez e sen que sirva de precedente vai a apoiar a moción para ver si 

contribúen a que pare a guerra e non haxa os problemas que hai. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di estar de acordo coa 

moción, engadindo que non cree que haxa moito máis que dicir. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán sinala que dende o seu grupo condenan de forma rotunda calquera 

forma de violencia, porque non é xerada polo o pobo porén e este quen a sufre, e 

condenan o terrorismo que está sucedendo con Palestina, engadindo que tamén se 

acordan das vítimas de Israel, porque tampouco teñen culpa de nada. Sinala a Sra. 

Leborán que neste tema se poden presentar moitas mocións, porque non so hai o 

conflito bélico de Palestina e Israel, senón que hai un montón deles, existindo moitas 

vítimas inocentes. Sinala a Sra. Leborán que tamén condenan as faltas de liberdades e 

os abusos de todo tipo de Cuba e Venezuela contra a poboación, engadindo que tamén 

estaría ben incluílo. Salienta que tamén condenan calquera manifestación ou acción 

terrorista, incluso o terrorismo de ETA e de Resistencia Galega, que o BNG nunca foi 

capaz de condenar de forma explícita, e condenan as mortes derivadas da violencia de 

xénero. Pregunta a Sra. Leborán que se pode facer dende Teo, respostando que non o 

sabe moi ben e engadindo que dende o seu grupo nunca se atreverían a dicir que 

existe un goberno en España que ten unha “actitude pasiva ou que ten un silencio 

cómplice”. Di a Sra. Leborán que actitudes pasivas e silencios cómplices se viron no 

Pleno de Teo cos terroristas Resistencia Galega, condenados pola xustiza, faltando 

pouco para chorar porque estaban no cárcere, estaban un pouco lonxe e non se podía 

ir a velos. Sinala a Sra. Leborán que lles parece cruel facer demagoxia co sufrimento 

das persoas e parecería máis acertado e incluso ético facer un comunicado de todos os 

partidos no que se solicitara que se aceleren as medidas necesarias para que este 

conflito non produza máis sufrimento, aínda que iso lle quitaría protagonismo aos 

concelleiros do BNG. Anuncia a Sra. Leborán o apoio do seu grupo á moción, pola 

mensaxe que transmite, aínda que non están de acordo coa forma de presentala. 

Remata a Sra. Leborán a súa intervención pedindo que non se manipule o que di e 

sinalando que o que di é que condena a masacre do pobo Palestino e ás vítimas que 

tamén hai en Israel, engadindo que as decisións son tomadas por malos políticos, que 

teñen a sorte de que as bombas nunca lle caen e eles. 

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio á moción. Lembra que o outro día escoitando a un 

representante do goberno Israelí dicía que en Europa non se entendía o que estaba 
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acontecer porque se empregaba unha moral europea. Di que a veces lle costa 

entender como un pobo que sufriu o que sufriu sexa capaz de facerlle pasar a outro 

pobo parte do que él sufriu. Considera o Sr. alcalde que é condenable calquera tipo de 

violencia, porén neste caso a equidistancia non é unha opción, porque tamén na 

segunda Guerra Mundial existiron vítimas alemanas e se condena o nazismo e os 

campos de concentración. Sinala o Sr. alcalde que non vai a entrar noutras 

consideracións porque si hai unanimidade iso lle vale. Opina que a comunidade 

internacional aplica un silencio cómplice, por moitos motivos e fundamentalmente por 

motivos de intereses económicos e posicións xeoestratéxicas, tratándose de algo 

lamentable e dun espectáculo que lle provoca unha náusea perpetua e lle fai descrer 

do xénero humano.  

 

O Sr. Fernández sinala que ante o que dixo pola Sra. Leborán hai dúas opcións, e unha 

delas pode ser calar, porque esta concelleira se retrata claramente a sí mesma. 

Considera que esta concelleira debe comezar por condenar o franquismo ou os mortos 

da Guerra Civil, ou por moitas cousas, porén fala de Libia, Irak, Afganistán, e parece 

que ninguén ten culpa desa guerra. Salienta o Sr. Fernández que se está falando do 

xenocidio de Palestina, sinala que o Sr. alcalde falaba de políticas violentas e pregunta 

que son os desafiuzamentos. Salienta o Sr. Fernández que o BNG é unha organización 

pacifista, dende o seu nacemento, e un dos puntos fundacionais é “paz e desarme 

mundial” e iso non o pode dicir o PP e se o di é minte. Sinala o Sr. Fernández que a 

Sra. Leborán fala de Venezuela e Cuba e pregunta a que ven iso e porque non fala de 

Madrid e das cargas policiais, preguntando se iso non é violencia. Salienta o Sr. 

Fernández que para o BNG calquera asasinato é condenable, como foi o que pasou na 

segunda Guerra Mundial. Sinala que, dende o ano 48, o que está pasando en Israel, 

porque ninguén lle chama Palestina, son auténticas animaladas, engadindo que non 

imaxina que viñeran os portugueses e botaran aos españois fora das súa casas, ou as 

bombardearan e mataran aos nenos. Sinala que iso está pasando e estase matando 

nenos e ante esta cuestión non se poden mixturar unhas cousas con outras, engadindo 

que el non tería coraxe para facelo. Opina o Sr. Fernández que a cuestión é moi seria e 

hai unha moción clara contra o xenocidio do pobo Palestino e se meten cuestións que 

non veñen a conto, e despois se di que van a votar a favor. Dirixíndose á Sra. Leborán, 
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o Sr. Fernández dille que cando empece a condenar o faga comezando pola Guerra 

Civil e polo franquismo. 

 

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

estar de acordo. 

 

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

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que condena a Guerra Civil, engadindo 

que o que pasa é que hai temas que ao Sr. Fernández non lle gustan, engadindo que 

tamén condena a masacre de palestina. 

 

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.- O Concello de Teo condena o ataque criminal perpetrado polo Estado de Israel 
contra a faixa de Gaza e reclama que cesen de inmediato os ataques e 
bombardeos israelís contra o pobo palestiniano. 

2.- O Concello de Teo solicita a finalización do bloqueo contra a faixa de Gaza, así 
como o derrubamento do muro do apartheid que Israel está a construír na 
Palestina ocupada. 

3.- O Concello de Teo apoia o boicot diplomático, comercial, académico e cultural 
ao Estado de Israel mentres non cumpra a legalidade internacional e non respete 
os dereitos do pobo palestinano. 

4.- O Concello de Teo solicita ao Goberno español que abandone a súa actitude 
pasiva diante deste conflito e exixa ao Estado de Israel o cumprimento do Dereito 
Internacional e das resolucións que aprobaron as Nacións Unidas desde 1948, de 
reparto territorial, así como a resolución 194 que obriga a Israel a asumir o dereito 
ao retorno da poboación palestina a súa terra. 
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5.- O Concello de Teo apoia os actos que se convoquen para expresar a repulsa 
social ao ataque criminal do Estado de Israel contra o pobo palestiniano da faixa 
de Gaza, e fai un chamamento á cidadanía deste concello, e á galega en xeral, para 
manifestar de maneira masiva nas rúas o rexeitamento a este xenocidio. 

6.- Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza e ao presidente do 
Goberno español para que obren en consecuencia. 

 
12.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto decimoterceiro orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

alcalde, expón que hai presentadas catro mocións, unha relacionada co tema do 

rexistro civil, que foi a razón que a Sra. Lemus retirou na Comisión Informativa a 

presentada por ela, outra sobre as libranzas vencelladas ao servizo de dependencia, 

unha presentada polo conxunto dos grupos políticos e os concelleiros do goberno da 

Corporación sobre a derradeira corporación republicana, e outra presentada o día de 

hoxe polo Sr. Parajó, a petición da asociación Foltra.  

 

Preguntado polo Sr. alcalde, non se presenta ningunha moción máis polos grupos 

municipais. 

 
1.- Moción conxunta a favor da continuidade do actual sistema organizativo do rexistro 

civil de 24 de xullo de 2014 (rex. entrada nº 6.474). 

O Sr. alcalde explica que a urxencia esta xustificada polos cambios que hai de marco 
que poidan poñer en perigo os Rexistros Civís e a importancia que isto poida ter na 
contorna. 

 
Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción conxunta sobre a 
continuidade do actual sistema organizativo do rexistro civil de 24 de xullo de 
2014. 
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O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción conxunta a favor da continuidade do actual sistema 

organizativo do rexistro civil de 24 de xullo de 2014 (rex. entrada nº 6.474), que se 

recolle a continuación. 

 

“MOCIÓN RELATIVA A FAVOR DA CONTINUIDADE DO ACTUAL SISTEMA 

ORGANIZATIVO DO REXISTRO CIVÍL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 O estado español regulou dende o século XIX o rexistro civil como un servizo público e 
gratuíto. Dende aquela época esta organización demostrou  que era efectiva. 

Unha das fortalezas do sistema é precisamente a  cércania á poboación, xa que a lei 
38/2088, do 28 de decembro de demarcación e planta xudicial,  recolle a necesidade 
de que en cada termo municipal exista un rexistro civil. Sendo o noso pais 
eminentemente rural, e con unha endémica dependencia do transporte privado, a 
localización dun servizo de uso tan universal na proximidade xeográfica faise 
imprescindible. 

Por outra parte, as características dos datos cos que se traballa fai necesaria unha 
implementación estrita das medidas de seguridade que garantan unha protección de 
datos máxima, e unha rigorosidade na custodia e no manexo dos asentamentos fora de 
toda manipulación.  

O acceso ao rexistro civil, non debe ser so de balde, senón que debe estar lonxano de 
intereses económicos espurios, sendo necesario un coidado estremo arredor de todo o 
seu funcionamento que evite a contaminación por cuestións mercantís. 

O único xeito de manter estas características do servizo, e  a actual organización a 
través das demarcacións municipais, e coa organización, supervisión e control da 
administración de xustiza e con responsabilidade atribuídas ás funcionarios e 
funcionarias de dita administración. 

O Real Decreto 8/2014 de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a 
eficiencia, afortunadamente prorroga  a entrada en vigor da nefasta regulación contida 
na Lei20/2011 de Rexistro Civil. Esta lei daba como prazo para o desmantelamento dos 
rexistros civís o 22 de xullo de 2014. A prorroga da un ano mais de marxe para 
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toparnos cos cambios do ordenamento xurídico que afectan ao rexistro civil 
encamiñados a privatización dos servizos, abren a porta para que se poida cobrar 
aranceis, introducir a rendibilidade económica no manexo de datos privados, … en 
definitiva  cambiar totalmente o sistema de rexistro que coñecemos.  

As novas tecnoloxías xa teñen cabida na vida cotiá dos rexistros civís, e continuar por 
esta vía situaríaos no século XXI, sen restarlles a credibilidade e solvencia da que son 
posuidores, mellorando ademais a accesibilidade e eficiencia do mesmos. Non se pode 
utilizar a adecuación tecnolóxica como coartada para este desmantelamento. 

O Rexistro Civil de Teo expide unha media de 300 certificacións rexistrais ao mes, case 

4000 certificacións ao ano. A maior parte delas se solicitan na súas dependencias 

directamente polos cidadáns do concello, a quen se lles entregan no momento, é dicir, 

o servizo préstase de xeito directo e inmediato (agás aquelas que precisan ser 

comentadas polo Tribuna Superior de Xustiza, ou aquelas outras que se estenden 

sobre documentos doutros países). Os diferentes trámites dos expedientes e 

inscricións realízanse nas súas oficinas, sen que os cidadáns teñan que soportar 

cargas engadidas,  Pensamos que este tipo de servizo non se pode substituír pola 

visita a un notario ou un rexistrador. 

Tendo en conta que esta corporación debateu e aprobou por unanimidade unha moción 

do BNG e da compoñente do grupo mixto, Uxia Lemus, en maio do 2013  a prol do 

mantemento dos xulgados de paz, e da gratuidade dos rexistros civís, entendemos que 

con unha parte dispositiva plenamente en vigor, propoñemos de novo este debate 

centrado na situación de Teo, e  nas novas medidas que se van incardinando. 

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal de Teo a adopción do 
seguinte 

ACORDO 

1. Reafirmarse nos acordos tomados en virtude da moción aprobada en maio do 
2013 no pleno da corporación a favor do mantemento dos xulgados de paz, e da 
gratuidade dos rexistros civís. 

2. Instar ao goberno do estado à paralización da entrada en vigor das normas 
aprobadas que modifiquen o actual sistema de rexistro civil,  e de aquelas que 
abran a porta a posibilidade de abrir estes servizos á unha explotación mercantil. 
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3. Esixir á xunta de Galicia que se opoña as medidas que se pretenden tomar para 
transformar o actual mapa de rexistros civís. Esixir con rotundidade a defensa da 
existencia do rexistro civil de Teo, publico e  gratuíto . 

4. Apoiar aos traballadores e traballadoras dos rexistros civís nas accións que 
poidan levar a cabo para defender o actual sistema de rexistro civil, e en 
especial aos de Teo. 

Teo,  a  24 de xullo de 2014 

Presentada como moción conxunta por Ignacio Iglesias Villar, en representación do 
grupo de Goberno, do grupo municipal do BNG,  do grupo municipal do PP e da 
concelleira do PSdG-PSOE” 

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

que parece ser que existe algún acordo, segundo dixo o Ministro en Santiago, 

engadindo que haberá que ver se se inclúe ou non isto, engadindo que se non se 

inclúe estaría de acordo coa moción. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o BNG presentou unha moción en 

maio de 2013, aprobada polo Pleno de Corporación, na que se denunciaba a 

desaparición dos Rexistros Civís e dos Xulgados de Paz, abríndose a porta á 

mercantilización das catro mil certificacións de media que se expiden en Teo. Salienta 

que o que queda claro é que os veciños/as de Teo, por decisión do PP, van a quedar 

sen Rexistro Civil, polo tanto van a apoiar a moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e anuncia o apoio do seu grupo á moción, con 

independencia do que o dixera o Ministro en Santiago. 

 

O Sr. Iglesias sinala que pouco máis hai que dicir, engadindo que o que quere aclarar é 

que o que se estivo falando estes días e que ten, é un acordo entre UXT e a CIGA no 

que se di que se respetarán os postos de traballo e se encargará aos Xulgados 

existentes as competencias residuais que lle queden dos Rexistros Civís, polo que non 

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

que sempre foi partidario de ver a letra pequena, a ver como queda e despois mirar se 

é así ou non é así, porque por moito que se diga, se teñen pensado quitalos os van a 

quitar igual.  

 

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

engadir. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que da igual que o PP acate ou non as 

decisións do seu partido porque a cuestión é que Teo vai a quedar sen Rexistro Civil 

por decisión do Partido Popular. Sinala que se se está falando de defender o Rexistro 

Civil de Teo é porque o PP en Madrid ou o Ministro Gallardón, tomou esta decisión, non 

tratándose de decisións gratuítas, senón que teñen unha motivación ideolóxica. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e sinala que co apoio do grupo popular de Teo 

vaise aprobar a moción, porque eles votan por sentido común. 

 

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.- Reafirmarse nos acordos tomados en virtude da moción aprobada en maio do 
2013 no pleno da corporación a favor do mantemento dos xulgados de paz, e da 
gratuidade dos rexistros civís. 
 
2.- Instar ao goberno do estado à paralización da entrada en vigor das normas 
aprobadas que modifiquen o actual sistema de rexistro civil,  e de aquelas que 
abran a porta a posibilidade de abrir estes servizos á unha explotación mercantil. 
 
3.- Esixir á xunta de Galicia que se opoña as medidas que se pretenden tomar 
para transformar o actual mapa de rexistros civís. Esixir con rotundidade a 
defensa da existencia do rexistro civil de Teo, publico e  gratuíto . 
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4.- Apoiar aos traballadores e traballadoras dos rexistros civís nas accións que 
poidan levar a cabo para defender o actual sistema de rexistro civil, e en especial 
aos de Teo. 
 
 
2.- Moción conxunta relativa a repercusión negativa sobre as libranzas vinculadas aos 

servizos de dependencia das novas fórmulas de calculo da capacidade económica (rex. 

entrada nº 6.471). 

O Sr. alcalde explica que os concelleiros do grupo de goberno teñen constancia de que 

se está a facer un novo cálculo da capacidade económica dos usuarios/as vencellados 

á dependencia, que están existindo unha serie de medidas de axuste e recortes sobre 

os servizos que veñen a repercutir directamente nas axudas que se reciben polas 

persoas que forman parte da rede de residencias, non tanto pública como tamén nas 

prazas concertadas. Salienta que é unha moción coa que se pretende sensibilizar 

sobre iso e denunciar o que está a acontecer, entendendo que en caso de aplicarse 

ese novo cálculo pode implicar moitos problemas en moitas unidades familiares, o que 

xustifica a urxencia da moción. 

 
Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción conxunta relativa a 
repercusión negativa sobre as libranzas vinculadas aos servizos de dependencia 
das novas formulas de calculo da capacidade económica. 

 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción conxunta relativa a repercusión negativa sobre as 

libranzas vinculadas aos servizos de dependencia das novas fórmulas de calculo da 

capacidade económica de 24 de xullo de 2014 (rex. entrada nº 6471), que se recolle a 

continuación. 
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“MOCIÓN RELATIVA  REPERCURSIÓN NEGATIVA SOBRE ÁS LIBRANZAS 
VINCULADAS AOS SERVIZOS DE DEPENDENCIA DAS NOVAS FORMULAS DE 
CALCULO DA CAPACIDADE ECONÓMICA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A asistencia ás persoas dependentes  dende o inicio destas prestacións nas mans dos 

Servizos privados de atención. Esta situación produciuse pola incapacidade das 

administración de ofertar dentro da rede pública as prazas necesarias para asumir os 

servizos que estaban sendo  asumidos legalmente como dereitos das persoas 

dependentes.  Isto sucedeu en contra da postura de moitos sectores que sempre 

consideramos prioritario un sistema publico de atención á dependencia.  

Unha das formulas de financiamento de servizos, é o libramento vinculado a un servizo. 

Isto é : a administración  aporta unha cantidade económica   do custo do servizo que a 

familia busca no mercado privado, en función da renda.  Este sistema ten moitas 

vantaxes para a administración xa que lle evita ter que facerse cargo de custes que lle 

traslada á familia ou persoa usuaria.  

A traslación á normativa autonómica dos recortes estatais fíxose a través do Decreto  

149/2013, carteira de servizos de dependencia, que no  seu artigos 18 e seguintes 

relativos á determinación da capacidade económica da persoa: 

Este cálculo faise en función da renda e do patrimonio para o cal estívose durante os 

meses pasados pedindo  variada información ás familias. Neste mes están chegando 

as resolucións ás familias nas que indican   a renda calculada e os axustes na libranza.  

Estas resolucións,  especifican unha contía tomada en consideración,pero  non aclaran 

cal é a forma na que se determinou a dita contía.  

Como a normativa de patrimonio argumenta, existen varias formulas para o seu 

cálculo, porén a información recollida nas resolucións non permite coñecer con 

claridade cal é a estimación que efectúa a Consellaría de Traballo e Benestar e en 

consecuencia creáselle unha indefensión á persoa administrada. 

A aplicación inmediata destas novas condicións (efectos do propio mes de xullo) fai que 

a persoa e/ou as súas familias se atopen nunha situación para a que non poden ter 

tomado decisións previas en función das novas condicións da axuda que viña 
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percibido. Dita previsión era de imposible realización coñecendo unicamente a 

normativa, xa que en concordancia co recollido no punto anterior a parte da capacidade 

económica estimada en base ao patrimonio, era de moi difícil estimación para as 

persoas ás que vai dirixido este tipo de prestacións. 

Tampouco existiu ningunha campaña informativa xeral, nin información individualizada 

sobre os cambios neste ámbito (incluíndo a redución das contías das prestacións 

económicas de referencia), que como xa se mencionou, pola forma en que se 

comunica (con efectos no propio mes no que xa se xerou obriga de pagamento con 

entidades privadas) pode incluso xerar situacións de dificultade para asumir os gastos 

que deben aboarse por servizos xa prestados. Nomeadamente cando non sempre o 

patrimonio é de fácil conversión en recursos económicos dispoñibles para a 

financiamento dunha obriga pecuniaria. 

Neste momento o problema fundamental esta nas persoas  que viñan recibindo a 

libranza vinculada a servizos de residencia, pero en poucas semanas van ir chegando 

estas resolucións a todas as  persoas  dependentes con  libranzas. 

 

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal de Teo a adopción do 
seguinte 

ACORDO 

1. Instar ao goberno do estado a paralizar as medidas de axuste económico e 
recortes  sobre os servizos de apoio á autonomía persoal . 

2. Esixir á xunta de Galicia que  a  normativa  para o calculo da capacidade 
económica dos usuarios e usuarias, sexa revisada para impedir a desatención 
de persoas, e sexa aplicada con unha interpretación  favorable aos intereses das 
persoas dependentes e das súas familias, estremando as precaucións para 
evitar cálculos de rendas que produzan graves quebrantos na súa atención. 
Paralizar a aplicación inmediata deste novos cálculos para que as familias  
poidan asumir novas cargas no caso de ter capacidade para facelo, informando 
do procedemento do calculo para poder recorrelo no caso de inexactitudes, e 
informar con anticipación do procedemento, dos resultados e da aplicación. 

3. Apoiar as accións que as persoas usuarias dos servizos da dependencia ou  as 
súas familias  realicen para defender o seu dereito a unha asistencia necesaria. 

Teo,  a  24 de xullo de 2014” 
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O Sr. Iglesias explica que dende este mes se comezaron a recibir resolucións nas que 

se recalculan os axustes da aportación económica e son brutais. Explica que se fixo un 

cálculo dunha das residencias de Teo, na que con 23 usuarios que reciben libranzas a 

diminución é de 5.900 €, o que supón unha media de 257 € por usuario, porén algún 

dos usuarios lle diminúe ata 500 € ao mes. Explica o Sr. Iglesias que a diminución 

implica que as familias se van a ter que facer cargo dese sobrecuste, sen previo aviso, 

sen darlle tempo para a máis mínima planificación e axuste nas súas contas. Salienta 

que isto está baseado na normativa estatal e tamén nos límites que se fan aos propios 

servizos. Opina o Sr. Iglesias que se xera un problema importante, engadindo que 

ademais as cousas se están facendo mal, xa que hai xente á que se lle calcula como 

renda a aportación dos fillos para pagar a residencia, co agravante de que non se fai 

para dentro de seis meses senón que se fai dende o 1 de xullo. Salienta o Sr. Iglesias 

que o que se di é que isto é para axustar á baixa os prezo das residencias, engadindo 

que isto era xa o que facía falla, porque cando axustas á baixa os prezos dun recurso 

ou baixas a calidade, ou os salarios, ou algo, porque ninguén vai a perder cartos nunha 

empresa privada. Salienta o Sr. Iglesias que Teo é un concello onde existen varias 

residencias de mediano e sobre todo pequeno tamaño que soportan unha poboación 

activa importante, e non se debe esquecer que parte da poboación vive e ten este tipo 

de empregos. Pola contra a situación sempre favorece ás empresas grandes, dándose 

un proceso de concentración en empresas multinacionais que van a poder negociar 

coa Administración cara a cara.  

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

que se trata dun tema delicado, engadindo que non sabe se se vai a levar a cabo tal e 

como di o Sr. Iglesias. 

 

O Sr. Iglesias di que parece que sí. 

 

O Sr. Parajó sinala que se sabe que en todo momento hai negociacións e despois se 

chega a acordos, descoñecendo se iso está pechado. Opina que sería un gran 

prexuízo para as residencias. Pregunta o Sr. Parajó se non mirarán tamén a 

declaración da renda, o patrimonio, as contas ou algo diso para ter que tomar esa 

medida. Anuncia o Sr. Parajó o seu apoio á moción. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen agradece a explicación do Sr. 

Iglesias, recoñecendo que non entendera o contido da moción. Sinala que se está 

facendo unha política de privatización da vellez e cada un que se apañe como poida. 

Anuncia o seu apoio a moción, engadindo que a premura e a indefensión é total, 

resultando que os usuarios non saben a que aterse, e ademais se fai en pleno verán, é 

dicir, con nocturnidade e alevosía. Remata a Sr. Lemus a súa intervención sinalando 

que agradecería que todos os datos dos que falou o Sr. Iglesias, lle sexan facilitados 

por escrito. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende o seu grupo están 

totalmente de acordo coa moción. 

 

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

grupo, D. José A. Patiño Amboage. 

 

O Sr. Patiño sinala que está de acordo coa moción, engadindo que o explicou moi ben 

o Sr. Iglesias, resultando que unha persoa con grado tres nivel un tiña un contía de 538 

€ e rebaixáronlla a 178 €. Explica que nos casos da xente que lle metía cartos a súa nai 

na conta para o pago da residencia, estes cartos tamén se incluíron no cómputo, e está 

mal feito. Anuncia o Sr. Patiño o apoio do seu grupo á moción, engadindo que isto é 

sentido común. 

 

O Sr. Iglesias, dirixíndose ao Sr. Parajó, sinala que non é futuro porque xa en xuño se 

rebaixou a contía e as empresas xa reciben menos cartos. Sinala que o único que 

cambiou aquí é que agora o cálculo do patrimonio inclúe a vivenda habitual. 

 

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

anuncia o seu apoio á moción. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción. 
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O Sr. Fernández  sinala que non debe ter sentido común porque é o menos común dos 

sentidos, e que sentido común o debe ter o PP de Madrid, de Galicia e de Santiago, 

engadindo que está abraiado.  

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen sinala que levan catro anos apoiando 

todas as mocións con sentido común.  

 

O Sr. Fernández di que a ideoloxía do PP é sentido común, engadindo que isto e 

consecuencia da ideoloxía. Sinala que non sabe que é iso do sentido común, e se é o 

que teñen os do PP el non o ten, engadindo que isto é consecuencia dunha decisión e 

é política. 

 

A Sra. Souto di que eles van a dar o seu apoio. 

 

O Sr. Fernández di que ese grupo do PP dille a el que non ten sentido común, por 

defender a súa decisión política. 

 

A Sra. Souto di que por atacar ao grupo do PP. 

 

O Sr. Fernández sinala que non é atacar, senón que é a democracia. Salienta que dicir 

o do sentido común é provocar, engadindo que  cando veñan as municipais virán algún 

deses que non teñen sentido común para presentarse e os aplaudiran. O Sr. 

Fernández di que non entende nada, engadindo que os do PP deberían dar un 

argumentario e polo menos explicar porque se fan as cousas, engadindo que a el non o 

enganan e que todo isto é consecuencia dunha decisión do PP. 

 

O Sr. Patiño sinala que él non lle dixo ao Sr. Fernández que non tiña sentido común, 

senón que dixo que isto era de sentido común, pedíndolle a este concelleiro que non se 

confunda. 

 

O Sr. alcalde di que lle pasan unha táboa sobre a minoración dos importes, e así por 

exemplo se pasa de 506 € a 168 €, de 750 € a 315 €, de 648 € pásase a 472 €, etc, 
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engadindo que é imposible non ser sensible a todo isto. Salienta o Sr. alcalde que se 

trata do de sempre e que se esta privatizando o que non se pode privatizar. 

 

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.- Instar ao goberno do estado a paralizar as medidas de axuste económico e 
recortes  sobre os servizos de apoio á autonomía persoal . 

2.- Esixir á xunta de Galicia que  a  normativa  para o calculo da capacidade 
económica dos usuarios e usuarias, sexa revisada para impedir a desatención de 
persoas, e sexa aplicada con unha interpretación  favorable aos intereses das 
persoas dependentes e das súas familias, estremando as precaucións para evitar 
cálculos de rendas que produzan graves quebrantos na súa atención. Paralizar a 
aplicación inmediata deste novos cálculos para que as familias  poidan asumir 
novas cargas no caso de ter capacidade para facelo, informando do 
procedemento do calculo para poder recorrelo no caso de inexactitudes, e 
informar con anticipación do procedemento, dos resultados e da aplicación. 
 
3.- Apoiar as accións que as persoas usuarias dos servizos da dependencia ou  
as súas familias  realicen para defender o seu dereito a unha asistencia 
necesaria. 
 
3.- Moción conxunta para a realización dun pleno extraordinario o día 19 de setembro 

para recuperar e restituír a memoria dos membros da Corporación Municipal que 

tomaron posesión dos seus cargos o 16 de marzo de 1936. 

 
O Sr. alcalde explica que dentro dos acordos relacionados con restituír a Corporación 

municipal de Teo da República está a celebración dun pleno extraordinario o día 19 de 

setembro, de aí que sexa necesario adoptar este acordo, aínda que so sexa 

simbolicamente. 

 
Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción conxunta para a realización 
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dun pleno extraordinario o día 19 de setembro para recuperar e restituír a 
memoria dos membros da Corporación Municipal que tomaron posesión dos 
seus cargos o 16 de marzo de 1936. 
 

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 moción conxunta para a realización dun pleno 

extraordinario o día 19 de setembro para recuperar e restituír a memoria dos membros 

da Corporación Municipal que tomaron posesión dos seus cargos o 16 de marzo de 

1936, que se recolle a continuación. 

 
“MOCIÓN PRESENTADA Ó PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TEO 
POLOS VOCEIROS DOS GRUPOS POLÍTICOS DE IN-TEO, PSdeG-PSOE, BNG, PP E 
GRUPO DE GOBERNO PARA SER TOMADA EN CONSIDERACIÓN NO PLENO 
ORDINARIO QUE SE CELEBRARÁ O DÍA 31 DE XULLO DO 2014 
 
O día 16 de marzo do ano 1936 perante o Delegado Gobernativo e o Alcalde cesante de Teo, D. 

Manuel Viño Gallego, constituíuse na Ramallosa a nova corporación municipal saída dos 

resultados conseguidos polos distintos partidos políticos nas eleccións ás Cortes Xerais 

celebradas o día 16 de febreiro do 1936.  

Desa Corporación formaban partes os señores José Rodríguez Vázquez, José Otero Carballal, 

Constante Liste Forján, Constante García Barros, Ricardo Otero Lueiro, Ramón Torres Viño, 

José Seoane Framil, Jesús Blanco García, Santiago Balado, Juan Casal García, Ramón Parajó 

Tellado, José María Iglesias Boullón, Manuel Liñares Pereiro, Andrés Puente, Juan Fandiño 

Iglesias, Avelino Rosende Rosende e José Trazado Iglesias.  

Nesa primeira reunión procedeuse á votación dos diferentes cargos do goberno que quedaron 

distribuídos do seguintes xeito: 

Alcalde: Manuel Rodríguez Vázquez. 

Primeiro Tenente de Alcalde: Constante Liste Forján. 

Segundo Tenente de Alcalde: José Seoane Framil. 

Terceiro Tenente de Alcalde: Ramón Parajó Tellado. 

Procurador Síndico: Ricardo Otero Lueiro. 

Suplente do Procurador Síndico: Constante García Torres. 
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Todos eles obtiveron 16 votos favorables e un voto en branco. 

Os acontecementos desencadeados o día 18 de xullo do 1936 supuxeron en Galicia e en Teo a 

suspresión da legalidade democrática republicana e o nomeamento de novos cargos políticos.  

En Teo, o día 4 de agosto do 1936, o cabo da Garda Civil Guillermo Piñeiro Corredoira, 

cumprindo as ordes do Delegado Xefe de Orde Pública de Santiago, procede ó nomeamento de 

D. Gabriel Varela Crego como alcalde e ó cesamento do “que lo venía desempeñando así como 

la Corporación que presidía”. Na sesión celebrada o día 19 de setembro do ano 1936, o alcalde 

Varela Crego procede ó nomeamento dos seus novos concelleiros. 

Visto todo a anterior e considerando   

a) Que os membros da corporación que tomou posesión o día 16 de marzo do 1936 foran 

elixidos democraticamente nunha convocatoria pública de eleccións á que estaba 

chamado todo o pobo de Teo  e que foron cesados por orde dunha autoridades só 

lexitimada pola forza das armas 

b) Que os acontecementos iniciados o 18 de xullo do 1936 sumiron o pobo de Teo nun 

período de morte, destrución, represión e medo, que fixo sufrir especialmente ós 

representantes políticos elixidos democraticamente e ás súas familias. 

Os voceiros dos grupos políticos representados na actual Corporación Municipal de Teo 

propoñen ó Pleno a adopción dos seguintes acordos: 

Primeiro.  Recuperar e restituír a memoria dos membros da Corporación Municipal de Teo que 

tomaron posesión dos seus cargos o día 16 de marzo do 1936 despois dunhas eleccións 

democraticamente celebradas. 

Segundo. Realizar un Pleno Extraordinario da Corporación Municipal de Teo o día 19 de 

setembro que sirva para difundir publicamente a súa memoria e para homenaxealos 

publicamente a eles e ás súas familias. 

Terceiro. Comisionar ó Goberno Municipal para deseñar e difundir o acto citado”. 

 
A Sra. Hermida explica que do que se trata é de honrar á Corporación municipal que se 

mantivo no cargo ata o condenable alzamento do 18 de xuño de 1936, aínda que non 

foi cesada ata o 4 de agosto. Explica que o que se pretende, tal e como se falou cos 

voceiros, é facer un acto simbólico de homenaxe ás persoas que formaron parte da 

Corporación, un acto que vai a ser para as familias como un acto de restitución da 

memoria histórica. Explica a Sra. Hermida que, agás a familia de Constante Liste e a 
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familia de Rodríguez Vázquez, o resto das familias non sabía que foran concelleiros, 

engadindo que supón que o estado de terror que se estableceu foi o que levou a ese 

silencio. Explica a Sra. Hermida que se escolleu o 19 de setembro porque ese día 

tomou posesión a seguinte Corporación municipal, non o alcalde, que foi o día catro de 

agosto, pero si os concelleiros.  

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

que sempre lle extranou porque saíu político, engadindo que se o seu avó o foi antes, 

él tamén tería que selo. Anuncia o seu apoio á moción e di que, á vista do punto 

terceiro do acordo, quería pedir, se fora posible, que existirán membros da oposición. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción, 

engadindo que cree que se chega tarde e que con que hai que consensuar as cousas é 

coas familias, porque cada un ten as súas sensibilidades nestas cousas e porque son 

as protagonistas. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e anuncia o apoio do seu grupo, 

engadindo que no comisionado tamén podería estar a oposición e, evidentemente, as 

familias. 

 

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

 

A Sra. Hermida explica que, aínda que non estea escrito, a idea sempre foi  que, unha 

vez que se teña estruturado o acto, do mesmo xeito que se falou con todos da 

posibilidade de facelo, tamén consensualo entre todos. Salienta que non consta na 

moción porque hai que facer un traballo previo, máis de base, polo que case é 

preferible presentalo e despois tomar as decisións oportunas. 

 

O Sr. alcalde di que lle consta que existe un importante traballo da Sra. Hermida, do 

arquiveiro, e tamén coas familias, cos veciños e coa xente. Considera o Sr. alcalde que 

é de xustiza facelo e salienta que pouco a pouco a Sra. Hermida foi conseguindo as 

fotos dos integrantes daquela Corporación, en virtude dun importante traballo de 

campos coas familias, cos veciños e co arquiveiro. 
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A Sra. Hermida explica que a posibilidade de chegar as familias e atopar cales eran, foi 

grazas a axuda dos traballadores do Rexistro Civil de Teo, engadindo que se estivera 

privatizado seguro que non se tiña conseguido. 

 

O Sr. alcalde sinala que se vai a proceder a votación da moción, con ese compromiso 

de dialogar o modelo do acto. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG 
e 2 grupo mixto), acorda: 
Primeiro. Recuperar e restituír a memoria dos membros da Corporación 
Municipal de Teo que tomaron posesión dos seus cargos o día 16 de marzo do 
1936 despois dunhas eleccións democraticamente celebradas. 
 
Segundo. Realizar un Pleno Extraordinario da Corporación Municipal de Teo o día 
19 de setembro que sirva para difundir publicamente a súa memoria e para 
homenaxealos publicamente a eles e ás súas familias. 
 
Terceiro. Comisionar ó Goberno Municipal para deseñar e difundir o acto citado. 
 
4.- Moción de D. Manuel Parajó Liñares sobre as melloras de accesibilidade e 

seguridade solicitadas pola asociación FOLTRA, de 31 de xullo de 2014, (rex. entrada 

nº 6.612). 
O Sr. alcalde da lectura da moción do Sr. Parajó, de 31 de xullo de 2014, sobre as 

melloras de accesibilidade e seguridade solicitadas pola asociación FOLTRA (rex. 

entrada nº 6.612). 

 
“F. MANUEL PARAJÓ LIÑARES, CONCELLEIRO DE IN-TEO NA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DO CONCELLO DE TEO, presento ante o pleno a seguinte moción en 

base ós motivos que de seguido se expresan: 
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1º.- Hai tempo, responsables da asociación FOLTRA, remitiron escritos dirixidos ó Sr. 

Alcalde, o Sr. Concelleiro de Urbanismo e o Sr. Concelleiro de Servizos Sociais nos 

que pedían melloras na accesibilidade e seguridade no entorno de Montouto. 

2º.- Dende esa data, e a pesares do tempo transcorrido, non se acometeron ningunha 

das melloras que se tiñan solicitadas. 

3º.- Moitos dos usuarios das beirarrúas son persoas con mobilidade reducida, polo que 

se lles está impedindo a libre e sobre todo, cómoda circulación polas mesmas. 

Polo exposto, presento ó pleno esta moción, para que: 

1º.- Se aumente o tempo de paso para peóns do semáforo de Montouto (20 segundos 

ó día da data) (Requirir á Xunta de Galicia que así o faga) 

2º.- Mellorar a accesibilidade e reparar as beirarrúas no entorno de FOLTRA. 

3º.- Requirir á Xunta de Galicia que realice as acción necesarias para a seguridade na 

rotonda e que se resumen no escrito remitido pola asociación FOLTRA. 

Teo, 31 de xullo de 2014” 

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción do grupo mixto sobre as 
melloras de accesibilidade e seguridade solicitadas pola asociación FOLTRA. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó. 

 
O Sr. Parajó explica que esta moción xurdiu porque onte atopouse cunha familia que o 

levou a Foltra, e estando alí coa familia e co de Foltra xurdiu o tema destes problemas. 

Sinala que él comprobou persoalmente que no caso do semáforo que está enfronte ao 

supermercado Día hai 18 segundos para pasar, engadindo que un matrimonio que viña 

do supermercado para pasar ao outro lado lle dou o seu traballo polo que pode 

imaxinar que ocorre no caso de alguén que vai en cadeira de rodas. Sinala o Sr. Parajó 

que hai outro conforme baixas de Montouto, onde hai unha sinal de ceda ao paso, ao 
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lado dereito, que quere dicir que poden vir os de dentro para a rotonda antes que os 

que baixan, engadindo que non está moi claro o tema e que habería que melloralo. 

 

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

anuncia o seu apoio á moción, engadindo que segue sen entender o do tráfico da 

rotonda, resultando importante o de aumentar o tempo do semáforo, polo que se se 

pode facer canto antes mellor que mellor. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, que 

anuncia o apoio dos seus respectivos grupos á moción. 

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do equipo de goberno indicando que lle gustaría 

contextualizar unhas cousas. Explica que cando foi a reforma da comarcal 841 

insistiuse por activa e por pasiva, por acordos plenarios, en que se fixera unha 

adaptación das beiravías de Cacheiras, porén disparaba o prezo do proxecto e non se 

puido conseguir. Explica que habida conta do modelo de urbanismo de Cacheiras 

houbo que meter moitas horas e moitas cuadrillas e intentar facer unha mínima 

adaptabilidade ás beiravías e aínda así non é suficiente. Sinala o Sr. alcalde que 

moitas veces non é non estar de acordo senón ter medios e fondos para aplicalo. 

Salienta que se mirará o tema do semáforo porque xa no seu momento se cursou para 

que se ampliara o tempo porque é unha demanda que xa se plantexara. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, quen di que, tratándose da accesibilidade, 

se podería facer un estudo sobre o tema, engadindo que dende COGAMI faise 

gratuitamente. 

 

O Sr. alcalde sinala que se terá en conta e se mirará. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

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



 

 - 72 -

1º.- Se aumente o tempo de paso para peóns do semáforo de Montouto (20 
segundos ó día da data) (Requirir á Xunta de Galicia que así o faga). 

2º.- Mellorar a accesibilidade e reparar as beirarrúas no entorno de FOLTRA. 

3º.- Requirir á Xunta de Galicia que realice as acción necesarias para a 
seguridade na rotonda e que se resumen no escrito remitido pola asociación 
FOLTRA. 

 

Sendo as vinte e tres horas e doce minutos abandonan o Salón de Plenos o concelleiro 

do grupo mixto, Sr. Parajó, e o concelleiro do PP, Sr. Patiño 

 
13.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

1.- Interésase a Sra. Lemus polo contedor de lixo dos Tilos e sobre todo o da illa dos 

soterrados, e pregunta por qué non está en funcionamento. 

 

O Sr. alcalde sinala que se lle respostará por escrito, engadindo que en ocasións o 

problema non é sinxelo. 

 
2.- Refírese a Sra. Lemus ao peche da piscina municipal e explica que se enviou aos 

usuarios á de Brión poren esta piscina ten un horario diferente e non se lles informou 

debidamente. Pide a Sra. Lemus que para o ano se informe correctamente aos 

usuarios. 

 

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

1.- O Sr. Fernández pregunta como van as xestións para resolver o problema 

urbanístico de Augas Mansas, se hai algunha proposta e se se fixo algo. 

 

O Sr. Sisto explica que estivo onte falando coa nova directiva e quedou en darlles unha 

contestación, engadindo que é longo de explicar e se o Sr. Fernández quere se lle 
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pode respostar por escrito como está o tema. Explica o Sr. Sisto que se desbotou unha 

primeira opción que era unha acordo de permuta cun propietario que había no medio, 

por imposibilidade xurídica de facelo, quedando despois dúas opcións, ou adaptarse ao 

Plan Xeral, o que implicaría tirar varios muros que afectan a cinco ou seis propietarios, 

e mover un transformador, o que o inviabiliza bastante, ou adaptarse exactamente ao 

Plan Parcial, o que tería tamén os seus custos e tamén unha viabilidade xurídica 

complicada, que é a que se está estudando, esperando poder darlle unha resposta en 

setembro. Explica o Sr. Sisto que esta última opción, se xuridicamente fora viable, sería 

a máis sinxela aínda que teña as súas complicacións. 

 

O Sr. Fernández dille ao Sr. Sisto que lle agradecería que se lle pasara por escrito. 

 

2.- O Sr. Fernández di que volta a insistir unha vez máis no tema da información sobre 

o punto limpo nos contedores, engadindo que insiste un mes máis, porque o mes 

pasado se comprometera que se faría “no vindeiro mes”, e agora hai de marxe ata o 

vindeiro pleno a finais de setembro. 

 

3.- Denuncia o Sr. Fernández o estado do muro do parque de Calo, sinalando que se 

derrubou unha parte e outras están a punto de caer. Roga o Sr. Fernández que se 

actúe con premura. 

 

O Sr. alcalde explica que a obra está orzamentada, ascendendo aproximadamente a 

14.000 euros, engadindo que se fixo unha solicitude de subvención. Salienta que se 

está co tema. 

 

O Sr. Sixto salienta que facelo haberá que facelo, independentemente de si existe 

financiamento externo. Explica que rematou hoxe o prazo da solicitude da subvención, 

porén haberá que facelo incluso antes de que veñan as choivas, porque senón se vai a 

degradar máis. 

 

4.- Sinala o Sr. Fernández que ao final do muro hai un lavadoiro que está nun estado 

lamentable e cun acceso imposible. Pregunta o Sr. Fernández se é municipal e sinala 

que no caso de que fora así habería que adecentar tanto o acceso como o lavadoiro. 
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O Sr. Francos sinala que a actuación que se propuxo para o muro xa contemplaba 

facer unha escaleira para comunicar o lavadoiro co muro e así se integraba todo no 

mesmo conxunto. 

 

Preguntado polo Sr. Fernández se o lavadoiro é público, o Sr. Francos resposta que 

entende que sí, que ten unha servidume de paso público e que aparece como público. 

 

5.- A Sra. Diéguez di que o seu rogo vaise referir á cuestións de estética do concello. 

Sinala que ultimamente lle da rabia porque se ben non vai esaxerar dicindo que todo o 

concello está abandonado poren onde ela vive agora mesmo está abandonadísimo. 

Explica que vive fronte a un parque que está nun estado penoso, no que non se pode 

acceder aos bancos porque a herba é máis grande que as persoas, hai unha farola ao 

aire, etc. Sinala que o lugar onde vive, Ribas, non ten indicador, porque o cobren as 

silvas, existindo outras sinais de tráfico totalmente tapadas polas herbas. Explica que 

nas beiravías dos Verxeis as silvas cobren máis da metade das mesmas e salienta  

que lle da moita rabia porque lle lembra ao último ano do goberno do Sr. Armando 

Blanco, naquel desgoberno onde as silvas estaban por todos lados. Pide a Sra. 

Diéguez encarecidamente que se adecente o concello e sinala que se lembra daquilo 

de facer de Teo un lugar para vivir, engadindo que para iso hai que primar a ética e a 

estética, e que do da ética xa non vai a falar, pero a estética é mais fácil. 

 

6.- Refírese a Sra. Diéguez ás estradas da Deputación e di que non estaría de máis 

darlle un chamamento á Deputación, engadindo que se lembra agora mesmo da 

estrada de Luou, pola que pasou o outro día de noite e a pintura non se ve nada 

porque está borrada, ao igual que as cunetas que están cheas de maleza, polo que é 

necesario que a Deputación faga o traballo que lle corresponde. 

 

O Sr. alcalde di que se recolle o rogo. 

 

O Sr. Francos explica que o tempo non se pode controlar e este ano é prolífero que 

medre a herba, engadindo que fai dous meses cando se foi a desbrozar a Santa 

Eufemia non se acordou  de dicir que aquilo estaba nun estado lamentable. Explica o 

Sr. Francos que hai media brigada de baixa e outra metade de vacacións, o que supón 
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pouca xente para sacar o traballo adiante. Explica que se está cumprindo o calendario, 

aínda que hai zonas nas que hai retrasos. Salienta o Sr. Francos que hai unha datas, 

as das festas, que son as que os veciños máis estiman e son as que se están 

cumprindo. Explica que se están facendo case medio millón de metros cadrados de 

zonas verdes, cunha media de catro visitas por cada zona verde, o que da dous millóns 

de metros cadrados de zonas verdes, sen incluír os quilómetros de pistas estreitas que 

se están desbrozando, etc. Salienta o Sr. Francos que lle gostaría que todo estivera 

perfecto, porén non se da, engadindo que isto non quere dicir que estea abandonado, 

como nos tempos aos que se refire a Sra. Diéguez, porque daquela eran silvas, non 

era herba. Remata o Sr. Francos sinalando que a Ribas nalgún momento lle chegará o 

seu turno, xa que se foi fai dous meses, engadindo que en cuestión dun mes estará 

todo posto a punto. 

 

A Sra. Diéguez reitera que son silvas as que tapan o cartel de Rivas, igual que as que 

invaden as beiravías. 

 

O Sr. Francos di que as beiravías son da Deputación. 

 

A Sra. Diéguez di que cando o BNG estaba no goberno o concello non estaba así. 

 

O Sr. Francos respóstalle que cando o BNG estaba no goberno non había tres persoas 

de baixa. 

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

1.- Sinala o Sr. Guerra que as pistas están nun estado lamentable, engadindo que 

cando o PP estaba no goberno estaban decentes. 

 

2.- A Sra. Leborán di que lle gustaría comentar o tema da zona recreativa que está 

diante dos robles. 

 

O Sr. Francos sinala que aínda non está feita a cesión pola Xunta. 
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3.- A Sra. Leborán refírese do que se falara da información á xente das fincas que 

estaban sen limpar e pregunta se se fixo algunha actuación sobre iso. 

 

O Sr. Sisto sinala que algo se fixo. 

 

4.- O Sr. Vázquez Pallas sinala que indistintamente que sexa da Deputación e da Xunta 

o que hai que facer é mandarlle unha carta e dicirlle que hai que limpar. 

 

O Sr. Francos di que se fala todos os días co capataz da Deputación. 

 

O Sr. Pallas di que haberá que saír na prensa para ver si espabilan. 

 

O Sr. Francos lembra que fai un ano presentou unha moción para instar á Xunta para 

que desbrozara a autovía, e o PP votou en contra, e ao ano seguinte abstivéronse. 

Pregunta o Sr. Francos se no caso de que presente unha moción para a Deputación 

van a votar a favor, respostando que non, que dirán que as pistas de Teo están sen 

desbrozar. 

 

O Sr. Pallas dille ao Sr. Francos que presente a moción e votarán a favor. 

 

5.- O Sr. Pallas amosa unha foto e di que é para o Sr. Sisto, engadindo que este 

concelleiro ven ao Pleno e non lle resposta á Sra. Leborán sobre o tema da Xunta. 

Salienta que hai unha casa en Montouto, que se sabe quen son os propietarios, e as 

silvas invaden a estrada. Salienta que este propietario terá que limpar e haberá que 

obrigarlle a facelo porque senón se poderá interpretar como responsabilidade 

subsidiaria do equipo de goberno, porque hai que ver como está.  

 

6.- O Sr. Pallas refírese o tema do can de Noceda e di que quería pedir que se seguira 

de preto o tema e que aos propietarios dos cans se lles aplique realmente a lei. 

Salienta o Sr. Pallas que se trata dun caso reincidente e pide que se intente aplicar a 

máxima multa, porque xa se sabe o que pasou con esa xente fai sete ou oito meses ou 

fai un ano. 
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O Sr. alcalde sinala que hai un seguimento do tema existindo denuncias cursadas. 

Sinala que o concello se dirixiu ás que teñen competencias para sancionar, neste caso 

medio ambiente, porén desgraciadamente non sempre é fácil poñer o cerco pola vía 

legal ao incivismo da xente, sobre todo cando intentan saltarte as regras 

sistematicamente. Salienta o Sr. alcalde que cando a xente vai de barra libre é difícil e 

explica que formalmente cumpre, nos rexistros dos cans, pero non nas condutas 

cívicas, tratándose dun tema complexo, existindo incluso momentos de agresividade e 

de ameazas. 

 

O Sr. Pallas pide que se estea enriba do tema, porque alí colleron as ovellas, como 

puideron coller a unha persoa maior ou a un neno.  

 

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  12/2014 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 19 SETEMBRO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a dezanove de setembro de dous mil catorce, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que 

foron debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel Manuel Rey-Alvite 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 

 
ORDE DO DÍA: 
1.- RECUPERACIÓN E RESTITUCIÓN DA MEMORIA DOS MEMBROS DA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TEO QUE TOMARON POSESIÓN DOS SEUS 
CARGOS O DÍA 16 DE MARZO DE 1936. 
 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas e trinta minutos, declara público e aberto o 

acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que 

é o seguinte: 

 

1.- RECUPERACIÓN E RESTITUCIÓN DA MEMORIA DOS MEMBROS DA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TEO QUE TOMARON POSESIÓN DOS SEUS 
CARGOS O DÍA 16 DE MARZO DE 1936. 
 

O Sr. alcalde da as boas tardes a todos/as e agradece a asistencia a este Pleno 

extraordinario, convocado para ao día da data ás vinte horas e trinta minutos, cun único 

punto na orde do día que é o da “Recuperación e restitución da memoria dos membros 

da corporación municipal de Teo que tomaron posesión dos seus cargos o día 16 de 

marzo de 1936”. Sinala que con ese único punto vai a comezar a sesión chamándose 

aos representantes dos familiares dos homes daquela corporación, que van a entrar 

precedidos polos gaiteiros, algúns dos cales son bisnetos do concelleiro Sr. Blanco 

García. 

 

Neste momento entran no salón de Plenos as persoas ás que se referiu o Sr. alcalde, 

precedidas dun grupo de gaiteiros. 

 

A continuación o Sr. alcalde explica o desenvolvemento da sesión, sinalando que, en 

primeiro lugar tomaran a palabra os representantes dos diferentes grupos municipais 

da corporación, intervindo despois unha persoa en representación dos familiares da 
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derradeira Corporación republicana, pechando el mesmo o acto. O Sr. alcalde cede a 

palabra á concelleira de cultura, Sra. Hermida, para que faga unha defensa do motivo 

do Pleno que se está a celebrar e tamén de todo o traballo e dos argumentos que hai 

detrás desta reivindicación histórica que hoxe se está facendo no concello de Teo. 

 

Comeza a Sra. Hermida a súa intervención dándolle ás grazas ao Sr. alcalde e 

sinalando que tal agradecemento o quere facer extensivo ao responsable do arquivo 

municipal de Teo, D. Pablo Sanmartín, e do Rexistro Civil de Teo, D. Manuel Díaz, pola 

súa xenerosa dilixencia na busca da documentación oficial para o desenvolvemento 

deste acto, e a D.ª María Jesús Novás, Florencio Buján, Suso Naveira, Gonzalo Carrillo 

e Rafael Sisto e a outros amigos e amigas que coa súa información e coñecemento 

axudaron na localización e identificación dos familiares das persoas que formaban 

parte da Corporación Municipal o día 18 de xullo do 1936. Sinala a Sra. Hermida que, 

moi especialmente, quere darlle as grazas aos familiares pola súa confianza, a súa 

atención e o interese posto na busca de datos e pola súa presenza hoxe aquí, así 

como aos tres gaiteiros bisnetos do concelleiro Sr. Blanco García. 

 

Tras os agradecementos, a Sra. Hermida fai a súa intervención nos termos seguintes: 

“O 16 de marzo do 1936, e como consecuencia do triunfo do Frente Popular nas 

eleccións a Cortes, o delegado gobernativo Francisco Prego Campos presentouse no 

Concello de Teo para dar cumprimento a un oficio do Gobernador Civil da Coruña que 

contiña o cesamento do alcalde e corporación anteriores e o nomeamento dunha nova 

corporación. Os 17 membros que a compuñan eran José Ródríguez Vázquez, José 

Santiago Otero Carballal, Constante Liste Forján, Constante García Torres, Ricardo 

Otero Lueiro, Ramón Torres Viño, José Seoane Framil, Jesús Blanco García, Santiago 

Balado Barros, Juan Casal García, Ramón Parajó Tellado, José María Iglesias Boullón, 

Manuel Liñares Pereiro, Andrés Puente Fernández, Juan Fandiño Iglesias, Avelino 

Rosende Rosende e José Trazado Iglesias.  

Realizada a súa primeira reunión, que estivo presidida polo concelleiro de maior idade, 

José María Iglesias Boullón, elixiron por 16 votos a favor e 1 en branco os seguintes 

cargos de goberno:  
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Alcalde: D. José Rodríguez Vázquez 

Primeiro Tenente de Alcalde: D. Constante Liste Forján. 

Segundo Tenente de Alcalde: D. José María Seoane Framil. 

Terceiro Tenente de Alcalde: D. Ramón Parajó Tellado. 

Procurador Síndico: D. Ricardo Otero Lueiro. 

Procurador Síndico Suplente: D. Constante García Torres. 

As persoas que formaron esta corporación que hoxe homenaxeamos eran 

maioritariamente novas pois oito deles non chegaban ós 40 anos, sendo Juan Casal 

García o máis novo con 28. Os outros oito tiñan entre 40 e 55 anos. José María Iglesias 

Boullón era o máis maior de todos, con 64 anos.  

Todos estes concelleiros antes de asumiren o seu cargo sufriron a emigración, ben en 

primeira persoa, ben no seo da súa familia. A maior parte pasara varios anos en Buenos 

Aires, como os señores Trazado, Rosende, Balado, Fandiño, Seoane Framil, pero tamén 

os houbo que estiveran en Lisboa, onde viviu Ramón Torres Viño. A Cuba emigraron 

Constante Liste, Ricardo Otero e o pai de José Rodríguez Vázquez; e ó Uruguai, 

familiares de Manuel Liñares Pereiro. 

Tódolos membros desta Corporación, antes de seren concelleiros, formaran parte de 

directivas dalgunhas das asociacións ou organizacións que existían no Teo da época. 

Nas dos Sindicatos de Oficios Varios estiveran Constante García, Constante Liste e 

Ricardo Otero; na de Agricultores de Cacheiras, Seoane Framil; na de Luou, Iglesias 

Boullón; no Centro Republicano de Teo, José Rodríguez Vázquez, Ramón Parajó ou 

Jesús Blanco, etc. Tamén houbo quen formou parte dos órganos de goberno das 

diferentes asociacións de Residentes de Teo que funcionaban en Buenos Aires, como foi 

o caso do señor Trazado, que estivo na dirección da Asociación La Unión, que agrupaba 

ós residentes de Oza e Lucí; o señor Otero Carballal, que estivo na de Calo e na 

Federación de todas elas; ou o señor Rosende, que formou parte primeiro da directiva 

da Asociación de Residentes de Teo, Bamonde e Vilariño e, despois, na de Residentes de 

Teo. 

Case ningún dos membros desta Corporación tivera experiencia en política municipal 

anterior á etapa republicana, co que inicialmente estaban a salvo da influencia das 
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forzas caciquís que ata ese momento dominaran Teo. Temos que facer aquí a excepción 

do Sr. Iglesias Boullón, que fora concelleiro nunha época anterior en representación dos 

agraristas e tamén Xuíz de Paz do Concello. 

Profesionalmente estes concelleiros procedían do mundo do comercio, ámbito no que se 

desenvolvían os señores Otero Carballal, Fandiño Iglesias e Parajó Tellado en Teo, e 

Avelino Rosende, en Buenos Aires. Do mundo da agricultura procedían os señores 

Trazado Iglesias, Seoane Framil e Casal García. Había, tamén, un pequeno empresario 

da construción, o señor Puente Fernández, e un mestre, o alcalde Rodríguez Vázquez. 

Mais un grupo grande deles eran obreiros pois había tres canteiros (García Torres, 

Otero Lueiro e Liste Forján), un ferreiro (Balado Barros), un carpinteiro (Jesús Blanco 

García) e un ebanista (Ramón Torres Viño). 

Non dispoñemos de datos seguros para indicar cal era o partido político ó que 

pertencían os concelleiros homenaxeados. Segundo a información que dá o xornal El 

Pueblo Gallego do día 22 de marzo, había dous socialistas, catro representantes da 

Sociedade de Oficios Varios e os restantes pertencían a Izquierda Republicana. Cinco 

días despois, este mesmo xornal non fala da súa adscrición partidaria, pero indica que a 

nova corporación está integrada por “gente joven de marcada significación izquierdista, 

llena de fe y pletórica de entusiasmo”. 

Fose cal fose a súa ideoloxía eu atrévome a afirmar que todos eles asumían a máxima 

que encabezaba o xornal La Unión de Teo y Vedra, editado polos nosos emigrantes en 

Buenos Aires, e que levaba na cabeceira o lema “Pola instrución, protección e 

emancipación do pobo galego”.  

E con esa meta iniciaron a súa andaina política que, nos seus escasos cinco meses de 

goberno, se concretou en actuacións na rede viaria coa solicitude ó goberno do Estado 

para a construción dunha estrada de Vilar de Calo a Lampai para enlazar, xa en 

Padrón, coa que ía da Coruña a Pontevedra e coa reclamación á Deputación Provincial 

para a reparación de vías da súa titularidade que se atopaban en mal estado.  

Co fin de amañar as vías de titularidade municipal en mal estado estableceron unha 

consignación orzamentaria para actuar no camiño de Vilela a Rial do Mato (Rarís) e no 
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de Seoane á Ramallosa na zona da ponte da Lagoa e no que ía da Ponte do Espiño á 

feira do San Martiño en Francos. 

No ámbito doutras obras públicas tamén acordaron a reparación de oito fontes, de dous 

lavadoiros, de seis pontes, dos defectos construtivos da Escola de Francos, a construción 

de dúas pontes e o peche do terreo que lindaba coa escola de Cacheiras para unilo con 

ela. 

A finalidade que guiaba a realización destas obras, especialmente as solicitadas ó 

Estado e á Deputación, non era só a propia mellora das comunicacións e o 

desenvolvemento das potencialidades industriais do concello, senón, e moi 

especialmente, un intento de paliar, e cito literalmente da acta do 2 de maio, a “latente 

crisis obrera que trae en paro forzoso a centenares de estos y con ello en la más 

espantosa miseria a sus familias debido a no haber obras en donde aquellos puedan 

ganar el sustento de ambos y que ese paro y miseria podrían aliviarse notablemente de 

procederse, con la urgencia que el caso requiere, a la construcción de los caminos”. 

No tocante á intrución pública chegaron ó acordo de crear unha escola de nenas en 

Rarís e unha escola mixta na Ramallosa. 

A súa principal actuación na política de ámbito galego consistiu en asistir á reunión de 

representantes rexionais en Santiago para tratar o asunto do Estatuto de Autonomía e en 

acordar entregar 250 pesetas ó Comité Pro-Autonomía de Galicia para axudar a 

sufragar os gastos da campaña do Estatuto. 

O día 18 de xullo 1936 produciuse o golpe de estado que orixinaría a Guerra Civil e a 

posterior ditadura. 

A nivel administrativo isto supuxo para o Concello de Teo o cesamento do anterior 

alcalde e de toda a súa corporación municipal e o nomeamento dun novo alcalde. O día 

4 de agosto no Salón de Plenos do Concello e ante a autoridade que supuña un cabo da 

Garda Civil e un garda segundo, é nomeado Gabriel Varela Crego alcalde por mandato 

do Delegado Xefe de Orde Pública de Santiago. Os concelleiros elixidos por el tomarían 

posesión o día 19 de setembro, fai hoxe 78 anos. 

A nivel social o golpe de estado e a posterior ditadura desataron un denodado acoso 

contra as persoas republicanas que manifestaran publicamente a súa ideoloxía política, 
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fosen estas de esquerdas ou de dereitas. Varios membros da Corporación que estamos a 

homenaxear sufriron nas súas propias carnes ou nas das súas familias esa persecución.  

Constante Liste Forján, primeiro tenente de alcalde, estivo preso e posteriormente foi 

asasinado en Boisaca. 

O procurador-síndico Ricardo Otero Lueiro estivo fuxido ata o remate da Guerra Civil. 

Posteriormente presentouse ante o Gobernador Civil de Pontevedra que o condenou a 

traballos forzados.  

José Rodríguez Vázquez estivo preso na cadea de Santiago da que foi liberado, pero as 

constantes insinuacións e multas obrigárono a exiliarse á Arxentina.  

O mesmo camiño do exilio seguiron Santiago Balado e Avelino Rosende. Este último 

salvou a vida deste xeito despois de que fose avisado por un veciño de que ó día seguinte 

a gavela de falanxistas con cuartel na Pontevea ía a por el. 

Aínda que o percorrido vital dos outros concelleiros foi diferente, todos sufriron con 

especial virulencia as requisas materiais e económicas e todos utilizaron o mesmo 

mecanismo para defenderse do terror e da represión: o silencio.  

Non falar, non contar, non dicir para non darse a ver.  

Este foi un silencio defensivo, un silencio protector, un silencio para defender as súas 

vidas e as das súas familias.  

Un silencio que mantiveron ata a súa morte. 

Un silencio que esta Corporación municipal co acto que estamos a celebrar quere 

rachar para evitar que se convirta en esquecemento.  

E dende o Salón de Plenos os 17 membros da corporación de hoxe dicimos ben alto que 

os señores José Rodríguez Vazquez, Constante Liste Forján, José María Seoane Framil, 

Ramón Parajó Tellado, Ricardo Otero Lueiro, Constante García Torres, Santiago 

Alfonso Balado Barros, Jesús Blanco García, Juan Casal García, Juan Fandiño Iglesias, 

José María Iglesias Boullón, Manuel Liñares Pereiro, José Santiago Otero Carballal, 

Andrés Puente Fernández, Avelino Rosende Rosende, Ramón Torres Viño e José Trazado 

Iglesias, foron dignos representantes do pobo teense e galego ó que serviron con 

honestidade e dignidade. E a nós nos corresponde reivindicalos para que nas xeracións 

futuras perdure a súa memoria. 
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Moitas grazas” 

 

A continuación, o Sr. alcalde cédelle a palabra ao concelleiro de IN-TEO, D. Manuel 

Parajó Liñares. 

 

Toma a palabra o Sr. Parajó, recolléndose a continuación a súa intervención. 

 

“Estimados veciños, 
 
Estamos reunidos hoxe para render homenaxe ós nosos maiores, e mesmo no meu caso, 

ó meu propio avó.  

Sabemos que un concelleiro, a moita menor escala, é parecido a un ministro. Sabemos 

que ministro é unha palabra que descende do grego e que significa “servinte”. Pois iso é 

o que foron, son e terán que seguir sendo os concelleiro: “servintes do seu concello”. A 

estes que nos serviron e hoxe rendemos homenaxe, gracias por ter existido, gracias por 

traballar por Teo, para que hoxe sexa o concello que é.  

Pero debemos sobre todo render homenaxe o que nunca debeu pasar. Pensemos niso, no 

que nunca debeu pasar. Coido que non hai nada tan triste, e sobre todo tan repugnante, 

como que os irmáns se maten entre si por ideas políticas.  

Hai outro xeito de defender cada un os seus ideais, a democracia. 

Quizais a democracia sexa a peor das ditaduras, pero é unha ditadura aberta, na que 

cada un pode expresar as súas ideas, unha ditadura aberta continuamente a cambios, 

una ditadura aberta na que todos podemos e estamos obrigados a convivir en paz.  

E eu non quero, non podo, porque me doe, pensar naqueles que sendo dun ou doutro 

bando, maltrataron, danaron, ou sabe Deus qué, ós seus propios irmáns, ós seus veciños, 

ós seus compañeiros de taberna, de partida, de romaría, so por ter unhas ideas distintas. 

Iso nunca debeu acontecer. Pensemos niso.  

E quero dar as gracias ós que sendo dun o doutro bando estiveron en contra da barbarie 

que tivo lugar, ós que sendo dun ou doutro lado pelexaron pola democracia. 

E quero sobre todo facer unha reflexión que outros xa fixeron antes ca min “Os pobo 

que esquecen os seus erros están condenados a repetilos”. 
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Este país cometeu un erro. Permitiu que se mataran irmáns a irmáns, fillos a fillos, 

veciños a veciños. Non permitamos que se repita.  

Gracias ós de entón, gracias ós de agora, gracias ós de sempre”.  

 

O Sr. alcalde cédelle a palabra á concelleira do PSdeG-PSOE, D.ª Uxía Lemus de la 

Iglesia. 

 

Toma a palabra a Sra. Lemus, recolléndose a continuación a súa intervención. 

 
“Para min, como concelleira do PSdeG-PSOE desde hai 3 anos, hoxe é dos días mais 

relevantes da miña curta historia como servidora pública.  

Hoxe son partícipe do acto de recoñecemento aos nosos predecesores, aos 

representantes elixidos democraticamente polo pobo que foron depostos por un golpe de 

estado que instaurou un longo negro tempo para este país. 

É un orgullo estar aquí e só lamento que deba ser no ano 2014, 78 anos despois do 

infausto golpe de estado, cando desde a Corporación municipal de Teo se honre a estes 

lexítimos representantes, que son os seus familiares, pero que para nós son as persoas 

que simbolizan a decencia e a dignidade deste país, arrebatada por uns cantos por 

moitos anos. 

Así mesmo quero aproveitar esta intervención para felicitar o traballo levado a cabo 

para facer posible este acto, á concelleira Carme Hermida, ao arquiveiro municipal, ao 

persoal do rexistro civil, e aos traballadores e traballadoras municipais que participaron 

na organización deste acto. 

Se para min é unha honra poder participar neste acto como concelleira, para eles debe 

ser unha honra ser precursores do mesmo, e así o quero recoñecer publicamente. 

Recollo agora unhas palabras de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta 

socialista durante os gobernos de Rodríguez Zapatero, durante o debate parlamentario 

da Lei de memoria histórica, do ano 2004: 

“A implacable ditadura franquista impediu o exercicio de moitos dereitos e entre eles, 

sen dúbida, o dereito á identidade e ao libre desenvolvemento da personalidade de moita 
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xente que desapareceu sen ter a posibilidade de reconstruír non xa a súa propia vida, 

senón a súa propia memoria, o dereito a dar a coñecer o recordado, a transmitir 

memoria aos que viñeron despois.  

Negouse así a única posibilidade de  sobrevivir polo menos no recordo, un recordo 

público e publicado, honorable e digno, negouse así a única posibilidade de sobrevivir 

ao menos no recordo a moitos millóns de españois.  

Esta ditadura foi tan longa que moitos dos que a padeceron, e que padeceron os seus 

rigores ou que foron testemuñas dos sufridos polos seus familiares, morreron sen poder 

exercer eses dereitos, e poñer remedio a esa inxustiza é o que pretende aquí. 

En democracia non convén esquecer que os dereitos máis importantes non son os que 

revisten un mero significado económico ou patrimonial, senón aqueles outros que como 

a vida, a liberdade, a honra, a intimidade ou a dignidade persoal ou familiar son, ante 

todo, a expresión dun compromiso compartido, dunha convivencia compartida e dunha 

concordia acordada.  

Polo tanto, o  respecto mutuo non é unha cuestión de prezo e en democracia nin se vende 

a tolerancia nin se compra o recoñecemento”. 

Neste acto, non vendemos tolerancia, só recoñecemos publicamente a un grupo de homes 

aos que lle arrebataron o seu lexítimo dereito a representar á cidadanía, a 17 persoas 

que seguen a representarnos a todos e todas nós, como símbolo do que significou e 

significa a lexitimidade e a xustiza democrática. 

Moitas grazas” 

 

O Sr. alcalde cédelle a palabra ao voceiro do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 
 
Toma a palabra o Sr. Fernández, recolléndose a continuación a súa intervención. 

 
“Boa noite, familiares dos señores concelleiros de 1936, veciños e veciñas, compañeiros 

e compañeiras de corporación, 

Antes de nada agradecer e recoñecer o traballo realizado polos traballadores/as 

municipais e polas persoas que colaboraron para desenvolver este Pleno. 
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Quero ser breve, porque hoxe o protagonismo está, debe estar, nas familias dos dezasete 

veciños representantes lexítimos do pobo de Teo, aos que lle foron arrebatados os seus 

dereitos fundamentais, os seus dereitos políticos, a liberdade e mesmo a vida como lle 

sucedeu a Constante Liste. Teo quedaba sen a súa voz para pasar a ser un boneco dun 

ventrílocuo. Teo, como Galiza enteira, pasaba de vivir na liberdade democrática a vivir 

no medo, de feito chama moito a atención que hoxe en día haxa familias que non 

souberan que tiñan un familiar que fora un representante do pobo en 1936. O que tiña 

que ser un orgullo pasou a ser olvido por imperativo social, por medo. 

Estamos aquí para restituír á última corporación democrática de Teo antes da barbarie 

da ditadura imposta a través dunha triste guerra civil que deixou como vencedores aos 

golpistas e como vencidos aos lexítimos representantes do pobo. Non estamos para 

homenaxear a unha corporación simplemente por ser republicana, senón por ser a 

corporación democrática á que se lle arrebatou pola forza o seu carácter representativo. 

Xa que logo, este Pleno extraordinario do 19 de setembro de 2014, data na que tomou 

posesión a nova corporación, enlaza co pleno de outubro de 2011 no que o goberno 

municipal do BNG formulou unha proposta para revogar o “título de alcalde 

honorífico” ao ditador Francisco Franco. Unha revogación que foi acompañada da 

condena do levantamento militar e da ditadura franquista. Así pois, con aquel acordo e 

co que adoptamos no pleno de hoxe estamos retirándolle a lexitimidade ás corporacións 

que se sucederon despois do acto vil de 1936 e até a corporación democrática de 1979. 

Veciños e veciñas, familiares, o BNG quere manifestarse, unha vez máis e todas as que 

sexan necesarias, de maneira rotunda condenando o golpe de Estado do 18 de xullo de 

1936 e a todos os colaboradores que se encargaron de estendelo e do seu triunfo. 

Familiares de José Rodríguez Vázquez, Constante Liste Forján, José Seoane Framil, 

Ramón Parajó Tellado, Ricardo Otero Lueiro, Constante García Barros, Santiago 

Alfonso Balado, Jesús Blanco García, Juan Casal García, Juan Fandiño Iglesias, José 

María Iglesias Boullón, Manuel Liñares Pereiro, José Otero Carballal, Andrés Puente 

Fernández, Avelino Rosende Rosende, Ramón Torres Viño e José Trazado Iglesias, para 

vos vai este acto, na memoria de todos eles. 
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Amigos e amigas, nunca permitamos que nos arrebaten os nosos dereitos. En 

democracia o máis importante é o respecto á vontade popular porque é o pobo o 

soberano. Non é o individualismo senón o traballo do conxunto, non son os líderes senón 

o colectivo, os primeiros desaparecen pero o segundo reprodúcese, xera cultura, deixa 

pouso, como os pobos. 

Sen máis,  

Viva a democracia,  

Viva Teo,  

Viva Galiza” 

 

O Sr. alcalde cédelle a palabra ao voceiro do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 

 
Toma a palabra o Sr. Guerra, recolléndose a continuación a súa intervención. 

 
“Este Pleno extraordinario de recoñecemento público e recuperación da memoria da 

Corporación municipal destituída en 1936 é un acto cargado de simbolismo.  

Un acto que debe servir para restaurar a dignidade e a honra daquela Corporación, 

pero tamén para profundizar nos valores da convivencia democrática.  

A de hoxe ha de ser unha oportunidade para comprometernos sen fisuras a abrir espazos 

políticos á concordia e renovar a nosa vontade firme e profunda de convivir en 

liberdade.  

De pouco serviría os errores do pasado, sen asumir o compromiso colectivo para que 

non se repitan.  

Unha responsabilidade que nos corresponde directamente a quenes nos adicamos á 

política local. 

Unha política que debemos exercer con criterios construtivos de achegamento e de 

consenso. 

Unha política baseada nos principios de pluralidade, de tolerancia e de respeto. Uns 

principios que a cidadanía demanda de nós, con todo o dereito.  

Por iso, e para non defraudar a confianza da cidadanía, hoxe debe ser un día para 

revalidar publicamente a nosa vontade inequívoca de concordia.  
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Esa concordia da que falaba o poeta Salvador Espríu, cunhas palabras que me gustaría 

facer nosas: 

“No deseaba entonces, ni deseo ahora el enfrentamiento, sino la concordia. Sufrí mucho, 

porque sufrí por ambos bandos”.  

Confiamos en que estas oito décadas de memoria que honramos neste Pleno 

extraordinario sirvan para asentar un tempo definitivo de prosperidade e convivencia.  

Sen esa esperanza, nada se entendería”.  

 

Rematadas as intervencións dos concelleiros dos diferentes grupos municipais, o Sr. 

alcalde sinala que vai intervir, en representación dos familiares que hoxe se atopan 

presentes, D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, fillo de D. José Rodríguez Vázquez, o 

alcalde da última Corporación republicana de Teo. 

 

Toma a palabra o Sr. Rodríguez Mourullo, recolléndose a continuación a súa 

intervención. 

 

“Coa venia Sr. alcalde, coa venia de todo o Concello, tomo a palabra para dar grazas 

ao Concello en pleno, por ter tomado esta decisión de lembrarse dos que foron 

membros desta corporación no ano 1936, e celebrar esta homenaxe na súa honra. 

Vou explicar antes que nada por que asumín esta representación, porque non me 

quedaría tranquilo se non o aclarase.  

Cando recibín a primeira carta da Concelleira Carme Hermida, falándome de que se ía 

celebrar este acto, pedíame ao final que, si as miñas obrigas mo permitían, dixese 

algunhas palabras breves, coma todas as que se din nas dacións de grazas, en nome 

dos familiares daqueles que formaron parte desa Corporación de 1936. 

A miña primeira reacción foi dicirlle que quizás era o menos indicado, xa que fai moito 

tempo que vivo fora do Concello. A réplica inmediata dela foi dicir, “pero vostede é o 

fillo do Alcalde e esta é unha boa razón para pedirlle que interveña”. É unha razón que 

ten moito de formal, que é un dato obxectivo, efectivamente meu pai presidiu como 

alcalde a corporación que se homenaxea neste acto. Esta consideración, de que é un 

dato obxectivo, unido a que a min fáiseme sempre imposible dicir que non cando se me 
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pide algo en nome de meu pai, inclinoume a aceptar esa petición da concelleira, e esa 

é a razón pola que estou hoxe aquí. 

Para min é un grandísima honra ter a oportunidade de falar hoxe ante o Pleno deste 

concello, representando aos familiares de quenes formaron parte da Corporación no 

1936. A moitos deles non os coñecía e acabo de coñecelos agora antes de entrar neste 

salón e a todos eles teño que agradecerlle moitísimo que me permitan falar en nome de 

todos. 

Díxenlle á concelleira e é certo, polo demais e un dato notorio, que eu xa fai moitos 

anos que non vivo neste Concello, pero aproveito este privilexio de poder falar nestes 

momentos ante o Pleno, para dicir que pese a iso, este é, foi, no seu momento, e será 

o meu concello. E Teo, a mención expresa de Teo, abre os meus curriculums, tanto os 

oficiais coma os privados. Aquí nacín e medrei, aquí pasei a miña infancia, a miña 

adolescencia, a miña xuventude. Aquí fixen na escola das Galanas as primeiras 

amizades, esas que xa nunca máis se esquecen. 

Por aquí recorrín todas as estradas, poucas daquela, camiños, corredoiras e carreiros 

que cruzan todas as parroquias deste concello. Aquí conservo por razóns puramente 

afectivas, e en contra de ditados económicos, todos os bens raices que herdei. E aquí 

no panteón familiar do cemiterio de Calo repousan para sempre meus pais. 

Nada do que acontece neste concello me resulta indiferente, e podo dicirvos como 

anécdota que reservo para despois da xornada do traballo, xa no vagar da noite, a 

lectura do Correo Galego, e o primeiro que fago é ir á sección de Terras de Santiago 

para saber se houbo algunha nova en Teo. 

Como tan ben se dixo xa por todos os voceiros que interviñeron antes para honrar a 

memoria daquela Corporación republicana, estase ante uns homes que con valentía e 

profundo sentido cívico, asumiron un compromiso político, en momentos xa convulsos, 

para defender os valores democráticos que encarnaba o Concello. 

Esa actuación valeulle para que fosen alcanzados, uns en maior medida que outros 

como xa se expuxo, pola brutal represión que xa os vencedores infrinxiron ós vencidos. 

Represión que foi especialmente virulenta en Galicia, centrándose especialmente nas 

provincias da Coruña e Pontevedra. 

Segundo unha impresionante información recollida por Preston, no seu libro “El 

Holocausto español” publicado en 2011, as execucións en Galicia sitúanse por riba das 
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4.560, entre as que se encontran 79 mulleres. Desas 4.560 execucións, dí Preston que 

863 se produciron a resultas dun xuízo, o resto, ata as 4.560, foron execucións 

extraxudiciais, a través de fusilamentos que o propio Prestón chama “fusilamentos 

legalizados”. 

Esta distinción entre execucións a través de xuízos e execucións a través de 

fusilamentos, hai que facela obrigatoriamente dende o punto de vista histórico. Faina 

tamén o meu entrañable amigo Gonzalo Albio, que foi testemuña no xuízo contra 

Alexandre Bóveda e cuxo irmán Jose foi fusilado con 26 anos xunto con Bóveda no 

mesmo día, fai esa distinción, e é lóxico que a faga no seu estupendo libro “A vida 

municipal española”, aparecido no ano 2008. 

Eu non quero dicir que desde a perspectiva da inxustiza material, resulte irrelevante 

esa distinción, e incluso se se me apura resulta máis reprobable encubrir eses 

asasinatos cunha pretendida xuridicidade, cun manto de pretendida xuridicidade, 

porque os chamados xuízos, supoñían un inadmisible escarnio do dereito. 

Non se pode chamar xuízos a unha farsa onde os militares elixían ó xuíz e ó fiscal, e o 

avogado defensor era sempre un oficial de menor rango e experiencia para asegurar 

que os mandatos dos superiores se cumprirían con máis facilidade. Xuízos onde se 

podía condenar sen proba algunha. Cítase coma caso típico o dun ferroviario que se 

condenou co argumento, e leo literalmente, de “que si bien se ignora su intervención en 

saqueos, robos y asesinatos, es de suponer haya tomado parte en tales hechos por 

sus convicciones” e volvo a Preston “a menudo los acusados no podían saber de que 

se les acusaba, fuera por que ya los habían ejecutado (xulgabannos despois de 

executalos) o porque como sucedía en los juicios sumarisimos de urgencia, ni siquiera 

se les leían los cargos”. 

Nestes chamados “xuízos”, non existía nin unha chisca de xuridicidade, senón unha 

acumulación de aberracións xurídicas imposibles de superar que convertían as 

sentencias nun puro acto de forza só equiparable as execucións extraxudiciais. 

As sobrecolledoras reflexións que fai no seu alegato o fiscal que actuou no xuízo contra 

Juan Carra Guijano, un cenetista de Manzanares xunto a outros dezanove acusados, 

non teñen desperdicio e permítanme que dea lectura a eses parrafos. Dicía o fiscal no 

seu informe ante o tribunal, “no me importa ni tengo que darme por enterado si sois o 

no inocentes de los cargos que se os hacen, tampoco haré caso alguno de los 
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descargos que alegueis, porque yo he de buscar mi acusación como en todos los 

anteriores consejos de guerra, con todos los expedientes terminados por los jueces e 

informados por lo denunciantes. Yo me limito a decir en voz alta lo que otros han hecho 

en silencio. Mi actitud es cruel y despiadada y parece que sea yo el encargado de 

alimentar los piquetes de ejecución para que no paren su labor de limpieza social. Pero 

no, aquí participamos todos los que hemos ganado la guerra y deseamos eliminar toda 

oposición para imponer nuestro orden”. 

As confesións que acabo de ler, son froito, como é evidente, dun notorio e afirmado 

sentimento de culpabilidade polo que está a facer, cunha actitude que o propio fiscal 

califica de cruel e despiadada. 

Por último, manifesta o fiscal, de forma expresa como acabamos de escoitar, cal é o fin 

perseguido a través da represión, que era nin mais nin menos que eliminar ou 

exterminar a toda a oposición, para impoñer o seu orden. Para alcanzar ese fin común 

empregaban dous camiños, a pantomima dos xuízos ou os piquetes de execución que 

facían a labor de limpeza social. Ambos camiños perfectamente intercambiables. O 

alegato do xuízo resulta un testemuño de incalculable valor por vir de quen participaba 

activamente na represión dende un cargo relevante. E a mesma terminoloxía 

empregada non pode ser mais representativa. Dificilmente poden atoparse adxetivos 

mais axeitados para cualificar a represión que os de “cruel e despiadada” e tamén é 

moi expresiva a terminoloxía de “piquetes de execución”, tamén expresiva a labor que 

desempeñaban de “limpeza social” . 

Desde o punto de vista xurídico, arrepiante é xa o comezo do alegato “no me importa ni 

tengo que darme por enterado si sois o no inocentes de los cargos que se os hacen” e 

despois desa primeira advertencia, procedía a solicitar, segundo expresamente di, 

como en todos os seus anteriores consellos de guerra, pena de morte para 18 dos 

acusados nese xuizo. 

Nin que dicir ten, que as sentencia que se ditaban neses xuízos, eran sentencia “en 

viceversa” como acertadamente as calificou Jiménez de Asúa, o penalista español mais 

importante de todos os tempos e importante intelectual socialista da república. Jiménez 

de Asúa afirma que a acusación que se mantiña sistematicamente en todos estes 

xuízos, era unha acusación de rebelión á inversa, porque os rebeldes eran 

precisamente os acusadores que deran o golpe de estado, e os acusados eran os que 
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defendían o estado da república democraticamente establecida, polo que concluía 

Jiménez de Asúa que as sentencias que se ditaban neses procesos eran sentencias en 

viceversa, onde os rebeldes acusaban de rebelión a quen estaba defendendo o estado 

democraticamente establecido. 

Dixen antes que a cruel e despiadada represión, para non apartarme da terminoloxía 

do devandito fiscal, alcanzara aos membros da Corporación de 1936 en desigual 

medida, algúns pagaron coa súa propia vida, como foi o caso de Constante Liste 

Forján, que foi fusilado como xa se dixo neste acto, parece ser que cerca de Boisaca e 

cuxo cadáver non ten aparecido. Outros tiveron mais sorte, como tamén se desprende 

do que se expuxo con anterioridade magnificamente por parte da concelleira Carme 

Hermida, e entre estes outros que non tiveron tan mal destino coma o que sufriu 

Constante Liste atópanse dous familiares meus, Ricardo Otero Lueiro, primo carnal de 

miña nai, xa que seu pai e a nai de miña nai eran irmáns. Exerceu como tamén se dixo 

con anterioridade o cargo de procurador síndico da Corporación. Despois do golpe de 

estado fuxiu con Eduardo Liste, co que me atopei antes de entrar, nun encontro para 

min moi emotivo por que a familia Liste foi sempre moi ben querida na miña casa. Miña 

nai tiña unha especial relación con Aurora. As dúas sufriron, xa despois de terse 

exiliado meu pai, o acoso constante destes piquetes de sedición que actuaban desde 

Santiago, e tiven tamén a particularidade de compartir con ela durante moitos anos o 

autobús de Calo, o autobús das leiteiras que saía ás sete da maña de Balcaide e 

chegaba ás nove menos cuarto a Santiago. Ata que, como era unha muller moi 

emprendedora, tomou a decisión de sacarse o permiso de conducir e mercar unha 

furgoneta e deixar de ser usuaria do autobús de Calo. 

Ricardo Otero, como tamén xa se mencionou, tivo que fuxir e estivo ata o final da 

guerra fuxido, xunto con Eduardo e co seu irmán Manuel. Estiveron fuxidos polos 

montes e por casas de veciños agochados ata que rematou a Guerra Civil. Cando se 

asentou xa definitivamente en Balcaide, viña case todos os días á nosa casa, e por iso 

tiven con el unha estreitísima relación. 

Outro dos familiares meus, que tampouco correu tan mala sorte coma o primeiro 

tenente de Alcalde Constante Liste, foi meu pai. Meu pai era dos que, seguindo o titulo 

do libro de Xerardo Díaz Fernandez, non morreu, pero a persecución que sufriu 
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cambioulle irreversiblemente a vida. Xa inevitablemente a partir de aí a súa vida non foi 

a que debería de ter sido. 

Estivo, como se lembraba aquí pola Sra. Hermida, na cadea de Santiago, onde 

coincidiu co pintor Camilo Díaz Valíño, pai de Isaác Díaz, que lle fixo un retrato a lápis, 

parece ser que co lapis do carpinteiro, que lle dá título á novela de Manolo Rivas. Un 

retrato que lle fixo a meu pai como lle fixo a outros compañeiros do cárcere daqueles 

momentos. Camilo Díaz, e o doutor Sixto Aguirre, precisamente foron os dous 

primeiros paseados en Santiago. Posto en liberdade meu pai, converteuse en obxectivo 

permanente dos piquetes de sedición que se desprazaban frecuentemente á nosa 

casa, segundo lle teño oído a meus pais, periodicamente polas madrugadas en busca 

de meu pai, que tiña trazado xa un camiño de fuxida pola parte de atrás da casa polo 

monte do Canto, que era a única comunicación posible naquel momento entre Balcaide 

e Viduido. 

Como esa situación se fixo verdadeiramente insostible, meu pai tomou a decisión de 

fuxir a Portugal. Alí tivo o apoio duns familiares, pero sobre todo tivo unha relación 

estreitísima coa familia Lopo, que se asentara en Lisboa facía xa uns anos. Saudei 

antes de entrar aquí a un neto de Ramón Torres que é parente destes familiares, Lopo, 

dos que estou falando. A través de Lopo organizaron que a fuxida se fixese pola parte 

de Bande, dos montes fronteirizos. Entón meu pai acompañado de miña nai e 

levándome a min que tiña pouco máis dun ano con eles, foi ata Bande, finxindo que 

padecía reuma e hospedouse para tomar chorros de auga quente nun balneario, 

dándose a casualidade de que o dono do balneario era o xefe local de falanxe, que 

andaba por alí cun correaxe de coiro e unha camisa azul. Alí estivo aguantando ata que 

miña nai regresou comigo a Santiago alegando que tiña que realizar obrigas e alí se 

quedou meu pai. Alí se despediron miña nai e meu pai, que non se voltaron a ver ata 

que meu pai regresou, e el seguiu alí  tomando os chorros de auga quente ata que lle 

avisaron de que a persoa que tiña avisada en Portugal para  pasalo polos montes 

estaba xa disposta. Entón pasou a través dos montes a Portugal. A familia  Lopo 

conseguiu organizarlle o traslado desde alí ata Lisboa, e acollérono na súa casa. Alí 

estivo meu pai aproximadamente seis ou sete meses, ata que tivo a información a 

través de miña nai de que descubriran que estaba en Lisboa e que ían a pedir a súa 

entrega por extradición. Entón tomou a decisión de ir ata Bos Aires. Tamén o puido 
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facer grazas ao apoio da familia Lopo, que a través do consignatario dun barco 

mercante de pavillón inglés, conseguiu que embarcase sen documentación nese barco 

e fose acollido pola tripulación realmente coma un prófugo. Sabían que estaba en xogo 

a súa vida e podían axudalo e así chegou a Bos Aires, indocumentado. 

No seu excelente libro sobre Marisa Mirás, a nosa Concelleira Carme Hermida dí que 

ao chegar a Bos Aires, descendeu do barco disfrazado de cura, pero hai un pequeno 

erro: descendeu disfrazado de oficial da tripulación do barco. Sen documentación e sen 

un peso no bolsillo. 

Alí atopouse con outro amigo da infancia de miña nai que xa levaba exiliado un ano, 

que xa estaba asentado en Bos Aires, un experto en finanzas, que xa tiña traballado 

aquí para a familia Castro Rial, Luciano Vidal que o acolleu ata que conseguiu a 

documentación para poder circular por Bos Aires sen problemas. 

Toda esta peripecia foi o pago por ter formado parte desta Corporación de 1936. 

A súa vida cambiou por completo. Cando regresou, levábamos moito tempo sen vida 

familiar, e tiña unha especial preocupación, como me dixeron moitos dos que 

conviviron con el en Bos Aires, como por exemplo Manuel Cordeiro, por saber de min, 

como era, como era a miña voz, por que entón non era posible falar por telefono. As 

comunicacións eran terribles. Lembro tamén que me ven á memoria a xente que nos 

axudou. Teño que citar aquí tamén que, para evitar o retraso que se producía de 

quince ou vinte días coas cartas desde Santiago, pasando por Osebe ata chegar a 

Balcaide, aos irmáns de Xesus Carro, que tiñan un comercio no Toural, e alí chegaban 

as cartas desde Bos Aires. 

Había un tempo xa que a familia quedou completamente desfragmentada, 

desconectada, e cando meu pai chegou de volta decidiu renunciar a exercer o 

maxisterio, xa que lle esixía unha especie de adhesión ó novo réxime que non ía facer. 

Desde que coñecín a meu pai, cando tiña trece anos, xamais lle escoitei unha palabra 

de resentimento, nin de rencor, e moito menos calquera xesto de actitude reivindicativa. 

Eu si que dixen moitas veces que sí que había que gardar memoria da guerra e da 

represión que a seguiu para que nada semellante volvese a suceder xamais. Penso 

que con ese mesmo espírito esta a celebrarse esta homenaxe, e con isto remato xa 

reiterando o noso agradecemento, o agradecemento de todos os familiares que 

formaron aquela Corporación do 1936, reitero ese agradecemento esa profunda 
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gratitude e fago agora a felicitación polo ton no que se desenvolveu esta homenaxe. 

Teño que felicitar a todo o concello e personalizo esa felicitación por suposto en 

primeiro lugar no Sr. alcalde e en segundo lugar, e dunha maneira moi particular, na 

concelleira Carme Hermida polo interese e a dedicación que puxo para que esta 

homenaxe tivese lugar. Moitas gracias a todos”. 

 

O Sr. alcalde sinala que lle toca pechar, coa súa intervención, o acto que se está a 

celebrar, antes de pasar á entrega de lembranzas e ao descubrimento do cadro. 

Explica que pouco queda por dicir despois de ter escoitado todas as intervencións e 

sinala que esa é a peaxe de exercer a Alcaldía, porque todos falan antes que un, 

engadindo que tamén evidentemente a honra de facelo desde a posición de alcalde 

que voluntariamente foi decidido, polos presentes e polos que non están, de xeito 

democrático. Di o Sr. alcalde que o que procede para comezar é facer os 

correspondentes agradecementos. Salienta que, en primeiro lugar, en nome do 

concello, quere darlle as grazas a todos os familiares que hoxe están aquí, 

acompañando a todos os presentes, pola xenerosidade de vir, pola colaboración, polo 

esforzo, e de entre eles especialmente a D. Eduardo Liste. Di que, xa hai anos, cando 

tiña moito mais pelo e era unha persoa moito máis nova, coñeceu a Eduardo cando 

xogaba ao fútbol no Calo, e que el era o que os animaba cando lles daban o cambio e 

levaba parte do equipo, dándolles sempre azos e cariño. Explica que, anos despois, 

cando xa non tiña tanto pelo, coñeceu a historia de Eduardo e salienta que foi unhas 

das persoas que lle ensinou a lembrar e a recoñecer a inxustiza nos tempos pasados e 

tamén a recoñecer ás persoas que mantiveron ergueitas a dignidade deste Concello e 

a dignidade das veciñas e veciños que o configuraban. Lembra o Sr. alcalde que foron 

moitas horas e moitos cafés na súa casa, salientando que este acto leva especialmente 

o seu nome e os apelidos da súa familia por ser un símbolo, como se ten recoñecido no 

día de hoxe, daquela Corporación e tamén por ter sido fillo da persoa daquela 

Corporación que pagou co prezo da súa vida telo sido, non sabendo aínda a día de 

hoxe onde se atopa o seu corpo. Continúa o Sr. alcalde sinalando que tamén lle 

gustaría agradecer enormemente o día de hoxe ao conxunto da Corporación, a todos 

os grupos municipais, polas súas intervencións, por saber estar, pola súa xenerosidade 

e pola súa empatía, xa que dende diferentes posicións ideolóxicas ou políticas era de 
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lei recoñecer á Corporación republicana do ano 1936, amparada pola legalidade e pola 

dignidade. Salienta o Sr. alcalde que xa pasaron 78 anos e que non foi sen tempo. Di 

que tamén lle gustaría recoñecer o traballo que se ten feito polos traballadores 

municipais, como o arquiveiro, que afirma non ten cláusula de rescisión pero que 

debería tela, engadindo que é unha excelente persoa e un excelente profesional, 

recoñecemento que tamén lle gustaría facer especialmente á concelleira D.ª Carme 

Hermida Gulías. Explica o Sr. alcalde que cando alguén lle pregunta o porque deste 

acto, el remítese ao traballo de fondo, engadindo que el viu traballar, durante semanas 

e meses, á Sra. Hermida en colaboración con moitos dos funcionarios do concello e 

tamén cos familiares recompilando todo tipo de información. Subliña o Sr. alcalde que 

hoxe este acto esta cargado de simbolismo, pero tamén dun gran traballo, que se 

recolle nun libro denominado “Acto público de restitución da corporación republicana do 

1936”  que é o compendio que se editou e cuxo resume se lle vai a dar a todos os 

familiares, e que recolle un resumo da labor de cada concelleiro, de actas, de plenos, 

de certificados, de notas de prensa, de fotografías, etc. Amosa o Sr. alcalde o libro e 

opina que se trata dun traballo impagable, para o concello e para xeracións futuras, que 

se non fora pola teimosía da Sra. Hermida e dos traballadores, non tería sido posible, 

engadindo que é unha regalía para a xustiza. Lembra que cando estudaba na facultade 

de medicina, o seu profesor de neurofisioloxía, o doutor Peleteiro, dicía para empezar 

as clases que “dinvos que o saber non ocupa lugar, pero méntenvos”, si que ocupa 

lugar. Salienta que evidentemente así empezaba, e iso configura tamén un concepto do 

que é a memoria. Explica que a memoria son as experiencias persoais, que a memoria 

tamén son os coñecementos e que a memoria non deixa de ser algo que marca en 

espazo e tempo as coordenadas vitais de todos. Considera o Sr. alcalde que todos 

seguramente teremos ou pasamos por historias familiares onde algún ser querido 

perde a memoria e sabemos o que iso supón. Afirma que a memoria axuda a vivir o 

presente e axuda a orientarnos e a enfocar o futuro. Da memoria ás veces tamén se 

desprenden medos, pero da non memoria despréndense silencios, sendo iso o que 

hoxe se quere agochar aquí. Os silencios que se desprenden da falta de memoria 

durante todos estes anos, que levaron incluso a que moitas familias do concello non 

souberan que tiveron un familiar que foi representante público aquí no seu concello na 

derradeira Corporación republicana do ano 1936. Sinala o Sr. alcalde que a memoria é 
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para uso individual, pero tamén para uso colectivo, como se di todos os anos cada vez 

que se reivindica a memoria de Anxel Casal e de Pepiño Areosa, a memoria colectiva 

serve para coñecer o pasado e gañar o futuro e a día de hoxe tamén para gañar o 

presente. Salienta que agora se está facendo acompañados do conxunto da 

Corporación, dos familiares e dos homes e mulleres hoxe presentes. Di o Sr. alcalde 

que se quere facer un exercicio de memoria que é estritamente necesario e esa 

restitución do que ben sendo a dignidade, a legalidade dun conxunto de homes que 

formaron parte daquela Corporación do ano 1936. Explica que non quere entrar en 

valoracións, pero que evidentemente neste país non houbo Guerra Civil, e so hai que 

escoitar ao Sr. Rodríguez para ver que o que houbo en Galiza foi un exterminio. Un 

exterminio de xente amparada por un marco legal que era a república e as liberdades, 

de xente honesta, de xente que cría que con esas conviccións podía gañar o futuro, 

podía gañar o futuro da maioría social dos homes e mulleres que configuraban as 

comunidades. Di o Sr. alcalde que él sempre que pensa naquela Corporación, estes 

días con máis razón, intenta trasladarse alí, e seguramente non se diferenciaba de 

moitos debates que se dan nesta Corporación, como comentou a Sra. Hermida, 

asfaltados, bacheados, saneamentos, campañas, etc. Considera que esa era a 

verdadeira Corporación republicana e o perigo daquela Corporación. Moitos deles 

tiveron que pagar co exilio, moitos deles tiveron que pagar coa morte, e moitos deles 

foron un exemplo  do que aconteceu aquí con outros veciños e veciñas que non eran 

representantes públicos pero que foron castigados por ter unha maneira de entender o 

mundo, a vida, a sociedade e a política. Eles eran representantes e son 

representantes, por que ningún deles volveu a formar ningunha Corporación e moitos 

foron excluídos coa morte, co exilio, e coa desmemoria para as xeracións futuras. 

Considera o Sr. alcalde que por iso hoxe se exerce aquí a dignidade, hoxe se exerce 

aquí a xustiza, hoxe se reivindica, como dixo o Sr. Rodríguez, a estirpe do lapis da 

liberdade, que aparece no libro de Manolo Rivas, incluso da dignidade do anonimato, 

que, segundo sinala, a súa nai sempre lle di que é aquela de exercer a dignidade no 

día a día, no cotiá, como facían estes homes que configuraban a Corporación. Sinala 

que lembra e di en voz alta o que hoxe líu nun relato que lle mandou o veciño de Teo e 

amigo, Antón Dobao, que é escritor, e que é unha frase que quere que sirva para 

pechar este acto: “Señor, non. Esta arma, esta non e a arma. As ideas, as ideas aniñan 
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alá dentro, mais alá dos ósos e da carne, e o plomo nonas mata. Non señor, non, esta 

arma non é a arma... (Gonzalo Rodríguez Mourullo, Lembranza dunha morte 

reglamentaria)”. Sinala que esa arma non acabe cas ideas, ca legalidade daquela 

Corporación republicana e coas súas reivindicacións, que hoxe, 78 anos despois se 

lembra aquí que era lexitima, que o segue sendo e que é un motivo de orgullo para o 

conxunto do concello de Teo. Remata o Sr. alcalde a súa intervención dando as grazas 

a todos.  

A continuación a Sra. Hermida sinala que se vai a proceder de seguido á entrega das 

lembranzas aos familiares dos concelleiros homenaxeados, entregas que se van a 

facer por todos os membros da Corporación municipal. 

Procédese a continuación a facer a citada entrega, segundo se detalla de seguindo: 

.- D. Manuel F. Parajó Liñares fai entrega ao representante de D. Ramón Torres Viño, o 

seu neto,  D. Ramón Torres. 

.- D.ª Uxía Lemus de la Iglesia fai entrega á representante de D. José Santiago Otero 

Carballal, a súa sobriña-neta, D.ª Aurora García Asorey. 

.- D. Manuel A. Fernández Baz fai entrega ao representante de D. Andrés Puente 

Fernández, o seu fillo, D. Manuel Puente Puente. 

 

.- D.ª Carmen Diéguez fai entrega á representante de D. Avelino Rosende Rosende, a 

súa neta, D.ª Sara Rosende Pereiras. 

 

.- D. José A. Vázquez Pallas fai entrega ao representante de D. José María Iglesias 

Boullón, o seu bisneto, D. Manuel Landeira Rois. 

 

.- D. José M. Guerra Calvelo, fai entrega ao representante de D. Constante García 

Torres, o seu neto, D. Jose Barreiro García. 

.- D. José A. Patiño Amboage fai entrega ao representante de D. Jesús Blanco García, 

o seu neto, D. José Seoane Blanco 
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.- D.ª Carmen Leborán Guldrís fai entrega ao representante de D. Santiago Balado 

Barros, o seu xenro, D. Manuel Fuentes Pérez. 

 

.- D.ª Mercedes Souto Abeijón fai entrega ao representante de D. Juan Casal García, o 

seu fillo, Ramón Casal Seoane. 

 

.- D. Xurxo Francos Liñares fai entrega ao representante de D.Juan Fandiño Iglesias, o 

seu neto, D. Juan Fandiño Nuñez. 

.- D. Ignacio Iglesias Villas fai entrega ao representante de D. Ricardo Otero Lueiro, o 

seu neto, D. Enrique Silva Otero 

- D.ª María Carmen Alvárez Garea fai entrega ao representante de D. Ramón Parajó 

Tellado, o seu fillo, D. Ramón Parajó Iglesias. 

.- D.ª María do Carme Hermida Gulías fai entrega ao representante de D. José María 

Seoane Framil, o seu neto, D. Juan Teo Seoane 

 

.- D. Rafael C. Sisto Edreira  fai entrega ao representante de D. Constante Liste Forján, 

o seu fillo, D. Eduardo Liste Carro. 

- D. Martiño Noriega Sánchez, fai entrega ó representante de D. José Rodríguez 

Vázquez, o seu fillo, D. Gonzalo Rodríguez Mourullo 

Sinala a Sra. Hermida que, antes de continuar co paso seguinte, lle gustaría pedir ao 

arquiveiro municipal, D. Pablo Sanmartín, que se achegue ao estrado para facerlle 

entrega, de mans do alcalde, da documentación que se compilou para este acto para 

que a custodie coma en el é costume. 

 

Neste momento achégase ao estrado o Sr. Sanmartín, facéndolle entrega o Sr. alcalde 

da documentación citada. 

Explica a Sra. Hermida que de seguido pasarase a descubrir o elemento que fará mais 

visible esta homenaxe, unha pequena orla que se puido facer coas fotos dos 
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concelleiros que se conseguiron. A Sra. Hermida pídelle ao Sr. alcalde que acompañe 

a D. Eduardo Liste e a D. Gonzalo Rodríguez Mourullo a facer o descubrimento da 

mesma 

Neste momento ten lugar o descubrimento da orla citada polo Sr. alcalde, o Sr. Liste e 

o Sr. Rodríguez. 

Sinala o Sr. alcalde que con isto queda pechada a sesión, e explica a continuación vai 

a sonar o himno galego, peza coa que vai rematar este acto. Das as grazas a todos e 

todas por asistir e aos familiares por compartir este acto con todos, engadindo “Xustiza 

e republica”. 

De acordo co exposto, sendo as vinte e dúas horas, levántase a sesión, da que se 

estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  13/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 25 SETEMBRO DE 2014 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e cinco de setembro de dous mil catorce, 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-Alvite 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 ACTA DA SESIÓN DO 26/06/2014 E DO 31/07/2014. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 534/14 Á 658/14). 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN COS INFORMES 
DE REPARO FORMULADOS DURANTE O EXERCICIO 2013. 

4.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (3/2014). 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 
DO CONCELLO DE TEO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013. 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 
DA ALCALDÍA DE DATA 11 DE SETEMBRO DE PERSONACIÓN NAS DILIXENCIAS 
PREVIAS 4.709/2014. 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSOAL DO CONCELLO DE TEO. 

8.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO RAFAEL SISTO EDREIRA SOBRE O 
CANON DE SOGAMA. 

 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG POLA DEFENSA DA PLURALIDADE E A 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA E CONTRA A REFORMA ELECTORAL QUE 
PRETENDE O PP. 

10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR O 
REXISTRO DO CONCELLO NO DOMINIO.GAL. 

11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA O CANON 
BIBLIOTECARIO. 

12.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O ESTADO DE 
ABANDONO DOS LAVADOIROS, FONTES E MUÍÑOS DO CONCELLO DE TEO. 

13.- MOCIÓNS. 

14.- 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, e desculpa a 

ausencia, por cuestións de saúde, da concelleira do PP, D.ª Nelida Rey Tato.  

 

A continuación pásase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 
 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 26/06/2014 E DO 31/07/2014. 

Acta da sesión ordinaria do día 26 de xuño 2014. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 26 de xuño de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada, por unanimidade dos 

presentes, a acta citada. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 31 de xullo de 2014. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 31 de xullo de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada, por unanimidade dos 

presentes, a acta citada. 

 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  534/14 Á 658/14). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 28 de xullo ata o 21 de 

setembro de 2014, que comprenden os números 534 ao 658, 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. 
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3.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN COS INFORMES 
DE REPARO FORMULADOS DURANTE O EXERCICIO 2013. 

O Sr. alcalde da conta do informe de Intervención, de 8 de maio de 2013, sobre os 

reparos formulados no exercicio 2013, segundo o documento incorporado ao 

expediente, de 4 de setembro de 2014, que se reproduce a continuación, indicando que 

está a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

“DACION DE CONTA 
 

En cumprimento do disposto no artigo 2.3 da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de 
seguido dase conta ao Pleno da Corporación do informe de intervención emitido en 
relación cós informes de reparo formulados durante o exercicio 2013: 
 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OS REPAROS FORMULADOS NO EXERCICIO 
2013 
 
O presente informe emítese en cumprimento do artigo 218 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, segundo o cal:  “ O 
órgano interventor elevará informe ó Pleno de tóda-las Resolucións adoptadas polo 
Presidente da Entidade contrarias ós reparos efectuados, así como un resumo das principias  
anomalías en materia de ingresos” 
 
Por outra parte, o artigo 2º apartado 3º da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de 
racionalización e sostenibilidade da Administración local ordea á intervención municipal a 
dar conta ao Pleno da Corporación, como punto indepediente na orde do día, das 
resolucións da Alcaldía contrarias aos reparos efectuados e das anomalías en materia de 
ingresos, podendo o Alcalde aportar informe xustificativo da súa actuación. 
Igualmente se debe remitir dita información ao Consello de Contas. 
 
1.-Informes desfavorables formulados e resolucións da Alcaldía que resolven as 
discrepancias: 
 
Reparo 01/2014.-Resolucion da Alcaldía de data 06/02/2013. sobre inexistencia de 
contratos administrativos de servizos de limpeza, contratos menores sucesivos.  
 
Reparo 02/2013.-Resolución da Alcaldía de data 07/02/2013. Sobre inexistencia de 
expediente de contratación, contratos menores sucesivos servizos de xestíón de nóminas, 
limpeza de instalacións deportivas, desratización. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 03/2013.- Resolución da Alcaldía de data 01/03/2013. Sobre ausencia de 
expediente de contratación ou contrato menor sucesivo, de xestion de nominas, 
mantemento equipos informáticos, desratización, servizos de limpeza. Facturas sen 
proposta de gasto previa. 
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Reparo 04/2013.-Resolución da Alcaldía de data 15/03/2013. Sobre ausencia de expediente 
de contratación ou contrato menor sucesivo servizo de limpeza da casa do concello. 
Facturas se proposta de gasto previa. 
 
Reparo 05/2013.- Resolución da Alcaldía de data 05/04/2013. Sobre:a) a improcedencia de 
que o concello asuma os gastos farmacolóxicos de funcionarios non integrados no réxime 
xeral da seguridade social ao 100%. b) pago de gastos suplidos que non están previstos 
regulamentariamente en ningunha norma c) inexistencia de contrato administrativo de 
servizos de limpeza. 
 
Reparo 06/2013.- Resolución da Alcaldía de data 12/004/2013.-Sobre ausencia de 
expediente de contratación servizo de limpeza casa do concello e mantemento equipos 
informáticos. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 07/2013.- Resolución da Alcaldía de data 15/05/2013.-sobre ausencia de 
expediente de contratacion servizo de limpeza da casa do concello. Facturas sen proposta 
de gasto previa. 
 
Reparo 08/2013.- Reslución da Alcaldía  de data 28/05/2013.- Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo 09/2013.-Resolución da Alcaldía de data 09/07/2013.- Sobre facturas 
correspondentes ao servizo de abastecemento de auga que devengan da modificación do 
contrato administrativo operada en 2007 de forma irregular. 
 
Reparo 10/2013.- Resolución da Alcaldía de data04/06/2013.-sobre ausencia de expediente 
de contratación ou contratos menores sucesivos, servizos de limpeza da casa do concello, 
limpeza edificios e servizos culturais. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 11/2013.-Resolución da Alcaldía de data 18/06/2013.-Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo 12/2013.-Resolución da Alcaldía de data 17/07/2013.-Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo 13/2013.- Resolución da Alcaldía de data 28/08/2013.-Sobre ausencia de 
expediente de contratacion ou contrato menor sucesivo, servizos de limpeza de edificios, 
servizos culturais e deportivos, desratización ,mantemento equipos informáticos e xestión 
de nóminas. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 14/2013.-Resolución da Alcaldía de data 18/10/2013.-Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo 15/2013.- Resolución da Alcaldía de data 29/10/2013.- Sobre facturas 
correspondentes ao servizo de abastecemento de auga que devengan da modificación do 
contrato administrativo operada en 2007 de forma irregular. 
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Reparo 16/2013.- Resolución da Alcaldía de data 06/11/2013.- Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo 17/2013.-Resolución da Alcaldía de data 20/11/2013.-Facturas sen proposta de 
gasto previa. Contratos menores sucesivos. Factura Eze Mosquera Events, da que se 
desprende que se cobraron cantidades a participantes nun evento deportivo non previstas 
nas Ordenanzas  vixentes. 
 
Reparo 18/2013.- Resolución da Alcaldía de data 16/12/2013.- Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo 19/2013.- Resolución da Alcaldía de data 30/12/2013.-Facturas sen proposta de 
gasto previa 
 
Reparo 20/2013.-Resolución da Alcaldía de data 30/12/2013.- Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo de data 04/02/2013.- relativo a expediente de recoñecemento extraxudicial de 
créditos (facturas de 2012)por incumprimento do principio de anualidade. Resolvese a 
discrepancia polo Pleno da Corporación en sesión de data 28/02/2013. 
 
Nota: as resolucións da Alcaldía e acordos plenarios que levantan os reparos anteriores 
aproban as facturas baseandose na teoría do enriquecemento inxusto (xurisiprudencia do 
tribunal supremo) 
 
Reparo  de data 19/03/2013.-Sobre recoñecemento extraxudicial de créditos (subvencións 
nominativas 2012) por incumprimento do principio de anualidade. Resolveuse a 
discrepancia por Resolución da Alcaldía de data 19/03/2013. 
 
Reparo de data 11/07/2013.- Sobre recoñecemento extraxudicial de créditos (subvencións 
nominativas 2012) por incumprimento do principio de anualidade. Resolveuse a 
discrepancia por Resolución da Alcaldía de data 11/07/2013. 
 
Reparo de data 16/10/2013.-Sobre aprobacion de gastos derivados de sinatura dun 
convenio que non foi previamente aprobado. Resolveuse a discrepancia mediante 
Resolución da Alcaldía de data 17/10/2013. 
 
Informe desfavorable de 12/12/2013.- Sobre contas xustificativas de subvencions da area 
de Servizos Sociais incorrectamente presentadas. Resolvese a discrepancia por Resolución 
da Alcaldía de data 12/12/2013 aprobando o pago das achegas. 
 
Informe desfavorable de data 26/12/2013.-Sobre contas xustificativas de subvencións da 
área de Participación Veciñal incorrectamente presentadas. Resolvese a discrepancia 
mediante Resolucion da Alcaldía de data 26/12/2013 aprobando o pago das achegas. 
 
Informe desfavorable de data 30/12/2013.- Sobre contas xustificativas de subvencións da 
área de Deportes incorrectamente presentadas.- Resolveuse a discrepancia mediante 
Resolución da Alcaldía de data 30/12/2013 aprobando o pago das achegas. 
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Informe desfavorable de data 30/11/2013.- Sobre conta xustificativa incorrecta da 
subvencion nominativa concedida a Asociación A Mämoa. Resolución da Alcaldía de data 
30/11/2013 aproba o pago da achega. 
 
Informes de data 10/04/2013 e 27/12/2013 sobre aprobacion de convenio vencellado a 
subvencion nominativa e aprobacion da conta xustificativa correspondente, a figura do 
convenio non é a correcta xa que se trataría dun contrato administrativo. Resolucións da 
Alcaldía das mesmas datas aproban o convenio e a xustificación. 
 
Informe de data 01/10/2013.-Sobre improcedencia da devolucion de ingresos indebidos na 
taxa por actividades de conciliación. Mediante Resolución da Alcaldía de data 01/10/2013 se 
aprobou a devolucion de ingresos. 
 
Informes mensuais das nóminas.- por irregularidades deterctadas nas nóminas dalgúns 
traballadores municipais e por devengar de acordo regulador e convenio colectivo 
informados xa desfavorablemente por Secretaría e Intervención. O recoñecemento e pago 
das nominas aprobouse mediante Resolución de Alcaldía cada mes. 
 
2.-ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS: 
 
-Resulta necesario proceder a unha depuración do padrón do lixo mediante cruce de datos 
có padrón de IBI actualizando enderezos,estase  a perder unha parte da potencial 
recadación. 
 
-Resultaría necesario realizar unha actualización dos enderezos do padrón de IBI, se está 
deixando de recadar por non exercer actuacións de inspección neste aspecto. 
 
-Non se están a cobrar as taxas dos postos por venda ambulante. 
 
Isto é canto ten a ben informar a funcionaria que suscribe. 
Teo, 8 de maio de 2013 
A INTERVENTORA 
Mónica Lado Varela 
 
 
Teo, 4 de setembro de 2014. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
 
O Pleno da Corporación dase por enterado. 
 

4.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (3/2014). 

O Sr. alcalde da conta do cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

en relación ao persoal eventual, segundo o documento incorporado ao expediente, de 
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18 de setembro de 2014, que se reproduce a continuación, indicando que está a 

disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

“DACIÓN DE CONTA 

A Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración 

Local, introduce na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en 

adiante, LRBRL) un artigo 104 bis referido ao persoal eventual das Entidades Locais. 

Segundo o apartado primeiro do artigo citado as dotacións de postos de traballo cuxa 

cobertura corresponde a persoal eventual nos Concellos deberá axustarse aos limites e 

normas que determina e que, tratándose do concello de Teo, se concreta na 

posibilidade de incluír como máximo na súa plantilla dous postos de traballo de persoal 

eventual. 

Segundo o apartado 4 do mesmo artigo, o persoal eventual terá que asignarse sempre 

aos servizos xerais das Entidades Locais en cuxa plantilla aparezan consignado, 

podendo asignarse, so excepcionalmente, con carácter funcional, a outros dos servizos 

e departamentos da estrutura propia da Entidade Local, se así o reflectira 

expresamente o seu regulamente orgánico. 

Segundo o apartado 6 do artigo 104 bis analizado, o Presidente da Entidade Local 

informará ao Pleno con carácter trimestral do cumprimento do previsto neste artigo. 

De acordo co exposto, dáse conta ao Pleno da Corporación do cumprimento no 

concello de Teo da regulación contida no artigo 104 bis da LRBRL, ao contar con 

dous postos de traballo de persoal eventual, que son a Xefa de gabinete e a 

Responsable de prensa, asignados aos servizos xerais da Entidade Local. 

Teo, 18 de setembro de 2014 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 
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5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 
DO CONCELLO DE TEO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 4 de setembro de 2014, que se recolle a 

continuación. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 

2013, 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 03/06/2014 . 

Tendo en conta que a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2013 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 

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 

2013. 
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  

2013, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 

Teo, 4 de setembro de 2014 

O alcalde, 
Martiño Noriega Sánchez” 
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O Sr. alcalde di que a conta xeral de 2013 foi exposta ao público sen que se recibira 

ningunha alegación, polo que corresponde ao Pleno o debate e aprobación da mesma, 

no seu caso. Explica que xa houbo ocasión de examinar a conta na Comisión 

Informativa e sinala que o resultado orzamentario axustado do exercicio é de 147.506 

€, que o remanente de tesourería diminuíu ata 1.236.182,59 € negativo, que o volume 

de endebedamento é do 27% e que a débeda viva, a 31 de decembro de 2013, é de 

2.723.072,73 €. Remata o Sr. alcalde sinalando que a conta está integrada por todos 

os documentos legalmente establecidos e unha vez aprobada será remitida ós 

organismos pertinentes. 

 

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

que a liquidación do orzamento do ano 2013 reflicte unha execución baixa do 

orzamento, tanto en ingresos coma en gastos, ao recoñecerse menos obrigas que 

dereitos. Presenta superávit dende o punto de vista da estabilidade orzamentaria, 

resultando unha execución que se podería chamar timorata e de baixo nivel. Di que lle 

chaman a atención algunhas cousas que se poñen de manifesto no informe de 

intervención, como as  irregularidades contractuais que son obxecto de reparo de forma 

permanente. Considera que despois de tantos anos ese problema xa debería estar 

resolto, porque unha irregularidade pode obedecer á necesidade de dar unha solución 

a unha situación, aínda que sexa pola brava, pero manter contratacións irregulares 

durante varios anos debería de ser obxecto de esixencia de responsabilidade, xa que 

non se pode estar sempre coa mesma música. Sinala o Sr. Parajó que, en canto á 

situación do remanente de tesourería, hai que ter en conta que a diferenza entre 

ingresos pendentes de recadar e obrigas pendentes de pago é de 900.000 € e os 

fondos de tesourería ao final do exercicio son de 75.000 €, o que quere dicir que hai 

unha falta de liquidez impresionante. Lle chama a atención o Sr. Parajó o pendente de 

pago da amortización de crédito, pois non se sabe se se trata das últimas cotas do ano 

que caen en xaneiro, ou que hai amortizacións vencidas pendentes de pago, tal como 

ven explicado. 

Salienta o Sr. Parajó que o capítulo 6 de inversións foi executado ao 70%, e pregunta 

qué se fixo co 30% restante, engadindo que se non se da investido todo o que hai para 

investimentos, haberá que ver como funciona o concello. Explica que, aínda que no 

informe de intervención se di que se debe a que se financian con ingresos pendentes 
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de recibir, isto refírese aos pagamentos en efectivo, que nada ten que ver coas obrigas 

recoñecidas, pois se estas se refiren aos gastos executados no exercicio.  

Considera o Sr. Parajó que outra cousa importante é que o orzamento tiña que terse 

aprobado con superávit equivalente ao remanente de tesourería negativo do exercicio 

2011, pero non se fixo así, alegando que había un plan de saneamento en vigor, polo 

que, aplicando o criterio da sentenza do Tribunal Supremo 6807/2008 considérase que 

este plan é suficiente para conseguir a amortización do remanente negativo no 

exercicio. Salienta que a realidade é que non foi así, polo que non se cumpriu o 

mandato do artigo 193 do Texto refundido da lei de facendas locais, nin se compensou 

o remanente negativo mediante un plan de saneamento, o que xa estaba previsto, 

como se puxo de manifesto no momento da aprobación do orzamento. Opina o Sr. 

Parajó que iso quere dicir que o plan de saneamento pásao o Sr. alcalde polo forro das 

súas entretelas. 

Explica o Sr. Parajó que no orzamento do 2014 vólvese a repetir a mesma situación, 

sendo previsible que na liquidación ocorra o mesmo, é dicir, un novo incumprimento, e 

considera que hai que revisar o tema do alleamento de bens municipais, porque só 

serve para inflar o orzamento, pois en varios anos non foron capaces de vender nin o 

primeiro.  

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non cree que o debate da 

conta xeral, nos últimos anos, fose o momento máis positivo para o goberno municipal, 

engadindo que ten que asumir tamén unha responsabilidade como oposición. Di que é 

verdade que é moi complicado facer chegar á poboación datos relativos a magnitudes 

orzamentarias, e que a conta xeral é moi difícil de explicar e tamén moi difícil de 

entender. 

Lembra a Sra. Lemus que nun Pleno, non hai moito tempo, un integrante do grupo de 

goberno, recoñecía que non era capaz de explicar o que era o remanente líquido de 

tesourería para gastos xerais. Explica que lle gustaría aproveitar este Pleno para darlle 

unha volta ao que foron os últimos tres anos de mandato do Sr. Noriega e o seu 

equipo, tendo en conta que probablemente non haxa orzamentos no próximo ano, e 

polo tanto non se debaterán cuestións económicas, senón que se debaterán outros 

temas tan importantes como o Tratado de libre comercio con Europa e Estados Unidos, 

porén non se debatirán por exemplo temas como o Pleno extraordinario que se recolle 
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no regulamento orgánico municipal, relativo á valoración xeral do estado do municipio, 

que se leva cinco anos sen convocar por parte do Sr. alcalde.  

 

Considera a Sra. Lemus que se trata, sobre todo de ver o que pasou nos últimos 3 

anos, que corresponden ao mandato dende o 2011, engadindo que fixo a comparativa 

dos datos do 2010-2013, porque sería imposible comparar as contas dende o 2007 a 

2014, xa que se estaría falando dunha situación pre-crise a unha situación de crise 

total, non sendo elegante utilizar datos pre-crise cando as transferencias doutras 

Administracións Públicas eran moito máis altas para o concello de Teo, razón pola que 

prefire utilizar datos do último mandato. Salienta que a conta xeral é moi longa e 

complicada pero que son relevantes tres follas que son as que utilizou para esta 

comparativa. Estas tres follas son os indicadores económicos, financeiros e de xestión, 

e nas que se sinala que se mellorou a solvencia a corto prazo, se perdeu liquidez 

inmediata e se aumentou a un 172% o endebedamento dende o ano 2014 ao 2013. 

Salienta a Sra. Lemus que no xornal “La Voz de Galicia” de hoxe acúsana de empregar 

datos falsos, porque ao parecer puxo unha cifra do endebedamento, do pasivo esixible 

por habitante, que non era correcta, e pide que se mire a páxina 160 da conta onde se 

sinala que hai un endebedamento de 322,59 € do pasivo esixible por habitante, cando 

no ano 2010 era de 118,55 €, polo que se trata de datos que veñen no documento 

oficial, que non son inventados. Explica que, se se queren facer cálculos posteriores, 

que é o que lle explicará o Sr. alcalde, pois entón non se poría así no documento 

oficial, pois o dato que se manda ao Ministerio é o endebedamento por habitante, 

engadindo que de todas formas xa terán tempo de chamarlle demagóxica e alarmista, a 

ela e ao resto, pois son cousas ás que xa están acostumados.  

Explica a Sra. Lemus que dende o ano 2010 aumentáronse os ingresos por carga fiscal 

aos veciños de Teo, compensando a caída das transferencias doutras Administracións, 

pero baixa a inversión por habitante e baixa o esforzo inversor. Sinala que a situación, 

segundo os datos que están na da conta xeral, se resume sinalando que aumenta a 

presión fiscal, se mellora nos cobros e pagamentos, hai menor liquidez, máis 

endebedamento, menos inversión, hai unha mellora de xestión no servizo do lixo e na 

axuda no fogar, e peor xestión nas escolas infantís e no abastecemento de auga. En 

canto ao peso relativo das diferentes políticas de gasto, no 2010 as principais áreas de 

gasto eran saneamento, infraestruturas, educación, residuos e administración xeral e 
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no ano 2013 son saneamento  e residuos, outra vez, e servizos sociais, área esta que 

aumentou moito, o que lle parece ben, e por último administración xeral e 

infraestruturas. Sinala a Sra. Lemus que hai un dato que é o que máis lle destaca na 

comparación entre o ano 2010 e o 2013. Explica que aínda que a todos se lles enche a 

boca en mitins e manifestacións diversas dicindo que o principal problema neste país é 

a falta de gasto en políticas de emprego, o gasto en emprego no concello de Teo 

baixou un 4,19% en catro anos, non podéndose dicir que o concello non ten 

competencia, posto que tampouco a ten en ocio e tempo libre e o gasto aumentou un 

100%. Explica a Sra. Lemus que o gasto de políticos e persoal de confianza supera o 

de fomento de emprego e medio ambiente xuntos, resultando curioso que hai outros 

gastos que tamén baixan dende o ano 2010, como os de educación e mantemento de 

centros de saúde.  

Opina a Sra. Lemus que se lle poderá dicir que non pasa nada, cando o problema no 

concello de Teo, coma noutros, é que da a sensación de que nunca pasa nada, e así 

os plans de axuste e de saneamento non se cumpren e se poden aprobar orzamentos 

con desequilibrio orzamentario incumprindo a regra de gasto, e non pasa nada.  

Di que lle gustaría que dende o Ministerio en vez de esixir tanto datos esixan máis 

responsabilidade, o que non se está a facer, e polo tanto é un problema da clase 

política deste país, as irresponsabilidades. Salienta a Sra. Lemus que, cando se fala da 

conta xeral, hai outra cuestión que son os reparos. Os reparos da conta xeral son uns 

cantos folios, decenas de folios, dende facturas sen proposta previa, contratos que se 

repiten anos tras ano, sen contrato, ou onde a prórroga do contrato é ilegal, e incluso 

informes desfavorables para as subvencións nominativas. Ademais en materia de 

ingresos non se cobra a taxa de postos por venda ambulantes, nin en Cacheiras nin 

nos Tilos, nin nos mercadillos ambulantes que se celebran en feiras, e polo tanto se 

podería anular a taxa, engadindo que porque non se vai a facer o mesmo con outras 

taxas de primeira necesidade como poden ser as escolas infantís.  

Salienta a Sra. Lemus que os reparos sempre se repiten, e se lle dan pouca 

importancia, aínda que a sociedade está cambiando neste sentido. Considera que a 

oposición non sabe explicar de forma correcta que un servizo sen contrato supón, 

primeiro, que non se sabe se se podería conseguir máis barato incluso con outras 

prestacións, ou melloras, porque non está aberto a ningún tipo de negociación pública, 

e por outro lado pode ser prexudicial para os intereses municipais, que non son os do 
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equipo de goberno senón os do conxunto da cidadanía. Salienta a Sra. Lemus que 

sempre ao final de todos os documentos está a coletilla da señora interventora de que 

hai que actuar coa máxima austeridade e control do gasto público e ela entende que a 

sociedade debería de facer unha evolución en canto a que, xa que non se esixen 

responsabilidades legais en moitos casos, se deben esixir responsabilidades políticas. 

A inexistencia de contratos, os servizos prestados por prórrogas que non poden ser 

prórrogas, facturas sen proposta de gasto previo, cando non se pode  facer un gasto 

sen saber se hai cartos. Salienta que isto non é a casa de cada un, senón unha 

Administración Publica que responde a unha serie de intereses e necesidades, onde os 

servizos deben de estar taxados e ademais hai posibilidade sempre de facer proposta 

de gasto. Considera a Sra. Lemus que non é tan difícil, e que ver listados e listados de 

facturas sen proposta de gasto cualifica bastante a xestión de cada un dos concelleiros 

na súa forma de gastar os cartos. Considera a Sra. Lemus que, moitas veces, por 

incompetencia ou porque non se sabe explicar o que é a conta xeral, a cidadanía non 

sabe do que se está a falar, pero hai que ter en conta que se está nun momento de 

esixencia de responsabilidades. Sinte moito a Sra. Lemus que todas as portadas dos 

xornais sexan novas legais ou xudiciais e que non exista ningún tipo de 

responsabilidade política por determinados actos que ela entende, primeiro, que son de 

mala xestión, segundo, que se están empregando os cartos públicos dunha maneira 

totalmente errónea e terceiro que se está a falar de hipotecar o concello a moi longo 

prazo. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que sempre se fala da 

política da terra queimada que deixou o Sr. Blanco e que, sete anos despois, se segue 

falando de Armando Blanco e seguirase, engadindo que lle gustaría saber se no ano 

2021, e tendo en conta que o plan de saneamento vai a estar en vigor ata o 2022, se 

non se seguirá daquela falando do Sr. Martiño Noriega.  

 

Intervén o portavoz BNG, D. Manuel A. Fernández Baz, quen di que está claro que, 

agora e sempre, a conta xeral é complexa. Sinala que xa a Sra. Lemus falou de varias 

cuestións que son moi relevantes con respecto á conta xeral, pero que tamén hai outra 

parte, que é como se vende a citada conta. Explica que co que se atopan é que se 

utiliza unha ficción orzamentaria, que é o remanente de tesourería, que ten 

consecuencias a medio prazo no financiamento do concello, pero que é vendido como 

se fose un éxito da xestión, cando se debe fundamentalmente ao endebedamento do 
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concello. Considera que o de utilizar o dato para saír do paso ou tentar sacar un dato 

positivo da conta xeral é manipulalo un pouco, utilizándoo da maneira que lle interesa a 

cada quen, chamándolle a atención sobre todo cando se anuncian novas formas e 

maneiras de relacionarse co pobo. Reitera o Sr. Fernández a complexidad da conta 

xeral, engadindo que hai moitas cuestións, como é a dos reparos, que afecta a todos 

os concellos. Pide o Sr. Fernández que, tal e como xa pediu na Comisión Informativa, 

se lle explique o informe mensual das nóminas. Salienta que a cuestión dos reparos e 

os informes desfavorables van a facer que o seu grupo se absteña. O Sr. Fernández 

sinala que se trata da conta xeral do orzamento do 2012, que era un bo orzamento e 

que foi prorrogado, sendo diferente como foi executado. Remata o Sr. Fernández a súa 

intervención sinalando que hai moitas formas de vender as cousas e que a que se 

utiliza non é a máis axeitada. 

 

Intervén o portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo, quen lle cede a palabra ao 

concelleiro do seu grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que, tras o exposto, queda pouco que dicir. D que vai facer 

de mediación entre o PSOE e o Sr. alcalde, sobre a débeda viva, e afirma que ten 

razón a Sra. Lemus. Explica que dende o ano 2010 ata o 2013 subiu a débeda un 170 

%, dente o ano 2010 ao 2013, e que non son datos inventados, senón que están no 

Ministerio de facenda, e foron recabados no día de hoxe pola mañá, resultando pois 

que a débeda por habitante, no ano 2010, era de  99,35 €, e no 2013 é de 175 €. 

Tratándose dos reparos o Sr. Vázquez Pallas salienta que se falou moito deles e que el 

tería que repetir o que dixeron o Sr. Parajó e a Sra. Lemus. Explica que hai algún 

reparo que lle chama moito a atención, e refírese a algúns deles, pedindo que conste 

en acta. Refírese o Sr. Vázquez Pallas aos contratos administrativos, á inexistencia de 

contratos de limpeza, á inexistencia do expediente de contratación, contratos menores 

sucesivos, servizo de xestión de nóminas, limpeza de instalación deportivas, 

desratización, e todo iso sen facturas de gastos previos, contratos menores, o tema das 

nóminas, que se repite todos os meses, limpeza na casa do concello, tamén, onde falta 

o expediente de contratación, etc. Salienta o Sr. Vazquez Pallas que hai varios que se 

repiten e afirma que, en maio, tamén hai facturas sen proposta previa de gasto, e a 9 

de xullo do 2013 hai un sobre factura correspondentes ao servizo de abastecemento de 
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auga que devenga da modificación do contrato administrativo operado no 2007 de 

forma irregular. Contratos menores, facturas sen propostas de gasto e sen expedientes 

de contratación, deben existir vinte e pico. Explica o Sr. Vázquez Pallas que, tratándose 

do tema de subvencións, estanse poñendo reparos a subvencións nominativas e 

pregunta se iso non pode traer cola.  

 

O Sr. alcalde di  que lle gustaría comezar diferenciando o que é a conta xeral do que é 

un debate da conta de resultados, engadindo que a conta se esixe no Consello de 

Contas e no Ministerio e a hai que enviar, tratándose no fondo dunha foto fixa do que é 

a execución orzamentaria a principio de ano. Salienta que di isto porque, aínda que non 

vai a evadir o debate de fondo, pese a crítica e as insinuacións de utilización do debate 

de fondo do que son os resultados, a conta é algo que non vai a variar porque é a que 

é e a que hai que enviar. Sinala o Sr. alcalde que entrando no fondo do debate dos 

resultados vai a intentar ir por partes e non extenderse, aínda que hai cuestións que se 

tocan en todas as intervencións. Polo que se refire á intervención do Sr. Parajó, o Sr. 

alcalde explica que este, cando fala de execución dende o punto de vista da inversión, 

di que non se executa a totalidade, e explica que efectivamente cando un presenta un 

orzamento non deixa de ser unha declaración de intencións que logo se ten que ir 

executando durante un ano, formando parte da responsabilidade dun grupo de 

goberno, no que nestes momentos existen limitacións en ingresos, axustar en paralelo 

á inversión, na medida en que os ingresos non van chegando. Se na previsión de 

ingresos hai tanto e non están a producirse todos, existe a reponsabilidade de non 

executar a totalidade da inversión senón o que se faría sería endebedar o concello. 

Explica o Sr. alcalde que se leva un control do que é a xestión orzamentaria durante o 

ano e vaise a par co servizo de intervención vendo como está o grao de execución, o 

grao de ingresos, e tentando ser responsables nese senso, é dicir, non por ter no papel 

os cartos que se van a gastar se vai a facer se non están entrando outros cartos. Sinala 

o Sr. alcalde que o Sr. Parajó afirmou na súa intervención que iso amosa unha xestión 

timorata, porén para o equipo de goberno é un principio de precaución que aplican.  

Sinala o Sr. alcalde que outra cuestión que se plantexou nas intervencións é a dos 

reparos, centrándose no caso do Sr. Parajó, nos reparos aos contratos. Explica que se 

foron regularizando algúns contratos, como pode ser o caso da limpeza e outro tipo de 

cuestións, e que dende a alcaldía se da orden de regularizalos nos servizos 
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pertinentes, porén unha cousa é a vontade de regularizalos e outra cousa é a carga de 

traballo. Salienta o Sr. alcalde que iso é así e que non é que non haxa vontade de 

regularizalos, e de feito foise regularizando, e algúns que aparecen reparados, como o 

da limpeza, é porque a casa do concello estaba fóra do contrato inicial porque cando se 

fixo foi cando se estivo no outro edificio, durante un par de anos. Explica que, como iso, 

outro tipo de contratos que aparecen, e outros que están dadas as indicacións de 

regularizarse pero que a carga de traballo non o permite. Afirma o Sr. alcalde que se 

podería alegar que se necesitan máis medios e máis traballadores, porén a situación é 

a que é e os servizos traballan, dentro da súa capacidade, a un nivel alto, tanto 

secretaría como intervención. Reitera que unha cousa é a vontade de poder regularizar 

todo e outra cousa é a realidade de poder facelo. 

Polo que se refire á intervención da Sra. Lemus, o Sr. alcalde agradécelle a súa 

xenerosidade por facer a comparativa entre o ano 2010 e o 2013 e por abstraerse do 

outro período porque foi un período de crise. O Sr. alcade di que se fora mal pensado 

pensaría que a comparativa a fai a Sra. Lemus entre eses anos porque a peor 

anualidade que houbo no concello na conta xeral, dende o 2007, foi no ano 2010, onde 

como todos lembran, porque se debateu no pleno, exercizo no que o resultado fora 

negativo en 1.076.000 €. Aclara que en todo caso non é mal pensado, senón que cree 

que a Sra. Lemus o fai por xenerosidade, por diferenciar a época de pre-crise da época 

da crise. Explica que aínda así, collendo a comparativa das diferentes anualidades, que 

aparecen recollidas no informe de intervención, tanto do que é no resultado 

orzamentario axustado, incluso con outro concepto como é o remantente de tesourería, 

que nalgunha anualidade, como dixo o Sr. Fernández, pode estar condicionado polo 

plan de pago a proveedores e endebedamento, pero noutras como pode ser esta última 

non é así, aínda así, a evolución, segundo esas comparativas, é boa e vese que polo 

menos é responsable. Lembra que no 2010 o resultado foi negativo en un millón, no 

ano 2011 foi negativo en 286.000 €, no ano 2012 xa foi positivo en 900.000€ e nesta 

conta xeral en 147.000 €. Di que el tampouco é moito de tendencias, pero que a 

tendencia incluso nese período é positiva en canto a ese concepto. O mesmo respecto 

ao remanente de tesourería, negativo en 3.331.000 € no 2014, en 3.098.000 € no 2011 

e negativo no 2012 en 1.178.00 €, sendo certo que aí entra o concepto do que falaba o 

Sr. Fernández do plan de pago a proveedores que distorsiona claramente o resultado, 
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pero neste ano, que non houbo ese plan, baixa e é negativo en 1.236.000 €, polo que, 

incluso nese período, volvese a falar polo tanto dunha evolución positiva.  

Explica o Sr. alcalde que outro tipo de cuestións das que se fala é o tema da débeda. 

Dirixíndose á Sra. Lemus dille que descoñece que o dato que ela fai público é un dato 

que poida saír no informe. Sinala que se o que se está a falar é o reparto de débeda 

viva por habitante, que é o concepto que se manexa en todos os informes do Ministerio 

de economía e de intervención, ese dato non coincide. Salienta que non dubida do dato 

que di a Sra. Lemus pero que se está a falar da comparativa que ela facía ao respecto 

do ano 2010 ese dato non era certo. Explica o Sr. alcalde que non é unha cuestión da 

palabra de un contra a palabra doutro, senón que é unha cuestión de mirar o informe 

do Ministerio de economía a 31 de decembro do 2013, onde aparece directamente a 

débeda en base á débeda viva por habitante na comarca, que no caso de Teo é de 

175,00 €. Sinala que se pode falar do de Vedra, de 173,00 €, dos 598 € de 

Compostela, dos 224 € de Ames, dos 194 € de Boqueixón, etc.  Considera o Sr. alcalde 

que, aínda que como di o dito “mal de moitos consuelo de tontos”, verdadeiramente 

vendo os datos da comarca os resultados por habitante, en datos oficiais, son eses que 

acaba de dar.  

O Sr. alcalde di descoñecer cal é o concepto que a Sra. Lemus colleu dese informe 

pero que o que está claro é que o dato que se utiliza é este, que é ademais o que 

aparece no informe de intervención e que aparece na conta final, posto que para algo 

hai o resumo de intervención na Conta Xeral.  

O Sr. alcalde di estar disposto a debater cuestións de fondo, e incluso a debater 

posicionamentos políticos, engadindo que se se fai ese tipo de aseveracións faise con 

coñecemento de causa, pois estase a falar de informes oficiais. Considera que pode 

haber un erro ou que pode ser un concepto errado, pero que está a utilizar un dato que 

é significativo e sensible, porque a xente non entenderá moitas cousas da Conta Xeral, 

pero entende o que vén sendo endebedamento por habitante, engadindo que a Sra. 

Lemus está a xerar unha alarma que é inxustificada, polo menos con datos oficiais. 

Opina o Sr. alcalde que ademais o está a facer de maneira intencionada, buscando 

unha rendabilidade política, e di que iso o pode entender pero que o que pasa é que 

uns xogan onde xogan e outros traspasan unha determinada liña para facelo. Afirma 

que esa maneira de facer política a el lle recorda a unha maneira de facer política que 

penou á xente nas urnas hai uns anos, porque verdadeiramente ´eutilizar os datos de 
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maneira demagóxica. Afirma que se trata de referencias que non lle gusta facelas, pero 

que a memoria é moi caprichosa, e moitas veces o leva alí. Tratándose dos informes 

de reparo o Sr. alcalde sinala que estes informes se levantan nun dialogo permanente 

con intervención e se nalgún momento este servizo di que algún é suspensivo e que 

non pode ser levantado non se pode atravesar a liña vermella, estando todos ante todo 

diante do principio de responsabilidade. Os reparos son moi diversos e os que afectan 

a nóminas, por parte da xestoría, pode ser porque non se recoñecen dende 

intervención as novas retribucións dos traballadores, a pesar do acordo plenario, e 

tratándose dos reparos das xustificacións das subvencións, aos que se referiu o Sr. 

Pallas, invita a este concelleiro a que cando queira se senten a falar diso, porque se 

aplica o principio da responsabilidade, e se entende que se debe de esixir ás entidades 

que xutifiquen todo o que hai que xustificar por lei, porén tamén se entende que é un 

proceso progresivo e que se ten que avanzar moito. Considera o Sr. alcalde que nestes 

reparos tamén hai certas liñas vermellas e hai que entender tamén que a determinadas 

entidades asociativas-culturais, como pode ser por exemplo a banda de música de Teo, 

resulta moi duro, en base a unha cuestión que é xustificable, retirarlle unha subvención 

de 12.000 € que se sabe que é co que viven durante todo o ano. Se dende intervención 

se di que ese reparo non pode ser levantado, non se fai, pero estase a facer un traballo 

co tecido asociativo. Reitera o Sr. alcalde que os reparos son diversos e, dirixíndoxe ao 

Sr. Pallas, dille que sacou a colación un reparo referente ás facturas de Aquagest, 

aclarando que, dende a ampliación do contrato, intervención repara todas as facturas 

de Aquagest.  

Explica o Sr. alcalde que antes dicía que non quería ser mal pensado e aclara que o 

único que pode dicir é que dende o 2007, polas contas da vella, ao ano 2014, non hai 

ningún parámetro económico no Concello de Teo que teña empeorado, e así todos 

melloraron, incluso o volume de endebedamento, que aumentou todos estes anos, e 

agora está a minorar, e está no 27%, por debaixo da media dos concellos da comarca, 

sen nomear xa outras entidades que chegan ata un 100%. Refírese o Sr. alcalde ao 

informe de intervención e di que o mesmo recoñece que o concello ten unha amplia 

marxe para contratar novas operacións de endebadamento se o entendera necesario, 

engadindo que todos os criterios económicos que a Sra. Lemus poida recoller nesas 

comparativas tan maravillosas que fai dende o 2007, como remanente de tesourería, 

volume de endebedamento, resultado orzamentario, etc, todos, son mellores, aínda 
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facendo a comparativa dende o 2010 e dende o momento do pago a proveedores. 

Considera o Sr. alcalde que tendo en conta iso a Sra. Lemus o ve dunha forma 

demagóxica, e cree, sabendo que a situación é complexa, que os resultados son bos, e 

todo poñendo en marcha unha carteira de servizos que non existía, co cal se fai un 

aumento de gastos, e todo en pleno momento de situación de afogo das 

Administracións locais. Afirma o Sr. alcalde que o goberno non é mago, que a situación 

non se subsanou na súa totalidade, pero cando menos é responsable e, se ben poden 

existir matices no debate, no que si non se identifica é na foto fixa que se saca, que 

ademais lle molesta, sen ver o principio de confianza cos proveedores e coa xente. 

Opina o Sr. alcalde que menos mal que se é responsable, a pesar de que a Sra. Lemus 

utiliza datos que poden levar a pensar que non se é, como é utilizar o tema de pagos a 

proveedores. Pode haber facturas dende o ano 2008 da Mancomunidade que, por orde 

política por inactividade da Mancomunidade, non se pagan pero si que computan 

dentro dese pago a proveedores, pero os contratos regulares páganse a mes e os 

contratos a proveedores páganse en tempos asimilables, en función dalgún problema 

puntual que poida existir de liquidez, existindo outras facturas, como pode ser 

Aquagest, que aumentan o plan de pago a proveedores. Salienta o Sr. alcalde que, 

máis alá de se a xestión é boa ou é mala, lle molesta que se xere unha alarma 

inxustificada porque no contexto actual dos concellos da comarca a situación é 

razonable, e non porque o diga el, senón que está no informe de intervención e nos do 

Ministerio de economía, e está aí a información que pode sacar a Voz e Galicia ou o 

Correo Gallego. Explica o Sr. alcalde que, en cuestións que saíron colateralmente, 

comparte o análise da conta xeral feito polo Sr. Fernández, e así o máis difícil de 

explicar é o remantente de tesorería, e a análise do plan de pago a proveedores, que 

nalgunha anualidade pode reducilo. Afirma o Sr. alcalde que, tratándose do Sr. Pallas, 

as súas preguntas xa as foi respostando na súa intervención e remata explicando que 

el o que fai é entrar no fondo e facer defensa, e máis cando cree que se está sacando 

unha foto fixa interesada que non se corresponde coa realidade, porque para iso están 

os datos e para iso se está hoxe a falar deles. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o Sr. Parajó, lle pregunta ao Sr. alcalde se 

de verdade se cree todo o que di, engadindo que hai que ter cara para dicir 

semellantes burradas. Sinala que o Sr. alcalde di incluso que non hai persoal no 
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concello para facer os traballos que hai que facer, e resulta que o outro día se meteu 

un peón xardineiro persoal laboral fixo, porque ao parecer é o que ten que levar estes 

traballos do concello. Dille ao Sr. alcalde que non sabe nin onde queda o concello de 

Teo, reiterando que parece mentira que diga semellantes cousas. Salienta o Sr. Parajó 

que non se quere meter cos reparos porque non hai por onde collelos, engadindo que  

se os reparos se poden levantar fai ben en levantalos, aínda que parece ser que antes 

había que facer un informe e agora non fai falta, bastando con levar o papel para a 

casa e metelo no lume. O Sr. Parajó pídelle ao Sr. alcalde que faga unha auditoría 

externa para ver canta débeda hai no concello, como fixo cando entrou, aínda que 

nunca lla presentou á oposición, e logo lla mandou ao Xulgado, pero no a presentou 

non Pleno porque a auditoría non dicía nada. O Sr. Parajó considera que ao alcalde se 

lle está descubrindo moi pronto o plumeiro e que as cousas non son así. Explica que o 

día 18 presentou un escrito para saber cantas facturas hai pendentes de pago e que 

aínda hoxe non se lle respostou porque non se quería que foran os datos ao Pleno. 

Remata o Sr. Parajó a súa intervención afirmando que el sabe que só en tres partidas 

hai máis de tres millóns de euros, que o alcalde o debería saber, pero como non se 

entera, non o sabe, porque só lle vai ben o que sexa radio ou televisión. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen salienta que non vai a entrar 

no da “alarma inxustificada, demagoxia e o penado polo electorado”. Di que de vez en 

cando escoita o soniquete pero que non vai entrar neses temas e que se o Sr. alcalde 

non lle gusta a foto fixa que ela plantexa, a ela tampouco lle gusta a que plantexa o Sr. 

alcalde. Considera a Sra. Lemus que o Sr. alcalde, cando falan da conta xeral e dos 

orzamentos, sempre lle fala do razoable, e salienta que ela quere falar do legal, 

engadindo que a existencia de servizos sen contrato, aínda que poida ser razoable, 

non é legal, senón non se presentarían reparos en intervención, e xa van moitos en 

moitos anos, resultando ademais que o razonable sempre admite debates a pro e en 

contra. Tratándose dos contratos que se están regularizando afirma a Sra. Lemus que 

ela leva tres anos no concello e que se repiten os mesmos, engadindo que entende 

que pode ser por sobrecarga do servizo, pero tamén entende que hai formas e formas 

de xustificalo, non creeendo que se teña que xustificar en base ao razonable o que é 

ilegal. Tratándose da débeda, considera a Sra. Lemus que entende os informes pero 

que ela ten unha folla que pon esa cantidade, 322,59 €, polo que volta a repetir as 
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contías indicadas na primeira intervención. Considera que hai que ter en conta que ao 

mellor ao Sr. alcalde a da conta xeral non é a cifra que máis lle gusta, polo que a 

próxima vez, se a hai, pide que se lles elixan as cifras das que poden falar, do que se 

pode falar no fondo, e do que é máis razonable. Afirma a Sra. Lemus que rematar o 

ano cun déficil moi alto como foi o do ano 2010 supón que é un ano escandalosamente 

malo, engadindo que non coñece peor xestión que a dese ano. Considera que facendo 

a comparativa con ese ano sae beneficiado o concello, non como di o Sr. alcalde, non 

entendendo polo tanto porque é tan mal pensado. Sinte a Sra. Lemus que ao Sr. 

alcalde non lle gusten as contas que lle lee a oposición, pero son as que aparecen na 

conta xeral. Tratándose das facturas, di a Sra. Lemus que cando o Sr. alcalde di que 

menos mal que hai confianza nos pagos a proveedores, hai que ter en conta que cada 

trimestre dase conta das facturas que se pagan máis alá do prazo legal, e non son só 

dúas follas, senón bastante máis, resultando que na última deberían de ser polo menos 

catro ou cinco follas, e que en cada unha delas haberá unhas vinte ou trinta facturas, 

co cal será máis do que di o Sr. alcalde. Remata a Sra Lemus a súa intervención, 

lembrándolle ao Sr. alcalde que o prazo legal para pagar é de vinte días, engadindo 

que o feito de que se pague nun prazo maior, parecerallea razoable ao Sr. alcalde, 

pero segue sen ser legal.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que tal e como se está poñendo a 

cousa, o feito de que saian cifras distintas reflicte a complexidade da conta xeral, 

engadindo que para a xente é complexa pero para eles tamén.  

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen di que hai que dicir pero que 

non se trata de alarmar á xente. Pregunta dende cando non se paga a Sogama.  

 

O Sr. alcalde, tratándose da intervención do Sr. Parajó, sinala que non vai a entrar 

porque non ten nada que dicir cando non se lle di nada. Salienta que os datos que está 

a utilizar son os datos oficiais, engadindo que tratándose das provocacións e as 

descalificacións gratuítas, non vai a entrar a respostalas por educación, porque cree 

que debe de estar por riba de determinadas dinámicas. En canto á Sra. Lemus 

replícalle que el o soniquete o trae porque a canción é a mesma. Dille que o sinte ben 

porque cree que é unha concelleira rigurosa e fai bo traballo, e que el pode asumir 
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críticas, pero que o que si é certo é que, en determinadas prácticas e en determinados 

comportamentos, lémbralle unha forma determinada de facer política de momentos 

anteriores. Dirixíndose á Sra. Lemus, o Sr. alcalde dille que o Sr. Pallas acaba de dicir 

que o dato de endebedamento por habitante é recén sacado dos datos de facenda esta 

mañá. Sinala que non dubida do dato que fotocopiou a Sra. Lemus, e que non sabe se 

ese é o concepto que están falando pero que, máis alá dese concepto, é unha cuestión 

de división, débeda viva entre habitantes, e non é tan difícil a pesar da complexidade 

da conta xeral, non é tan difícil para o equipo de goberno, nin para os medios que o 

destacan nas súas reportaxes, nin para o Ministerio de economía que da os datos. 

Explica o Sr. alcalde que, tratándose de determinadas cuestións que dixo a Sra. 

Lemus, como que se diminuiu a inversión en educación, o que non sabe é que diminuiu 

porque o convenio que se pagaba ao IES de Cacheiras polo transporte, que era de 

30.000 €, o asumiu a Xunta, pero no resto das partidas aumentaron. Ese convenio vén 

de determinados anos e agora non o hai que seguir mantendo. Salienta o Sr. alcalde 

que non quere entrar noutras cuestións, como na dos soldos, porque é reiterativo, nin 

en cuestións do pasado, pois se trata dun discurso gastado. Lembra que a propia 

reforma da administración local fixou a retribución e ratios por concellos en relación ao 

persoal de libre disposición, e Teo está por debaixo deses ratios. Afirma que se segue 

incidindo nese e noutros temas, coma o dos centros de saúde, cando hai un convenio 

no cal a Consellería está asumindo paulatinamente gastos de liñas de teléfono e 

outros, engadindo que iso non o comparte. O Sr. alcalde di que se estiveran ao mesmo 

nivel podería replicarlle á Sra. Lemus que o equipo de goberno estivo na corporación 

anterior e ela non, e que el tamén podería pedir, por exemplo, que se devolveran 

175.000 € que cobrou unha concelleira por non facer ningún traballo político, nese 

momento de crise, en base a que a Corporación aprobou unha dedicación para o PP e 

outra para o PSOE, con esas cantidades. Salienta o Sr. alcalde que é un campo que 

non lle gusta e que el non quere que a Sra. Lemus vexa a situación nas contas como a 

pode ver o grupo de goberno ou el , pero si quere que sexa rigorosa e se dea conta de 

que coa comparativa mellórase en todos os segmentos. Salienta o Sr. alcalde que a 

situación é complexa pero non só en Teo, senón en todas as Administracións Públicas, 

engadindo que hai determinadas accións e posicionamentos que lle molestan.  
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Sinala o Sr. alcalde que, respecto á preocupación do Sr. Pallas, na súa defensa de 

SOGAMA e a súa preocupación pola insubmisión, ten que dicirlle que é un roubo aos 

concellos, e que a SOGAMA págaselle todos os meses, aínda que cando se chegou ao 

goberno había un retraso bastante importante e entón decidiuse irlle pagando mes a 

mes, e se nalgún momento había máis liquidez pagaríaselle algún atraso. Explica que 

agora mesmo o retraso debe de ser de seis meses. Afirma que dende sempre vai 

mensualmente cos contratos, pero como aínda se vai con retraso vaise a tratar ese 

tema, resultando que aínda non se enfocou esa posible insubmisión que lle preocupa 

ao Sr. Pallas, aínda que se estudara.  

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as), seis en contra (5 PP e 1 
grupo mixto/IN-TEO) e tres abstencións (2 BNG e 1 grupo mixto/PSdeG-PSOE), 
acorda: 
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 
2013. 
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  2013, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 
 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 
DA ALCALDÍA DE DATA 11 DE SETEMBRO DE PERSONACIÓN NAS DILIXENCIAS 
PREVIAS 4.709/2014. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 18 de setembro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa especial de contas, 

facenda e asuntos económicos de 22/09/2014. 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

Vistos os escritos remitidos polo Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de 

Compostela, mediante os que se comunica a apertura das dilixencias previas 

4.709/2014, sobre posibles responsabilidades derivadas do acordo Plenario de 30 de 

abril de 2007, polo que se aproba a ampliación do prazo do contrato de xestión do 

servizo de augas á empresa AQUAGEST. 

Considerando que, habida conta dos posibles prexuízos que co mesmo se puideron 

ocasionar aos intereses municipais, resultaba aconsellable unha persoación inmediata 

do concello no procedemento citado. 

Considerando que de acordo co establecido no artigo 21.1.k) da Lei 7/85, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local, o Alcalde ten atribucións para o exercicio das 

accións xudiciais e administrativas e a defensa do Concello nas materias da súa 

competencia, e, en caso de urxencia, en materias de competencia do Pleno, debendo 

neste caso dar conta ao mesmo na primeira sesión que celebre, para a súa ratificación. 

Considerando que, en virtude do exposto, mediante Decreto da alcaldía de 11 de 

setembro de 2014 (res 645/14), resolveuse persoarse no procedemento indicado. 

En virtude do exposto, e en cumprimento do establecido no artigo 21.1.k) proponse ao 

Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Ratificar a Resolución da alcaldía de 11 de setembro de 2014, que literalmente 

transcrita di: 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDIA 

Téndose coñecemento da incoación, polo Xulgado de Instrución núm. 1 de Santiago, das 

dilixencias previas 4.709/2014, sobre posibles responsabilidades derivadas do acordo adoptado 

polo Pleno da corporación municipal, o 30 de abril do 2007, en virtude do cal se aprobou á 

ampliación do prazo do contrato de xestión de servizo de augas coa empresa AQUAGEST. 

 

Considerando que co mesmo poderonse causar graves prexuízos aos intereses municipais o que 

fai conveniente que o concello se persoe de forma inmediata no procedemento citado. 

En virtude do exposto e no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 k) da Lei 7/1985, de 

2 de abril,   
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RESOLVO: 

Primeiro.- Que, en concepto de prexudicado e como acusación particular, o concello se persoe 

no indicado procedemento, dando a tal fin as instrucións pertinentes ao servizo da asesoría 

xurídica do concello. 

Segundo.- Dar conta ao Pleno na vindeira sesión ordinaria que se celebre, para a súa 

ratificación. 

Teo, a 11 de setembro de 2014” 

 

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

dille ao Sr. alcalde que xa sabe que a el as criticas lle molestan moito, e que por iso 

non contesta, pero que un alcalde que é un alcalde sempre contesta. Di que el xa lle 

dixo no punto anterior dúas cousas, o da auditoría externa e mais un traballador que se 

contratou, engadindo que o Sr. alcalde non resposta porque non lle interesa, e así pasa 

a este punto que é o que interesa. Dirixíndose ao Sr. alcalde, o Sr. Parajó repróchalle 

que está sempre en campaña, e dille que cando está en campaña ben no concello ou 

na televisión, parécelle que a oposición tamén ten que andar en campaña, pero non o 

fan, porque teñen máis que facer que adicarse ao concello. Opina o Sr. Parajó que hai 

que ter moita cara para levar un tema que o van a defender os avogados do concello e 

ás demais persoas as van a defender os seus avogados particulares. Opina que o Sr. 

alcalde debería de pagar o avogado, e non gastarlle ó concello, pois é diñeiro do pobo. 

O Sr. Parajó pide un informe das obras que, con cargo ás melloras de Aquagest, foron 

contratadas pola actual Corporación e pide que esa relación se remita para unila aos 

autos do Xulgado de Compostela, e que se lle facilite copia desa remisión. Considera o 

Sr. Parajó que ao Sr. alcalde lle gusta moito criticar pero que cando hai cartos tamén lle 

gusta gastalos, aínda que son cartos que non conseguiu el. Pregúntalle ao Sr. alcalde 

cantos centros médicos fixo el en Teo, xa que é médico, e resposta que non fixo 

ningún. Preguntalle ao Sr. alcalde que obras importantes fixo, engadindo que todas as 

que hai no concello ou llas fixo a Xunta ou a Deputación, ou as conseguiu o PP, e que 

o Sr. alcalde el non fixo nada. Dirixíndose ao Sr. alcalde, pregúntalle se non cree que 

todo isto non é máis que unha cortina de fume para tratar de tapar a súa incompetencia 

e situarse. Opina que se trata de manchar o nome de xente que xa non está na 
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Corporación, e que seguro non voltará a estar. Opina que o Sr. alcalde quere vinganza, 

porque naquel momento non foi capaz de conseguir anular os acordos, por tres veces, 

e tense que apoiar agora nos dous señores do Bloque aos que el mesmo lle dou o 

clavo. Considera o Sr. Parajó que é moi fácil “correr detrás de quen corre” e criticar a 

quen non se pode defender e que todo isto nalgún día volverase en contra do equipo 

de goberno e serán eles os denunciados, os que só miran a memoria histórica. O Sr. 

Parajó pídelle novamente ao Sr. alcalde que faga unha auditoría económica, coa que 

se poida saber a verdade sobre cantas facturas hai nos caixóns, xa que fai oito días 

que as pediu e non saen, a verdade dos contratos en fraude de lei, a verdade do que 

custará ao concello a rescisión do contrato de Aquagest, xa que iso non llo di a 

ninguén. Remata o Sr. Parajó afirmando que “quen a ferro mata, a ferro morre” e que 

Sr. alcalde morrerá con ferro e que ao Sr. alcalde o defende o avogado do concello 

pero que xa haberá quen o condene, engadindo que non precisa que o Sr. alcalde lle 

resposte. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que sinceramente debe de 

haber algún motivo de risa que ela non entende neste tema e pídelle ao equipo de 

goberno que lle expliquen despois cal é ese motivo porque ela non se entera de nada. 

Sinala que o tema lle parece suficientemente grave e que non se é consciente e 

salienta que, en primeiro lugar, na sala hai persoas implicadas e, en segundo lugar, 

supón un prexuízo enorme para o concello. Entende a Sra. Lemus que en calquera 

tema que teña que ver co concello o máis lóxico é personarse, aínda que a fiscalía vai 

defender os intereses públicos, non outro tipo de cuestións. Anuncia a Sra. Lemus o 

seu apoio á proposta.  

 

Intervén o Sr. Parajó, ao mesmo tempo que a Sra. Lemus, e afirma que iso non ten que 

ver, que apoiar tamén el vai apoiar a moción. 

 

 O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que xa non está na súa quenda e prégalle que deixe 

continuar á Sra. Lemus. 

 

A Sra. Lemus di que en todo caso vai ser un tema do cal se vai falar durante os 

próximos meses e que agradecería que, na medida do posible, o equipo de goberno 
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informase da evolución do asunto aos concelleiros da oposición que non están 

directamente implicados, engadindo que lle gustaría saber, ao tratarse dun tema 

fundamental, como está o tema da rescisión do contrato.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o BNG dende o Pleno de abril de 

2007, no que se advertíu que se estaba diante dunha ilegalidade, segundo palabras 

exactas do naquel momento portavoz dese grupo, adoptou unha posición que segue 

mantendo no tempo. Despois daquel Pleno no cal se falaba deste acto, declarado nulo 

de pleno dereito polo Consello Consultivo, houbo outro Pleno no 2013 e varios neste 

ano, un deles un extraordinario en xuño, no que viu o informe do Consello Consultivo 

declarando esta nulidade. Lembra o Sr. Fernández que nese Pleno se falaba de que 

había indicios de delito, e que así parece que é. Reitera que o BNG xa o deixou ben 

claro no 2007, quedando tamén claro dende Secretaría, porén seguiuse adiante con 

isto, aínda que en agosto de 2007 se intentou que se reconsiderase o contrato. Insiste 

o Sr. Fernández en que, por coherencia, a posición do BNG segue sendo a mesma, 

polo que, tendo claro que é o mellor para as veciñas e veciños, están a favor da 

proposta da alcaldía. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que lle gostaría ter a relación das obras 

contratadas por Aquagest. Salienta que dende o seu grupo entenden que o concello se 

ve prexudicado e os veciños tamén, polo que apoiaran a proposta, engadindo que lle 

parece lembrar que en Arzúa houbera un problema así cos do BNG.  

 

O Sr. alcalde pasa a respostar as intervencións e explica que do que se trata é de 

ratificar a persoación no proceso, pero non para defendelo a el nin a ningún concelleiro 

a título individual, pois non hai ningunha chamada a declarar nin ningunha imputación, 

senón so porque á secretaría se lle está a solicitar sistematicamente dende o Xulgado 

documentación de resolución do contrato. Entende o Sr. alcalde que o concello foi 

prexudicado por este acordo e que haberá que estar informados, sen que isto supoña 

ningún custo para o concello. Explica que a asesoría xurídica está tasada anualmente, 

e que ao equipo de goberno lle parece importante estar informados das cuestións que 

haxa, tal e como di a Sra. Lemus. Explica o Sr. alcalde que, por recapitular, hai que 

lembrar que se fixo unha ampliación de contrato antes de que rematara, sen concurso, 
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constando nas actas plenarias como se advirte, un mes antes das eleccións, que iso 

non se pode facer, e se fixo. Despois hai unha sesión plenaria na que se leva a 

revocación do contrato con informes da secretaría, da Deputación e de intervención, 

onde se advirte da necesidade de revocalo, por ilegal, nese pleno, como consta en 

acta, se perde o debate e a votación e o contrato entra en vixencia e se executa. Tanto 

é así que as cuestións do contrato, incluída a suba de taxas para os veciños respecto a 

auga, apróbanse cos votos da oposición e sen o voto do goberno. Salienta o Sr. alcalde 

que cando se fala da execución do contrato e das obras, estas forman parte da 

execución do contrato, que se asume porque non se pode revocar, e a única maneira 

de facelo é cando Aquagest pide, unilateralmente, unha reapertura do proceso do 

contrato, porque non lle dan as contas, e ese é o momento no que legalmente se pode 

voltar a plantexar a remisión do contrato ao Consello Consultivo. No momento no que 

se manda ao Consello e onde se advirten ilegalidades e onde se remite, por principio, á 

Fiscalía, non tratándose de ningunha denuncia particular. Aclara o Sr. alcalde que a 

cuestión está así e que a partir de aí entra en xogo a xustiza.  

 

O Sr. alcalde opina que en todo o momento se intentou, ata en tres ocasións, tal e 

como recoñece o Sr. Parajó, frenar unha cuestión que se entendía non só que non era 

legal senón que non era beneficiosa para os intereses veciñais, xa que o Sr. Parajó 

está a falar da execución dunhas obras, porén esas obras financiaronse coa suba de 

taxas aos veciños, cunhas liquidacións que sempre eran a favor da empresa durante 

todos estes anos, e que se financiaron cunha situación que cree que era simétrica para 

o concello e que vulneraba os dereitos da maioría, co cal entende que ese “maná” que 

se tenta vender dun proceso non é tal. 

 

Durante a intervención do Sr. alcalde, o Sr. Parajó intervén en varias ocasións, 

interrumpíndoo, como acontece neste intre, polo que o Sr. alcalde lle volta a pedir a 

este concelleiro que o deixe falar, que se comporte e que non atúe así, porque non é 

propio del perder así os papeis.  

 

O Sr. alcalde segue dicindo que esa é a situación a día de hoxe, e que o concello está 

nun proceso no que non só se pide a documentación senón os informes xurídicos que 

se fixeron, engadindo que, en virtude do principio de transparenica, se enviara toda a 
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documentación. Opina o Sr. alcalde que se xerou un problema aos intereses públicos, 

porque agora hai un contrato declarado nulo, cun proceso aberto de intentar achegar 

posturas en canto á liquidación do contrato. Salienta que son optimistas e entenden 

que polo traballo feito en intervención o proceso de liquidación non é gravoso para o 

concello, pero aínda así pártese do convencimento de que seguramente se acabará na 

vía xudicial coa empresa, reiterando que moitas das cuestións que se venderon como 

beneficiosas dun contrato que era ilegal, financiáronse con medidas que gravaron á 

cidadanía. Salienta o Sr. alcalde que todo o que está dicindo está recollido nas actas, 

polo que non entende determinadas aseveracións e remata sinalando que está 

convencido que o tempo colocará a cada quen no seu lugar. 

 

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

que é mentira, porque cando Aquagest pide a suba das tarifas, hai poucas datas, 

díxolle claramente que se non o facía rescindíría o contrato e aquí nun Pleno díxoselle 

ao Sr. alcalde que non subira as taxas e xa se rescindía o contrato. Di o Sr. Parajó que 

o Sr. alcalde fala de que se lle gravou aos veciños e considera que é mentira, pois 

deron 1.750.000 € para obras dos cales se gastaron 80 millóns polo goberno anterior e 

120 o actual goberno. Pregunta o Sr. Parajó porque os gastaron se era ilegal, 

engadindo que iso é o que quere que se lle envíe xulgado, xa que non se lle enviou, e 

tense que enviar todo.  

Lembra o Sr. Parajó que  había 960.000 € de débeda que tamén foron condonados, 

engadindo que ese débeda el non a provocou e que ao alcalde tampouco lle importa. O 

Sr. Parajó reitera que o Sr. alcalde conta mentiras, e que puido rescindir o contrato 

porque Aquagest quería aumentalo. Pregunta por que non lle é rentable agora a 

Aquagest o contrato e pregunta quen é o que minte, o Sr. alcalde, o Sr. Sisto, 

Aquagest, a oposición... Considera o Sr. Parajó que o Sr. alcalde vai pola revancha, e 

que por iso non resposta, porque non ten o que ten que ter para respostar ás 

realidades, porque as verdades doen. Remata o Sr. Parajó dicindo que menos mal que 

está o señor Mera para rirse, engadindo que como está acostumado a ir ao circo non 

lle extrana.  

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, non fai uso da súa quenda de intervención.  
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que el o que coñece claramente é 

o contrato de Teo, engadindo que un contrato non legal o é en Teo e onde sexa dentro 

do mesmo marco xurídico. Salienta que a cuestión é que o tema foi así e aí están as 

actas, a prórroga sen concurso, as advertencias por todas as vías, por vía política por 

parte do BNG e por vía xurídica por parte de Secretaría e de Intervención. Reitera que 

coñece claramente o caso do concello de Teo e o informe do Consello Consultivo e que 

agora “estamos onde estamos”, e onde se debe de estar diante dun contrato deste tipo.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle di ao Sr. Fernández que el non é 

avogado e ratificase no que dixo antes de que entenden que é un ben para o concello e 

para os veciños e polo tanto van a apoiar a proposta. 

 

O Sr. alcalde di que quere aclarar que un contrato desta entidade non se negocia, 

senón que se leva a concurso público, e non se negocia dous anos antes de rematar o 

prazo, nin se aproba unilateralmente, xa que esas cantidades e esas negociacións nun 

marco xurídico normal non aparecen, pois aparecen onde as empresas concurren, e 

onde a mellora é para o conxunto dos intereses colectivos. Considera o Sr. alcalde que 

entrar no debate do que se negociara no seu día é léxitimo, pero que cada un ten a súa 

posición, e que o que non tiña que ter feito era negocialo.  

 

O Sr. Parajó pregunta quen negociou,  respostando o Sr. alcalde que foi o Sr. Parajó o 

que falou hai un pouco de negociar.  

 

O Sr. Parajó di que o Sr. alcalde entende mal, pois el en ningún momento dixo que 

negociaran.  

 

O Sr. Parajó continúa a interrumpir ao Sr. alcalde e este dille que lle parece que o 

equipo de goberno está bastante templado e que a única saída que lle queda ás veces 

é botar un sorriso, sobre todo cando non teñen outra cousa que escoitar que insultos. 

Pídelle ao Sr. Parajó que manteña a calma.  

 

O Sr. alcalde reitera que todas as cuestións están en acta e que, respecto do 

procedemento, o concello envíalle ao Xulgado todo o que precisan, e que como o Sr. 
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Parajó vai a ter a oportunidade de declarar pode dicirlle á señora xuíza que se 

preocupe por ese dato que tanto lle interesa, e que tamén será enviado. Salienta o Sr. 

alcalde que non hai ningún tipo de problema neste proceso, que o enviarán cando se 

lle pida, porque iso é o procedemento xudicial. Reitera o Sr. alcalde que non se 

presentou denuncia, senón que se lle enviaron a fiscalía os informes do Consello 

Consultivo. Explica que non vai a entrar máis no debate, que o concello vai a enviar 

todo, e que por iso se persoa no procedemento, cedéndolle a continuación a palabra ao 

Sr. Sisto. 

 

O Sr. Sisto sinala que, para que non queden no aire, quere aclarar dúas cousas. Di, 

con respecto á debeda de novecentos e pico mil euros, que resulta moi curioso que, na 

propia prórroga do contrato, se aproban as liquidacións que xeneran a débeda 

adquirida dende o ano 2001 ao 2006, polo que, se non hai prórroga, se é nula, as 

liquidacións son nulas e consecuentemente as débedas adquiridas neses anos son 

nulas, porque non poden existir débedas se as liquidacións non están aprobadas. 

Pregunta o Sr. Sisto se algúen preguntou de onde sae a débeda, engadindo que se a 

obra se fixo se pagará. Explica que se asumiu que o contrato, ao non poder botalo 

abaixo, había que facerlle fronte e que ninguén discute iso, senón que o que se discute 

son os prezos cos que se executou, porque na propia prórroga do contrato se 

encargaron moi ben de aprobar os novos prezos, polo que agora, ao declararse nula a 

prórroga, eses prezos tampouco están aprobados, entón haberá que recalcular canto 

costou a obra que se executou. Di o Sr. Sisto que outra cuestión é a diferenza entre 

rescindir o contrato, que é o que pide Aqaguest, e declarar nula a prórroga. Explica que 

se se acepta rescindir o contrato todas as cláusulas da prórroga son válidas, e entón 

habería unha débeda con Aquagest de 900.000 €, uns prezos aprobados para as 

obras, etc, porén se se fai como como se fixo, a través da nulidade do contrato, todo 

iso é nulo e a ver como se xustifica a débeda e todo o demáis. Aclara que o que 

Aquagest quería era rescindir o contrato, xa que lle beneficiaba porque as cláusulas 

seguirían válidas, pero para o concello e para o ben público é moito mellor declarar a 

nulidade con cláusulas abusivas que rescindir o contrato.  

 

O Sr. Parajó pide a palabra por unha cuestión de orde e, co permiso do Sr. alcalde, 

solicita que se remitan ao Xulgado os datos que pediu na súa intervención.  
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O Sr. alcalde dille que xa se remitirá, e que cando o Sr. Parajó declare poderá dicilo. 

 

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 ratificar a Resolución da alcaldía de 11 de setembro de 
2014, que literalmente transcrita di: 

 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDIA 

Téndose coñecemento da incoación, polo Xulgado de Instrución núm. 1 de Santiago, das 

dilixencias previas 4.709/2014, sobre posibles responsabilidades derivadas do acordo adoptado 

polo Pleno da corporación municipal, o 30 de abril do 2007, en virtude do cal se aprobou á 

ampliación do prazo do contrato de xestión de servizo de augas coa empresa AQUAGEST. 

 

Considerando que co mesmo poderonse causar graves prexuízos aos intereses municipais o 

que fai conveniente que o concello se persoe de forma inmediata no procedemento citado. 

En virtude do exposto e no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 k) da Lei 7/1985, 

de 2 de abril,   

RESOLVO: 

Primeiro.- Que, en concepto de prexudicado e como acusación particular, o concello se persoe 

no indicado procedemento, dando a tal fin as instrucións pertinentes ao servizo da asesoría 

xurídica do concello. 

Segundo.- Dar conta ao Pleno na vindeira sesión ordinaria que se celebre, para a súa 

ratificación. 

Teo, a 11 de setembro de 2014” 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e cinco minutos, sae do Salón de Plenos a 

concelleira Dª Mª Carmen Álvarez Garea, e sendo as vinte e unha horas e trinte e sete 

minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro D. Ignacio Iglesias Villar, incorporándose 

novamente os  concelleiros citados pasados dous minutos. 
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7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSOAL DO CONCELLO DE TEO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 18 de setembro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, emprego e participación veciñal de 22/09/2014. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE CREACIÓN DE 
FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE TEO 

Considerando que, segundo o artigo 20 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 

de protección de datos de carácter persoal (LOPD), a creación, modificación ou 

supresión dos ficheiros das Administracións Públicas só poderá facerse por medio de 

disposición xeral publicada no Boletín Oficial do Estado ou Diario oficial 

correspondente. 

Considerando que, en desenvolvemento do citado texto legal, ditouse o Real Decreto 

1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos 

de carácter persoal (RLOPD) o cal introduciu, nos seus artigos 53 e 54, algunhas 

novidades en canto a forma e contidos da disposición de creación ou modificación dos 

ficheiros, destacando a necesidade de especificar o sistema de tratamento do ficheiro, 

podendo ser automatizado, non automatizado ou parcialmente automatizado, o que 

aconsella eliminar os ficheiros do concello de Teo xa inscritos no Rexistro Xeral da 

Axencia Española de Protección de Datos, con anterioridade á aprobación da LOPD e 

do RLOPD, procedéndose a súa nova creación adaptándoos á normativa vixente 

(ficheiros de rendas, padrón, nómina e contabilidade) e eliminar definitivamente, por 

perdida de vixencia, o ficheiro referido aos alistamentos. 

 

Vista a Preauditoría realizada pola empresa RC Servicios de Consultoría Gallegos S.L. 

(SERCONGAL) relativa ao nivel de adaptación do Concello de Teo á LO 15/1999 e o 

RD 1720/2007, en virtude do contrato asinado ao efecto. 



 

 35

Visto o Regulamento municipal de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do 

Concello de Teo, publicado no Boletín Oficial da Provincia de 8 de novembro de 2012 

(BOP nº 213). 

De acordo co exposto e co fin de cumprimentar o establecido na normativa citada, 

proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de creación de 

ficheiros de datos de carácter persoal do concello de Teo, nos termos que se recollen a 

continuación, quedando redactado o mesmo conforme ao texto modificado que se 

incorpora ao final do presente. 

1.- Engadir, unha vez rematado o articulado do Regulamento e antes da súa 

Disposición final, unha Disposición adicional co seguinte tenor. 

“Disposición adicional. 

Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 

de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 

Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS” 

2.- Modificar, para a súa unificación co formato utilizado nos novos ficheiros a crear 

segundo o apartado seguinte, os dous ficheiros creados no seu momento, referidos a 

”Axentes de promoción económica” e “Participantes en acciones de promoción 
de empleo”, quedando os mesmos segundo se detalla a continuación. 

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: Axentes de promoción económica 
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a) Finalidade do 

ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 

prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 

identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Promoción e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 

pretenda obter datos de carácter persoal ou 

que resulten obrigados a subministralos 

Axentes de emprego contratados polo Concello. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 

carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 

Formularios  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 

dos tipos de datos de carácter persoal 

contidos no mesmo 

Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE,  enderezo, teléfono, 

email). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 

seu caso, as transferencias internacionais de 

datos a terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 

persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 

públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 

Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 

territorio do Espazo Económico Europeo. 
F.- Órgano da administración responsable do 

ficheiro 
CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 

dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

cancelación 

CONCELLO DE TEO 

TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 

15883 TEO 

A CORUÑA 
H.- Medidas de seguridade e nivel de 

protección esixible 
Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: Participantes en acciones de promoción de emprego 

a) Finalidade do 

ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 

actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 

persoas en busca de emprego. 

A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Promoción e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 

pretenda obter datos de carácter persoal ou 

que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 

que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 

carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 

Formularios, declaración oral  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE,  enderezo, teléfono, 
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dos tipos de datos de carácter persoal 

contidos no mesmo 

fax e. email); datos do proxecto de creación de empresa (Nome do 

proxecto, tipo, descrición, estado, data de inicio e fin). 
E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 

seu caso, as transferencias internacionais de 

datos a terceiros países 

Os datos de carácter persoal contidos neste ficheiro serán cedidos á 

Consellería de Traballo e Benestar, a C.E.E.I. Galicia S.A. (BIC 

Galicia). A cesión de datos sen necesidade de consentimento por 

parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 

administracións públicas con competencias na materia e de 

conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de 

Decembro. 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 

territorio do Espazo Económico Europeo. 
F.- Órgano da administración responsable do 

ficheiro 
CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 

dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

cancelación 

CONCELLO DE TEO 

TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 

15883 TEO 

A CORUÑA 
H.- Medidas de seguridade e nivel de 

protección esixible 
Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

3.- Incorporar no Anexo I, para a súa creación, os ficheiros que se detallan a 

continuación:

Ficheiro 3: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE. 

Ficheiro 4: RECLAMACIÓNS DAS ACTUACIÓNS POLICIAIS E DO SEM. 

Ficheiro 5: URBANISMO. 

Ficheiro 6: VOLUNTARIADO SOCIAL. 

Ficheiro 7: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. 

Ficheiro 8: SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 9: OBRADOIROS E ACTIVIDADES. 

Ficheiro 10: ESCOLAS CULTURAIS. 

Ficheiro 11: CAMPAMENTOS DE VERÁN. 

Ficheiro 12: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS. 

Ficheiro 13: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS. 

Ficheiro 14: FORMACIÓN CURSOS LINGUA GALEGA. 

Ficheiro 15: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO. 

Ficheiro 16: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA. 
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Ficheiro 17: POLICÍA LOCAL. 

Ficheiro 18: TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS. 

Ficheiro 19: TRÁFICO. 

Ficheiro 20: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS. 

Ficheiro 21: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. 

Ficheiro 22: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA. 

Ficheiro 23: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

Ficheiro 24: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA. 

Ficheiro 25: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA. 

Ficheiro 26: PARTICIPANTES EN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DO EMPREGO. 

Ficheiro 27: PADRÓN IMPOSITIVO. 

Ficheiro 28: INTERVENCIÓN. 

Ficheiro 29: REXISTRO PORTELO DA XUNTA. 

Ficheiro 30: PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

Fichero 31: CATASTRO. 

Ficheiro 32: ALBERGUE MUNICIPAL 

Ficheiro 33: USUARIAS DO CIM 

Ficheiro 34: SELECCIÓN DE PERSOAL E RRHH 

Ficheiro 35: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E 

CULTURAIS 

Ficheiro 36: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO. 

Ficheiro 37: PUNTO LIMPO. 

Ficheiro 38: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS. 

Ficheiro 39: CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Ficheiro 40: ARQUIVO. 

Ficheiro 41: ESCOLAS INFANTÍS. 

Ficheiro 42: CEMITERIO MUNICIPAL. 

Ficheiro 43: LICENZAS DE TAXI. 

Ficheiro 44: SIGADE- Extranet Concellos. 

Ficheiro 45: ORIENTACIÓN LABORAL. 

Ficheiro 46: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Ficheiro 47: EXPEDICIÓN DE CARNÉ XOVE. 

Ficheiro 48: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..). 
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Ficheiro 49: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA. 

Ficheiro 50: BENS INMOBLES DO CONCELLO. 

Ficheiro 51: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

Ficheiro 52: VEHÍCULOS ABANDONADOS. 

Ficheiro 53: GABINETE DE ALCALDÍA. 

Ficheiro 54: VIOLENCIA DE XÉNERO. 

Ficheiro 55: FOLLA DE INCIDENCIAS DE  PROTECCION CIVIL. 

Ficheiro 56: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Ficheiro 57: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS. 

Ficheiro 58: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS. 

Ficheiro 59: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 60: PISCINA MUNICIPAL. 

Ficheiro 61: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM. 

Ficheiro 62: CONTABILIDADE. 

Ficheiro 63: PADRÓN. 

Ficheiro 64: RENDAS. 

Ficheiro 65: NÓMINAS. 

 
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 reclamación entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 

provisional. 

Terceiro.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automaticamente a tal 

categoría, e o texto íntegro das modificacións, así como o Regulamento definitivo 

modificado, deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor 

ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da 

Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da citada Lei. 
Cuarto.- En cumprimento do artigo 55 de Regulamento de desenvolvemento da Lei 

15/1999, os ficheiros serán notificados para a súa inscrición no Rexistro Xeral de 

Protección de Datos no prazo de trinta días dende a publicación do texto íntegro do 

acordo no Boletín Oficial da Provincia. 

Teo, 18 de setembro de 2014  
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O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez 

TEXTO MODIFICADO DO REGULAMENTO 

REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSOAL DO CONCELLO DE TEO 

A Constitución Española, no seu artigo 18, recoñece coma un dereito fundamental o 

dereito ao honor, á intimidade persoal e á propia imaxe e establece que “a lei limitará o 

uso da informática para garantir o honor e a intimidade persoal e familiar dos cidadáns 

e o pleno exercicio dos seus dereitos”. 

Neste senso, a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal ten por obxecto garantir e protexer no relativo aos datos persoais, 

liberdades públicas e dereitos fundamentais das persoas físicas e, especialmente do 

seu honor e intimidade persoal e familiar.  

No artigo 20 de dita lei disponse que a creación, modificación ou supresión dos 

ficheiros das Administracións públicas só poderá facerse por medio de disposición xeral 

publicada no Boletín Oficial do Estado ou diario oficial correspondente.  

Así mesmo, a disposición adicional primeira da devandita Lei obriga ás administracións 

públicas responsables de ficheiros automatizados adecuarse á citada lei orgánica, 

debendo aprobar a pertinente disposición de regulación do ficheiro ou adaptar a 

existente. 

Ademais, os artigos 52 ao 54 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo 

que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, regulan a 

creación, modificación ou supresión de ficheiros de titularidade pública. 

Por outra banda, de acordo coa Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local, correspóndelle ao Pleno a aprobación do presente Regulamento. 
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Artigo 1.–Obxecto e ámbito. 

1. O presente regulamento ten por obxecto a creación e regulación dos ficheiros de 

datos de carácter persoal, automatizados e non automatizados, dependentes da 

alcaldía do Concello de Teo, que se relacionan no anexo I do presente regulamento, 

coa denominación e características que se sinalan no mesmo. 

2. A regulación dos ficheiros de datos de carácter persoal determina a finalidade de 

ditos ficheiros, as persoas ou colectivos sobre os que se obteñen os datos, o 

procedemento de recollida de datos, a estrutura básica do ficheiro e a descrición dos 

tipos de datos de carácter persoal incluídos, a cesión dos datos, o órgano responsable 

dos ficheiros, os servizos ou unidades ante os que se pode exercitar o dereito de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición, e o nivel de medidas de seguridade 

correspondentes a cada un destes ficheiros, en aplicación da L.O. 15/1999, e da súa 

normativa de desenvolvemento. 

Artigo 2.–Creación e regulación de ficheiros de datos de carácter persoal. 

1. Créanse os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo que figuran 

como anexo I do presente, co contido recollido no artigo 20 da Lei orgánica de 

protección de datos de carácter persoal e no artigo 54.1 do Real Decreto 1720/2007. 

2. Os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo rexeranse polas 

disposicións que se detallan para cada un deles e estarán sometidos, en todo caso, ás 

normas legais e regulamentarias de superior rango que lles sexan aplicables. 

Artigo 3.–Finalidade e uso dos ficheiros. 

Os datos de carácter persoal rexistrados nos ficheiros que se indican e dos que o 

Concello de Teo é o responsable, só poderán utilizarse para os fins expresamente 

previstos e por persoal debidamente autorizado. 

Artigo 4.–Responsabilidade dos ficheiros. 
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1. A titularidade e responsabilidade dos ficheiros de datos de carácter persoal do 

Concello de Teo corresponde ao propio Concello, representado pola persoa que ocupe 

a alcaldía. 

2. Por outra banda, consideraranse encargados do ficheiro as persoas que leven a 

cabo, por conta da persoa responsable, o tratamento dos datos recollidos nos mesmos, 

segundo o establecido, particularmente para cada ficheiro, no anexo I do presente. 

Artigo 5.–Cesión de datos. 

Aplicarase ao respecto o réxime establecido no artigo 21 da Lei orgánica 15/1999 e o 

especificado para cada ficheiro. 

Artigo 6.–Medidas de seguridade. 

1. O Concello de Teo implantará as medidas organizativas e técnicas precisas para 

asegurar a confidencialidade de datos. Con este obxectivo, adoptará as medidas de 

seguridade que se establecen no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo 

que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 

protección de datos de carácter persoal. 

2. Así mesmo, o Concello de Teo  velará porque os ficheiros se utilicen para as 

finalidades que motivaron a súa creación e polo persoal debidamente autorizado. Do 

mesmo xeito, velarase, con carácter xeral, polo respecto dos principios de protección 

de datos e só poderán ser obxecto de tratamento os datos que sexan adecuados, 

pertinentes e non excesivos en relación coas finalidades determinadas, explícitas e 

lexítimas para os que se obtiveron. 

Artigo 7.–Dereito de información na recollida de datos. 

As persoas ás que se lles soliciten datos persoais serán informadas previamente de 

modo expreso, preciso e inequívoco, nos termos que dispón o artigo 5 da Lei orgánica 

15/1999 do 13 de decembro, sen prexuízo dos supostos exceptuados na lei. 

Artigo 8.–Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. 
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O órgano ante o que se poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación 

ou oposición con relación a calquera dos ficheiros municipais de datos de carácter 

persoal establecerase particularmente para cada ficheiro, sendo por defecto ante a 

Alcaldía-Presidencia. 

Disposición adicional. 

Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 

de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 

Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS 

Disposición final. 

En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases de réxime local, o presente Regulamento entrará en vigor unha vez publicado o 

seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no 

artigo 65.2 da citada lei. 

O seu texto será notificado á Axencia Española de Protección de Datos para a súa 

inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos, no prazo de 30 días dende a 

publicación da súa norma ou acordo de creación no diario oficial correspondente. Dita 

notificación realizarase seguindo o procedemento establecido nos artigos 130 e ss. do 

RD 1720/2007, de 21 de decembro. 

ANEXO I DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE TEO  

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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a) Finalidade do 

ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 

prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 

identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Promoción e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 

pretenda obter datos de carácter persoal ou 

que resulten obrigados a subministralos 

Axentes de emprego contratados polo Concello. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 

carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 

Formularios  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 

dos tipos de datos de carácter persoal 

contidos no mesmo 

Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE,  enderezo, teléfono, 

email). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 

seu caso, as transferencias internacionais de 

datos a terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 

persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 

públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 

Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 

territorio do Espazo Económico Europeo. 
F.- Órgano da administración responsable do 

ficheiro 
CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 

dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

cancelación 

CONCELLO DE TEO 

TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 

15883 TEO 

A CORUÑA 
H.- Medidas de seguridade e nivel de 

protección esixible 
Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES EN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 

EMPREGO 

a) Finalidade do 

ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 

actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 

persoas en busca de emprego. 

A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Promoción e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 

pretenda obter datos de carácter persoal ou 

que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 

que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 

carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 

Formularios, declaración oral  
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 

dos tipos de datos de carácter persoal 

contidos no mesmo 

Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE,  enderezo, teléfono, 

fax e. email); datos do proxecto de creación de empresa (Nome do 

proxecto, tipo, descrición, estado, data de inicio e fin). 
E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 

seu caso, as transferencias internacionais de 

datos a terceiros países 

Os datos de carácter persoal contidos neste ficheiro serán cedidos á 

Consellería de Traballo e Benestar, a C.E.E.I. Galicia S.A. (BIC 

Galicia). A cesión de datos sen necesidade de consentimento por 

parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 

administracións públicas con competencias na materia e de 

conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de 

Decembro. 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 

territorio do Espazo Económico Europeo. 
F.- Órgano da administración responsable do 

ficheiro 
CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 

dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

cancelación 

CONCELLO DE TEO 

TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 

15883 TEO 

A CORUÑA 
H.- Medidas de seguridade e nivel de 

protección esixible 
Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 3 

NOME DO FICHEIRO: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE 

a) Finalidade do 

ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo das solicitudes de tarxetas de 

accesibilidade a persoas de minusvalías demostrada. 
A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Servizos sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 

pretenda obter datos de carácter persoal ou 

que resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 

carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 

Formularios  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 

dos tipos de datos de carácter persoal 

contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 

firma/impresións dixitais, fotografía 

Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, 

sexo, nacionalidade 

Datos de saúde relativos a tipos de minusvalías. 
E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 

seu caso, as transferencias internacionais de 

datos a terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 

persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 

públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 



 

 46

Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 

territorio do Espazo Económico Europeo. 
F.- Órgano da administración responsable do 

ficheiro 
CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 

dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

cancelación 

CONCELLO DE TEO 

TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 

15883 TEO 

A CORUÑA 
H.- Medidas de seguridade e nivel de 

protección esixible 
Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 4 

NOME DO FICHEIRO: RECLAMACIÓNS DAS ACTUACIÓNS POLICIAIS E DO SEM 

a) Finalidade do 

ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo das reclamacións das 

actuacións policiais. 
A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 

pretenda obter datos de carácter persoal ou 

que resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 

carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 

Formularios  

Forzas e corpos de seguridade. 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 

dos tipos de datos de carácter persoal 

contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 

firma/impresións dixitais, fotografía 

Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, 

sexo, nacionalidade 

Sancións penais ou administrativas. 

Datos de circunstancias sociais: propiedades, posesións, licenzas, 

autorizacións. 

Datos de saúde: lesións. 

Datos de localización e de tráfico. 

Datos económico-financieiros e de seguros. 
E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 

seu caso, as transferencias internacionais de 

datos a terceiros países 

Xulgados, Corpos e Forzas de Seguridade. 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 

persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 

públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 

Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
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territorio do Espazo Económico Europeo. 
F.- Órgano da administración responsable do 

ficheiro 
CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 

dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

cancelación 

CONCELLO DE TEO 

TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 

15883 TEO 

A CORUÑA 
H.- Medidas de seguridade e nivel de 

protección esixible 
Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 5 

NOME DO FICHEIRO: URBANISMO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo: rexistro, ,proxectos, solicitudes, 
autoliquidacions e licencias) , 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedimiento administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade 
Datos de circunstancias sociais: propiedades, posesións, licenzas, 
autorizacións. 
Datos económico-financieiros e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 6 

NOME DO FICHEIRO: VOLUNTARIADO SOCIAL 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión dos datos necesarios para ofertar os servizos sociais  A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais 



 

 48

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de saúde (no caso de non poder facer algunha actividade concreta) 
Datos académicos e profesionais: formación, titulación, experiencia 
profesional, pertenza a Colexios ou colectivos profesionais. 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, nacionalidade, 
lugar de nacemento, sexo 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 7 

NOME DO FICHEIRO: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestións dos usuarios das bibliotecas municipais A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, nacionalidade 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 8 

NOME DO FICHEIRO: SERVIZOS SOCIAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión de expedientes sociais A.- Finalidade do ficheiro 

e usos previstos 
 b) Usos previstos Servizos sociais 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou que 
resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes, Solicitantes e beneficiarios. 
 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal, Administracións 
Públicas, visitas docmiciliarias 
 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal contidos 
no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, Núm. SS/Mutualidade, Núm. 
Rexistro Persoal, Nome e apelidos, Dirección, Teléfono, 
Sinatura/Impresión dixital. 
Datos relativos á comisión de infraccións: Infraccións penais, 
Infraccións administrativas Datos especialmente protexidos: Saúde 
Outras categorías de carácter persoal: datos de estado civil, datos de 
familia, data de nacemento, lugar de nacemento, idade sexo, 
nacionalidade, lingua materna, características físicas, circunstancias 
sociais, datos de violencia de xénero.Datos económico-financieiros: 
ingresos, rendas, inversións, créditos, datos bancarios, aloxamento, 
circunstancias sociais. Datos académicos e profesionais: historial 
académico e profesional. Datos relativos ás condicións de vivenda. 
Datos relativos ás relacións interpersoais. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
15/99 e o RD 1720/2007. Non se realizan ou non están previstos
tratamento de datos fora do territorio do Espazo Económico 
Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Nivel Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 9 

NOME DO FICHEIRO: OBRADOIROS E ACTIVIDADES 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades culturais organizadas no Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
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de familia. 
E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 10 

NOME DO FICHEIRO: ESCOLAS CULTURAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades culturais organizadas no Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 
Datos de ingresos e rentas. 
Pago de taxas ó Concello. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 11 

NOME DO FICHEIRO: CAMPAMENTOS DE VERÁN 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades de campamento de verán organizadas no 
Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
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B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia, sexo. 
Autorizacións para administración de medicamentos. Autorización para a 
toma de fotografías e videos para a súa divulgación en redes sociais e 
páxinas web. Autorización para entrar en listas de difusión de whatsapp. 
Ingresos e rentas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 12 

NOME DO FICHEIRO: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades deportivas puntuais organizadas no 
Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Empregados. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datois de saúde: alerxias, medicacións, etc… 
Ingresos e rentas: declaración IRPF, certificados minusvalía, informes de 
vida laboral. 
Autorizacións de pais e titores en caso de menores de idade. Autorización 
para a toma de fotografías e videos para a súa divulgación en redes sociais e 
páxinas web. 
Datos económicos dos solicitantes, xustificantes de pago das taxas no 
Concello. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
Entidades Aseguradoras. 
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F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 13 

NOME DO FICHEIRO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades deportivas organizadas no Concello 
pola Deputación. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía, certificado do padrón. 
Saúde: alerxias, medicación, etc. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Deputación. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 14 

NOME DO FICHEIRO: FORMACIÓN CURSOS LINGUA GALEGA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión dos datos dos participantes en acción formativas de lingua galega 
no Concello de Teo. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Solicitantes e beneficiarios 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, email, nivel de estudio. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Xunta de Galicia. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 15 

NOME DO FICHEIRO: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades deportivas organizadas polo Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade,  sexo. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Deputación. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 16 

NOME DO FICHEIRO: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Trámite e xestión das tarxetas de transporte e a súa conversión en bono 
social. 
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previstos b) Usos previstos Servizos sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, solicitantes, beneficiarios, demandantes de emprego. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, tarxeta sanitaria, nº s.social.  
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego. 
Minusvalías. 
Datos académicos e profesionais: historial académico e profesional, tarxeta 
do paro, informe de vida laboral. 
Datos de ingresos e rentas, IRPF, percepción de subsidios, indemnizacións. 
Datos de localización, certificados de padrón. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Xunta de Galicia. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 17 

NOME DO FICHEIRO: POLICÍA LOCAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Arquivo das intervencións policiais en atestados, así coma xestión de 
expedientes e denuncias.. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, cargos públicos, empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, fotografías  
Xefatura de Tráfico. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
fotografías. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, nacionalidade, sexo, matrículas. 
Datos especialmente protexidos: saúde, lesións en accidentes. 
Datos de tráfico e localización. Permisos e autorizacións. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor do1utras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Xulgados. Entidades Aseguradoras. Forzas e Corpos de seguridade do 
Estado. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os CONCELLO DE TEO 
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dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 18 

NOME DO FICHEIRO: TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS 

a) Finalidade do 
ficheiro Arquivo e xestión de expedientes e denuncias.. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, cargos públicos, empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, fotografías  
Xefatura de Tráfico. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
fotografías. 
Orixe racial ou étnico, vida sexual, saúde. 
Datos de características persoais: estado civil, data de nacemento, lugar de 
nacemento, idade, nacionalidade, sexo, matrículas. 
Características de aloxamento, circunstancias sociais. 
Datos de ingresos e rentas, créditos, financiación, nómina, actividades e 
negocios. 
Datos de violencia de xénero. 
Datos de tráfico e localización. Permisos e autorizacións. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Xulgados. Entidades Aseguradoras. Forzas e Corpos de seguridade do 
Estado. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 19 

NOME DO FICHEIRO: TRÁFICO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Transmisión de datos e rexistro entre a xefatura de tráfico e o Concello de 
Teo, para o desenvolvemento de determinadas accións en materia de tráfico 
e seguridade viaria, entre os que se inclúen: novas matriculacións, cambios 
de titularidade e domicilio, baixas, xestión de accidentes, rexistro de 
vítimas, condutores e infraccións, campañas e informes. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos 

b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 

Usuarios, residentes, condutores, Xefatura de Tráfico e Concello. 
Todos os cidadáns do concello que formen parte de expediente aberto.). 
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obrigados a subministralos 
C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado. Administracións Públicas con competencias na 
materia. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, núm. S.s./mutualidade, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, firma/impresións dixitais 
Infraccións penais, accidentes de circulación, multas de tráfico, datos con 
fins policiais, datos de conductores e implicados en cuestións de tráfico e 
seguridade viaria. Outros datos especialmente protexidos: saúde (recadados 
co consentimento expreso do afectado) 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade, lingua materna 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 20 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro e xestión de subvencións para asociacións diversas pertencentes 
ó Concello de Teo.  

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedemento administrativo 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Asociados ou membros. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado mediante enquisas e formularios.  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
cargos. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 21 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de animais potencialmente perigosos. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Otras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Propietarios de animais de razas especialmente perigosas (cidadáns e 
residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, psicotécnico apto do propietario, certificado do 
seguro  
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade 
Datos económicos- financeiros e de seguros: seguros  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Entidades aseguradoras e Administracións Públicas. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 22 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑIA 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de animais de compañía. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Otras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Rexistro e censo dos propietarios de animais do Concello para coñecer o seu 
estado. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais 
 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Entidades aseguradoras e Administracións Públicas. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do CONCELLO DE TEO. 
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ficheiro 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 23 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de licencias de armas de aire comprimido e os seus propietarios. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Propietarios de armas de aire comprimido (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, 
firma/impresións dixitais, psicotécnico apto do propietario  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro manual 

ANEXO I. FICHEIRO 24 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro xeral de entrada e saída de documentos de expedientes 
administrativos. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Interesados nos procesos administrativos (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración do 
propio interesado ou representante legal 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Ficheiro temporal que pode conter calquera tipo de datos, antes de 
distribuílos ó seu destinatario final, tanto no proceso de entrada coma de 
saída da documentación. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
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RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.-. Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 25 

NOME DO FICHEIRO: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA 

a) Finalidade do 
ficheiro Control do servizo de animación musical que presta o concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación, cultura  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios (asociados ou membros, representantes legais, 
solicitantes, beneficiarios) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: nome e apelidos, teléfono, firma/ impresións dixitais 
. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 26 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES EN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 

EMPREGO 

a) Finalidade do 
ficheiro Adquirir financiación pública para accións de promoción do emprego. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios (representantes legais, solicitantes, 
beneficiarios). Emprendedores e empresarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 



 

 60

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, dni. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, estado civil, 
sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: minusvalías (recadados con 
consentimento expreso do afectado) 
Datos de de académicos e profesionais: formación, titulación, experiencia 
profesional. 
Datos financieiros: datos de ingresos e rentas, datos bancarios, datos de 
nómina. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 27 

NOME DO FICHEIRO: PADRÓN IMPOSITIVO 

a) Finalidade do 
ficheiro Cobrar as deudas e cumprimento das obrigacións de cara á facenda pública . A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión tributaria e facenda pública 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, proveedores, outros colectivos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, número de S.Social, sinatura electrónica. 
Datos económico-financieiros: ingresos e rentas, datos bancarios, nóminas, 
bens e servicios, transaccións financieiras. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de n por parte da persoa afectada só se 
realizará a favor doutras administracións públicas con competencias na 
materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 
21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 28 

NOME DO FICHEIRO: INTERVENCIÓN 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Informes de intervención; xestión e fiscalización de contas e expedientes. 
Xestión do propio departamento. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión contable fiscal e administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, outros colectivos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais. 
Datos de emprego. 
Datos económico-financieiros e de seguros: ingresos e rentas, datos 
bancarios, nóminas, bens e servicios, transaccións financieiras. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
PRAZA DO CONCELLO S/N 
15960 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 29 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO PORTELO DA XUNTA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de tramites administrativos dos usuarios, para facilitarlle  os 
trámites coa administración. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Interesados nos procesos administrativos (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración do 
propio interesado ou representante legal 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais 
Datos especialmente protexidos: saúde, violencia de xénero. 
Datos de circunstancias sociais. 
Datos económico-financieiros e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
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F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.-. Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 30 

NOME DO FICHEIRO: PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE 

PATRIMONIAL 

a) Finalidade do 
ficheiro Reclamacións de danos e perxuizos a través da RC do Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. Usuarios, solicitantes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios. 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de carácter identificativo básicos: DNI/NIF, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, sinatura ou pegada. 
Datos de seguros. 
Datos de saúde, lesións, etc 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 31 

NOME DO FICHEIRO: CATASTRO 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión do catastro. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedemento administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección. 
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mesmo 
E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 
 

ANEXO I. FICHEIRO 32 

NOME DO FICHEIRO: ALBERGUE MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión e trámite dos usuarios do albergue e facer un control dos visitantes 
que pasan por él. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación, cultura  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios (representantes legais, solicitantes, 
beneficiarios) 
Estudiantes, persoas de contacto, cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, intereses persoais. 
Datos de características persoais: idade, nacionalidade. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 33 

NOME DO FICHEIRO: USUARIAS DO CIM 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control e seguridade de casos de denuncias de maltratos ou violencia de 
xénero 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda Solicitantes e beneficiarios, persoas de contacto, autoridades  
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obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 
C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica. 
Denuncias alleas ó interesado, por terceiras persoas ou por Corpos de 
Seguridade do Estado. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, nº da seguridade social, 
tarxeta sanitaria, dirección, teléfono, firma/ impresións dixitais, fotografías 
Outros datos especialmente protexidos: saúde, violencia de xénero, vida 
sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego e nivel académico: profesión, posto de 
traballo, datos de nómina, formación, experiencia laboral... 
Datos de circunstancias sociais: aloxamento e vivenda. Datos financieiros e 
de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/99 e o RD 1720/2007. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 34 

NOME DO FICHEIRO: SELECCIÓN DE PERSOAL E RRHH 

a) Finalidade do 
ficheiro Persoal contratado polo Concello, fixo ou temporal. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Recursos Humanos. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes ,empregados, cargos públicos, voluntarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
tarxeta sanitaria, nº seguridade social, firma/ impresións dixitais, 
fotografías. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego. Datos académicos e profesionais. 
Datos económico-financieiros e de seguros: ingresos, rentas, datos 
bancarios. 
Datos especialmente protexido: exclusión social, violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/1999 e o RD 1720/2007. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
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cancelación 15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 35 

NOME DO FICHEIRO: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

DEPORTIVAS E CULTURAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Aluguer e recadación de tasas polo aluguer A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Asociados ou membros, empregados, solicitantes, beneficiarios, 
asociacións. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante enquisas, 
declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma.  
Datos económicos: pago das taxas polo aluguer. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organizacións relacionadas directamente co responsable. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/99 e o RD 1720/2007.. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 36 

NOME DO FICHEIRO: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO 

a) Finalidade do 
ficheiro Control do cumprimento da lei establecida en materia medioambiental. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
formularios.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de propiedades. 
Datos de sancións administrativas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
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RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Consellería de Sanidade. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 37 

NOME DO FICHEIRO: PUNTO LIMPO 

a) Finalidade do 
ficheiro Control dos residuos depositados no Punto Limpo. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, propietarios, denunciantes.. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado e Rexistros Públicos.  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono e firma. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Consellería de Sanidade. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 38 

NOME DO FICHEIRO: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de datos para favorecer a escolarización pública e universitaria en 
familias con poucos recursos económicos. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e Cultura. 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal.  
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono e firma. 
Datos especialmente protexidos: orixe racial ou étnico, saúde, datos de 
violencia de xénero. 
Datos de carácter identificativo: DNI, nº seguridade social, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, sinatura, imaxe. 
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia, dat e lugar 
de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Datos bancarios, ingresos e rentas, inversións, datos de nómina, pensións, 
datos económicos. 
Datos de aloxamento e vivenda, actividaes, negocios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 39 

NOME DO FICHEIRO: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

a) Finalidade do 
ficheiro Control das execucións das Obras Públicas, para realizar os pagamentos. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados. Solicitantes. Cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI/NIF, Nome e apelidos, nº seguridade social, 
dirección, teléfono, sinatura. 
Datos de detalles de emprego: formación, historial do traballador, 
experiencia profesional. 
Datos bancarios, ingresos e rentas, créditos e financiación, datos de nómina. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Notarios e procuradores, empresas adicadas ó Márketing, Xulgados. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Manual. 
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ANEXO I. FICHEIRO 40 

NOME DO FICHEIRO: ARQUIVO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Memorias das actividades relacionadas co Concello de Teo. Custodia da 
documentación xerada no Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, cidadáns. Cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita, toma de fotografías ou imaxes. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Fotografía, Nome e apelidos, nome e apelidos, tarxeta 
sanitaria, dirección, teléfono, sinatura, tarxetas de residencia, pasaporte, 
carnet conducir. 
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia, dat e lugar 
de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Datos bancarios, ingresos e rentas, inversións, datos de nómina, pensións, 
datos económicos, financiamento. 
Datos de aloxamento e vivenda, actividaes, negocios. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo. 
Datos especialmente protexidos: orixe racial ou étnico, saúde, datos de 
violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Manual. 

ANEXO I. FICHEIRO 41 

NOME DO FICHEIRO: ESCOLAS INFANTÍS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Proporcionar asistencia socio-educativa  a menores de 0 a 3 anos e 
contribuir á conciliación da vida laboral e familiar. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, solicitantes, beneficiarios.  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Fotografía, Nome e apelidos, DNI, dirección, 
teléfono, Nº S.Social. 
Datos de carácter persoais: datos de familia, estado civil, lugar de 
nacemento, data de nacemento, idade, sexo. 
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas, inversións, créditos, datos 
bancarios. 
Datos especialmente protexidos: Saúde, minusvalías,alerxias. 
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Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo. 
E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 42 

NOME DO FICHEIRO: CEMITERIO MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control de unidades de enterramento e dos seus titulares de concesións 
administrativas que teñen un custo inicial e despois un mantemento anual. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes; solicitantes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, Nome e apelidos, dirección. 
Datos bancarios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 43 

NOME DO FICHEIRO: LICENZAS DE TAXI 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control da adxudicación das paradas de taxis  e do motivo de transferencia 
das mesmas 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 
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C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita, formularios. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Nome e apelidos, dirección, datos do vehículo, 
matrículas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA  

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Manual. 

ANEXO I. FICHEIRO 44 

NOME DO FICHEIRO: SIGADE. EXTRANET CONCELLOS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Consulta de expedientes do Sistema Galego de Atención á Dependencia e 
xestión do servizo de axuda no fogar municipal con cargo ao mencionado 
sistema 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono. 
Datos de dependencia recoñecidos. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo.  
Datos económico-financieiros: capacidade económica. 
Tipoloxía e condición de prestacións. 
Datos de representación legal ou garda de feito 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 45 

NOME DO FICHEIRO: ORIENTACIÓN LABORAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Proporcionar información a todas as persoas enviadas pola Conselleria de 
Traballo e todas aquelas persoas do Concello que demanden servicios 
relacionados con elaboración de curriculos, búsqueda de emprego, cursos de 
formación, control das actividades que levan a cabo as persoas con maior 
dificultade para a integración laboral, é dicir cun itinerario personalizado de 
inserción laboral…. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos 

b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita, enquisas, formularios. Administracións Públicas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, Nome e apelidos, dirección, teléfono, número S. 
Social, firma. 
Datos especialmente protexidos: saúde. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo, historial do 
traballador. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, lugar e data de 
nacemento, sexo, idade. 
Datos académicos: formación, titulacións. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento. Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 46 

NOME DO FICHEIRO: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL E FAMILIAR 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión das tarefas destinadas á conciliación da vida familiar e laboral. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, nº seguridade social, Tarxeta sanitaria. 
Datos especialmente protexidos: saúde. 
Datos de características persoais: familia, data de nacemento, lugar de 
nacemento, idade, sexo.  
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas.. 
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E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 47 

NOME DO FICHEIRO: EXPEDICIÓN CARNÉ XOVE 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión e tramitación das peticións do carné xove. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais.  
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, sexo.  
Formación, titulacións, estudios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 48 

NOME DO FICHEIRO: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..) 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de axudas en diferentes colectivos que non perciben axudas doutro 
tipo. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 
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C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos de discapacidades. 
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas, inversións, créditos, datos 
bancarios. 
Datos de condicións de vivenda: aloxamento, circunstancias sociais. 
Situación laboral. 
Datos sobre a tipoloxía e condicións das prestacións de inclusión social 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 49 

NOME DO FICHEIRO: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA 

DEPENDENCIA 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión de actividades de lecer coa finalidade de previr a dependencia A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 50 

NOME DO FICHEIRO: BENS INMOBLES DO CONCELLO 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión dos datos das diferentes propiedades do Concello de Teo. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión Administración  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns, propietarios e residentes no Concello 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, sinatura. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, fecha e lugar de 
nacemento, sexo, nacionalidade, idade.  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

ANEXO I. FICHEIRO 51 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro Promoción económica A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Persoal contratado polo Concello como axente de promoción económica. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio traballador mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
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cancelación 15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 52 

NOME DO FICHEIRO: VEHÍCULOS ABANDONADOS 

a) Finalidade do 
ficheiro Control das baixas dos vehículos e proceso de expedientes. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Proceso administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, propietarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, imaxe, 
teléfono. 
Matrículas, datos de tráfico e localización. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 53 

NOME DO FICHEIRO: GABINETE DE ALCALDÍA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión do departamento de alcaldía. Arquivo temporal de entrada e saída 
de documentación. Pode entrar calquera tipo de dato. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, usuarios, residentes, solicitantes, beneficiarios, cargos 
públicos... 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio usuario mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos especialmente protexidos: saúde, vida sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos de discapacidades. 
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas, inversións, créditos, datos 
bancarios, aloxamento, circunstancias sociais. 
Datos académicos e profesionais: historial académico e profesional 
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E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro manual. 
 

ANEXO I. FICHEIRO 54 

NOME DO FICHEIRO: VIOLENCIA DE XÉNERO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Prever a violencia de xénero, xestionar expedientes relacionados coa 
mesma. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios, cidadáns. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: Enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica, ... 
Administracións públicas, corpos de seguridade, denuncias... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos especialmente protexidos: saúde, vida sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
Forzas e corpos de seguridade do Estado. Xulgados. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 55 

NOME DO FICHEIRO: FOLLA DE INCIDENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
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a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro das visitas e realización da programación do traballo e xestión do 
departamento. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, cargos públicos, residentes, cidadáns, usuarios.. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 56 

NOME DO FICHEIRO: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

a) Finalidade do 
ficheiro Colaborar co servizo de emerxencia do Concello, axuda ó cidadán. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade Pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio traballador mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade.  
Datos de formación, titulacións e profesión. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 57 

NOME DO FICHEIRO: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro de todo tipo de animais que se recollen (mortos ou vivos) e rexistro 
dos datos da familia de adopción. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Usuarios, solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio traballador mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 58 

NOME DO FICHEIRO: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro dos datos das emerxencias atendidas polos servicios do Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Usuarios, solicitantes, persoas implicadas en sinistros. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, datos da aseguradora 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 
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H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 59 

NOME DO FICHEIRO: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Trámite dos expedientes de asesoramento xurídico ás usuarios/as de 
Servizos Sociais. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade.  
Características de circunstancias sociais. 
Datos económicos e financieiros: ingresos e rentas, datos bancarios, datos 
de nómina... 
Orixe racial, saúde. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

ANEXO I. FICHEIRO 60 

NOME DO FICHEIRO: PISCINA MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo dos datos dos usuarios das piscinas 
municipais. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografía. 
Datos de características peroais: data e lugar de nacemento, idade, sexo. 
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Datos de saúde de xeito puntual e excepcional, se o usuario declara unha 
enfermidade a ter en conta para a práctica desta actividade. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico (os datos de saude, só se recollen de xeito excepcional). 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 61 

NOME DO FICHEIRO: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Informar, asesorar e facer o seguimento axeitado para cada usuaria do CIM. 
, 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais.. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes 
Usuarios, silicitantes, beneficiarios. 
Empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, enquisas, declaración oral.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, Núm. SS/Mutualidade, Núm. Rexistro 
Persoal, Nome e apelidos, Dirección, Teléfono, Sinatura/Impresión dixital. 
Datos especialmente protexidos: Saúde, discapacidades. 
Outras categorías de carácter persoal: datos de estado civil, datos de familia, 
data de nacemento, lugar de nacemento, idade sexo, nacionalidade, lingua 
materna, características físicas, circunstancias sociais, datos de violencia de 
xénero 
Ingresos e rentas, inversións, financiamento, datos bancarios. 
Estudios, profesión, experiencia profesional. 
Características de aloxamento e e vivenda. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Xunta de Galicia. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 62 

NOME DO FICHEIRO: CONTABILIDADE 

Denominación do ficheiro Contabilidade. 
A.- b) Usos previstos Xestión contable fiscal e administrativa 
F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 63 

NOME DO FICHEIRO: PADRÓN 

Denominación do ficheiro Padrón. 
A.- b) Usos previstos Padrón de habitantes 
F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

ANEXO I. FICHEIRO 64 

NOME DO FICHEIRO: RENDAS 

Denominación do ficheiro Xestión Tributaria. 
A.- b) Usos previstos Facenda pública e xestión tributaria 
F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 65 

NOME DO FICHEIRO: NÓMINAS. 

Denominación do ficheiro Nóminas e persoal. 
A.- b) Usos previstos Xestión nómina 
F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 
 
O Sr. alcalde salienta que isto forma parte dos traballos de actualización e cumprimento 

da normativa de protección de datos e sinala que o Sr. Sisto vai a dar conta dunha 

emenda que resulta preciso facer na proposta. 
 

O Sr. Sisto explica que, tal e como se adiantara na Comisión Informativa, existían 

algunhas incongruencias no texto que resulta preciso corrixir. Salienta que vai a dar 

conta da emenda que se propón e que foi adiantada vía telemática aos diferentes 

grupos. 

 
“EMENDA Á PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

DO CONCELLO DE TEO 
 

 
Primeiro.- Detectada unha duplicidade de ficheiros entre o ficheiro 1 “Axentes de 

promoción económica” e o ficheiro 51, do mesmo nome, procede  corrixir a citada 

duplicidade, eliminando o ficheiro 51 e quedando o ficheiro 1 co seguinte contido. 

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 
prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 
identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 

Persoal contratado polo Concello como Axente de Promoción 
Económica. 
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que resulten obrigados a subministralos 
C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O traballador mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da 
persoa afectada só se ralizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 
Segundo.- Detectada unha duplicidade de ficheiros entre o ficheiro 2 “Participantes en 

accións de promoción de emprego”, e o ficheiro 26, do mesmo nome, procede  corrixir 

a citada duplicidade, eliminando o ficheiro 26 e quedando o ficheiro 2 co seguinte 

contido. 

ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES EN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 

EMPREGO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 
persoas en busca de emprego. Adquirir posible financiación pública 
para accións de promoción do emprego. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 
que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, enquisas e transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías, dni. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, 
estado civil, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: minusvalías (recadados con 
consentimento expreso do afectado) 
Datos de de académicos e profesionais: formación, titulación, 
experiencia profesional. 
Datos financieiros: datos de ingresos e rentas, datos bancarios, 
datos de nómina. 
Datos do proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, tipo, 
descrición, estado, data de inicio e fin). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
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seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 
Terceiro.- Eliminar a creación do ficheiro 64 denominado “Rendas” ao coincidir co 

ficheiro 27 “Padrón impositivo”. 
 
Cuarto.- Completar os ficheiros 62, 63 e 65, quedando os mesmos co seguinte contido. 

ANEXO I. FICHEIRO 62 

NOME DO FICHEIRO: CONTABILIDADE  

Denominación do ficheiro Contabilidade. 
a) Finalidade do 

ficheiro 
Levanza e control da contabilidade e das partidas orzamentarias, así coma 
do pagamento de facturas acreedoras e proveedoras 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Facturación e contabilidade do Concello. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Acreedores e proveedores  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante contratos de 
servizos ou facturas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos económico – financeiros e de seguros (datos bancarios) 
Datos de transaccións (bens e servizos subministrados e recibidos polo 
afectado) 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organizacións relacionadas directamente co responsable, coma asesorías 
contables. 
Axencia Tributaria, outros órganos da Administración do Estado, bancos, 
caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 63 

NOME DO FICHEIRO: PADRÓN DE HABITANTES 

Denominación do ficheiro Padrón de Habitantes 
a) Finalidade do 

ficheiro Determinación da poboación municipal. A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Seguridade e control cidadán.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, cidadáns. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante contratos de 
servizos ou facturas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, enderezo, teléfono, e 
sinatura/pegada 
Outros tipos de datos persoais: Características persoais e datos académicos e 
profesionais. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- .Sistema de tratamento Ficheiro automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 65 

NOME DO FICHEIRO: NOMINAS E PERSOAL 

Denominación do ficheiro Nóminas e persoal. 
a) Finalidade do 

ficheiro 
Xestionar todas as incidencias, contratos, etc. do persoal contratado, así 
como PRL e nóminas. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Emprego e persoal. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, número de afiliación á Seguridade Social. 
Porcentaxes de discapacidade. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. Datos académicos e profesionais: 
titulacións, expediente laboral e académico. Datos económico-financieros: 
datos bancarios, datos económicos de nóminas. Datos especialmente 
protexidos: violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
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do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 
Quinto.- Proceder á reenumeración dos ficheiros que se crean, co fin de adaptala aos 

cambios anteriores, resultando segundo se recolle a continuación: 
Ficheiro 3: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE. 

Ficheiro 4: RECLAMACIÓNS DAS ACTUACIÓNS POLICIAIS E DO SEM. 

Ficheiro 5: URBANISMO. 

Ficheiro 6: VOLUNTARIADO SOCIAL. 

Ficheiro 7: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. 

Ficheiro 8: SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 9: OBRADOIROS E ACTIVIDADES. 

Ficheiro 10: ESCOLAS CULTURAIS. 

Ficheiro 11: CAMPAMENTOS DE VERÁN. 

Ficheiro 12: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS. 

Ficheiro 13: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS. 

Ficheiro 14: FORMACIÓN CURSOS LINGUA GALEGA. 

Ficheiro 15: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO. 

Ficheiro 16: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA. 

Ficheiro 17: POLICÍA LOCAL. 

Ficheiro 18: TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS. 

Ficheiro 19: TRÁFICO. 

Ficheiro 20: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS. 

Ficheiro 21: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. 

Ficheiro 22: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA. 

Ficheiro 23: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

Ficheiro 24: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA. 
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Ficheiro 25: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA. 

Ficheiro 26: PADRÓN IMPOSITIVO. 

Ficheiro 27: INTERVENCIÓN. 

Ficheiro 28: REXISTRO PORTELO DA XUNTA. 

Ficheiro 29: PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

Fichero 30: CATASTRO. 
 
Ficheiro 31: ALBERGUE MUNICIPAL. 
 
Ficheiro 32: USUARIAS DO CIM. 

Ficheiro 33: SELECCIÓN DE PERSOAL E RRHH. 

Ficheiro 34: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E 

CULTURAIS. 

Ficheiro 35: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO. 

Ficheiro 36: PUNTO LIMPO. 

Ficheiro 37: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS. 

Ficheiro 38: CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Ficheiro 39: ARQUIVO. 

Ficheiro 40: ESCOLAS INFANTÍS. 

Ficheiro 41: CEMITERIO MUNICIPAL. 

Ficheiro 42: LICENZAS DE TAXI. 

Ficheiro 43: SIGADE- Extranet Concellos. 

Ficheiro 44: ORIENTACIÓN LABORAL. 

Ficheiro 45: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Ficheiro 46: EXPEDICIÓN DE CARNÉ XOVE. 

Ficheiro 47: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..). 

Ficheiro 48: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA. 

Ficheiro 49: BENS INMOBLES DO CONCELLO. 

Ficheiro 50: VEHÍCULOS ABANDONADOS. 
 
Ficheiro 51: GABINETE DE ALCALDÍA. 
 
Ficheiro 52: VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 
Ficheiro 53: FOLLA DE INCIDENCIAS DE  PROTECCION CIVIL. 
 
Ficheiro 54: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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Ficheiro 55: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS. 
 
Ficheiro 56: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS. 
 
Ficheiro 57: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS. 
 
Ficheiro 58: PISCINA MUNICIPAL. 
 
Ficheiro 59: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM. 
 

Ficheiro 60: CONTABILIDADE. 

Ficheiro 61: PADRÓN DE HABITANTES. 

Ficheiro 62: NÓMINAS E PERSOAL. 

O Sr. Sisto da conta de como quedaría o acordo emendado, no caso de que a emenda 

saíra adiante, nos seguintes termos: 

“Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de creación de 

ficheiros de datos de carácter persoal do concello de Teo, nos termos que se recollen a 

continuación, quedando redactado o mesmo conforme ao texto modificado que se 

incorpora ao final do presente. 

1.- Engadir, unha vez rematado o articulado do Regulamento e antes da súa 

Disposición final, unha Disposición adicional co seguinte tenor. 

“Disposición adicional. 

Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 

de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 

Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS” 

2.- Modificar, para a súa unificación co formato utilizado nos novos ficheiros a crear 

segundo o apartado seguinte, os dous ficheiros creados no seu momento, referidos a 
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”Axentes de promoción económica” e “Participantes en acciones de promoción de empleo”, 

quedando os mesmos segundo se detalla a continuación. 

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 
prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 
identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Persoal contratado polo Concello como Axente de Promoción 
Económica. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O traballador mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da 
persoa afectada só se ralizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES AN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 

EMPREGO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 
persoas en busca de emprego. Adquirir posible financiación pública 
para accións de promoción do emprego. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 
que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, enquisas e transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías, dni. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, 
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estado civil, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: minusvalías (recadados con 
consentimento expreso do afectado) 
Datos de de académicos e profesionais: formación, titulación, 
experiencia profesional. 
Datos financieiros: datos de ingresos e rentas, datos bancarios, 
datos de nómina. 
Datos do proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, tipo, 
descrición, estado, data de inicio e fin). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

3.- Incorporar no Anexo I, para a súa creación, os ficheiros que se detallan a 

continuación:

 
Ficheiro 3: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE. 

Ficheiro 4: RECLAMACIÓNS DAS ACTUACIÓNS POLICIAIS E DO SEM. 

Ficheiro 5: URBANISMO. 

Ficheiro 6: VOLUNTARIADO SOCIAL. 

Ficheiro 7: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. 

Ficheiro 8: SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 9: OBRADOIROS E ACTIVIDADES. 

Ficheiro 10: ESCOLAS CULTURAIS. 

Ficheiro 11: CAMPAMENTOS DE VERÁN. 

Ficheiro 12: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS. 

Ficheiro 13: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS. 

Ficheiro 14: FORMACIÓN CURSOS LINGUA GALEGA. 

Ficheiro 15: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO. 

Ficheiro 16: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA. 

Ficheiro 17: POLICÍA LOCAL. 

Ficheiro 18: TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS. 

Ficheiro 19: TRÁFICO. 
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Ficheiro 20: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS. 

Ficheiro 21: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. 

Ficheiro 22: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA. 

Ficheiro 23: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

Ficheiro 24: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA. 

Ficheiro 25: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA. 

Ficheiro 26: PADRÓN IMPOSITIVO. 

Ficheiro 27: INTERVENCIÓN. 

Ficheiro 28: REXISTRO PORTELO DA XUNTA. 

Ficheiro 29: PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

Fichero 30: CATASTRO. 
 
Ficheiro 31: ALBERGUE MUNICIPAL. 
 
Ficheiro 32: USUARIAS DO CIM. 

Ficheiro 33: SELECCIÓN DE PERSOAL E RRHH. 

Ficheiro 34: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E 

CULTURAIS. 

Ficheiro 35: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO. 

Ficheiro 36: PUNTO LIMPO. 

Ficheiro 37: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS. 

Ficheiro 38: CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Ficheiro 39: ARQUIVO. 

Ficheiro 40: ESCOLAS INFANTÍS. 

Ficheiro 41: CEMITERIO MUNICIPAL. 

Ficheiro 42: LICENZAS DE TAXI. 

Ficheiro 43: SIGADE- Extranet Concellos. 

Ficheiro 44: ORIENTACIÓN LABORAL. 

Ficheiro 45: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Ficheiro 46: EXPEDICIÓN DE CARNÉ XOVE. 

Ficheiro 47: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..). 

Ficheiro 48: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA. 

Ficheiro 49: BENS INMOBLES DO CONCELLO. 

Ficheiro 50: VEHÍCULOS ABANDONADOS. 
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Ficheiro 51: GABINETE DE ALCALDÍA. 
 
Ficheiro 52: VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 
Ficheiro 53: FOLLA DE INCIDENCIAS DE  PROTECCION CIVIL. 
 
Ficheiro 54: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
Ficheiro 55: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS. 
 
Ficheiro 56: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS. 
 
Ficheiro 57: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS. 
Ficheiro 58: PISCINA MUNICIPAL. 
 
Ficheiro 59: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM. 
 
Ficheiro 60: CONTABILIDADE. 

Ficheiro 61: PADRÓN DE HABITANTES. 

Ficheiro 62: NÓMINAS E PERSOAL. 

 

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 reclamación entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 

provisional. 

 

Terceiro.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automaticamente a tal 

categoría, e o texto íntegro das modificacións, así como o Regulamento definitivo 

modificado, deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor 

ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da 

Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da citada Lei. 
 
Cuarto.- En cumprimento do artigo 55 de Regulamento de desenvolvemento da Lei 

15/1999, os ficheiros serán notificados para a súa inscrición no Rexistro Xeral de 

Protección de Datos no prazo de trinta días dende a publicación do texto íntegro do 

acordo no Boletín Oficial da Provincia.” 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

non fai uso da súa quenda de intervención. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que estivo revisando o tema e 

que é complicado, engadindo que en ocasións as empresas non se axustan 

exactamente ao funcionamento dos concellos. Considera que no período de exposición  

pública haberá que mirar un elemento, que é o relativo á cesión, porque moitas veces 

non se inclúe a cesión a Xulgados e Forzas e Corpos de Seguridade, como ocorre no 

caso de contratación, urbanismo e rexistro de portelo, polo que haberá que revisar este 

ficheiros. Salienta que como se falou tras a exposición pública haberá cambios 

resultado dunha revisión dos ficheiros. Remata a Sra. Lemus a súa intervención 

sinalando que é un tema complexo, latoso e de moito traballo, engadindo que se trata 

dun primeiro paso e anunciando o seu apoio á proposta. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di dende o seu grupo non teñen 

ningún problema coa proposta, engadindo que seguramente se enriquecerá no período 

de exposición pública. 

 

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

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

O Sr. alcalde explica que a continuación someterase a votación o texto da emenda. 
 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes, 
acorda aprobar a emenda formulada á proposta da alcaldía de modificación do 
Regulamento de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do concello 
de Teo. 
 
Sometida a votación a proposta emendada, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP,  2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
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Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de creación de 

ficheiros de datos de carácter persoal do concello de Teo, nos termos que se recollen a 

continuación, quedando redactado o mesmo conforme ao texto modificado que se 

incorpora ao final do presente. 

1.- Engadir, unha vez rematado o articulado do Regulamento e antes da súa 

Disposición final, unha Disposición adicional co seguinte tenor. 

“Disposición adicional. 

Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 

de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 

Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS” 

2.- Modificar, para a súa unificación co formato utilizado nos novos ficheiros a crear 

segundo o apartado seguinte, os dous ficheiros creados no seu momento, referidos a 

”Axentes de promoción económica” e “Participantes en acciones de promoción de empleo”, 

quedando os mesmos segundo se detalla a continuación. 

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 
prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 
identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Persoal contratado polo Concello como Axente de Promoción 
Económica. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O traballador mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
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dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da 
persoa afectada só se ralizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES AN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 

EMPREGO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 
persoas en busca de emprego. Adquirir posible financiación pública 
para accións de promoción do emprego. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 
que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, enquisas e transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías, dni. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, 
estado civil, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: minusvalías (recadados con 
consentimento expreso do afectado) 
Datos de de académicos e profesionais: formación, titulación, 
experiencia profesional. 
Datos financieiros: datos de ingresos e rentas, datos bancarios, 
datos de nómina. 
Datos do proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, tipo, 
descrición, estado, data de inicio e fin). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de Alto. 
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protección esixible 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

3.- Incorporar no Anexo I, para a súa creación, os ficheiros que se detallan a 

continuación: 

 
Ficheiro 3: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE. 

Ficheiro 4: RECLAMACIÓNS DAS ACTUACIÓNS POLICIAIS E DO SEM. 

Ficheiro 5: URBANISMO. 

Ficheiro 6: VOLUNTARIADO SOCIAL. 

Ficheiro 7: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. 

Ficheiro 8: SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 9: OBRADOIROS E ACTIVIDADES. 

Ficheiro 10: ESCOLAS CULTURAIS. 

Ficheiro 11: CAMPAMENTOS DE VERÁN. 

Ficheiro 12: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS. 

Ficheiro 13: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS. 

Ficheiro 14: FORMACIÓN CURSOS LINGUA GALEGA. 

Ficheiro 15: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO. 

Ficheiro 16: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA. 

Ficheiro 17: POLICÍA LOCAL. 

Ficheiro 18: TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS. 

Ficheiro 19: TRÁFICO. 

Ficheiro 20: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS. 

Ficheiro 21: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. 

Ficheiro 22: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA. 

Ficheiro 23: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

Ficheiro 24: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA. 

Ficheiro 25: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA. 

Ficheiro 26: PADRÓN IMPOSITIVO. 

Ficheiro 27: INTERVENCIÓN. 

Ficheiro 28: REXISTRO PORTELO DA XUNTA. 

Ficheiro 29: PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 
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Fichero 30: CATASTRO. 

Ficheiro 31: ALBERGUE MUNICIPAL. 

Ficheiro 32: USUARIAS DO CIM. 

Ficheiro 33: SELECCIÓN DE PERSOAL E RRHH. 

Ficheiro 34: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E 

CULTURAIS. 

Ficheiro 35: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO. 

Ficheiro 36: PUNTO LIMPO. 

Ficheiro 37: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS. 

Ficheiro 38: CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Ficheiro 39: ARQUIVO. 

Ficheiro 40: ESCOLAS INFANTÍS. 

Ficheiro 41: CEMITERIO MUNICIPAL. 

Ficheiro 42: LICENZAS DE TAXI. 

Ficheiro 43: SIGADE- Extranet Concellos. 

Ficheiro 44: ORIENTACIÓN LABORAL. 

Ficheiro 45: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Ficheiro 46: EXPEDICIÓN DE CARNÉ XOVE. 

Ficheiro 47: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..). 

Ficheiro 48: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA. 

Ficheiro 49: BENS INMOBLES DO CONCELLO. 

Ficheiro 50: VEHÍCULOS ABANDONADOS. 

Ficheiro 51: GABINETE DE ALCALDÍA. 

Ficheiro 52: VIOLENCIA DE XÉNERO. 

Ficheiro 53: FOLLA DE INCIDENCIAS DE  PROTECCION CIVIL. 

Ficheiro 54: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Ficheiro 55: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS. 

Ficheiro 56: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS. 

Ficheiro 57: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 58: PISCINA MUNICIPAL. 

Ficheiro 59: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM. 

Ficheiro 60: CONTABILIDADE. 

Ficheiro 61: PADRÓN DE HABITANTES. 
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Ficheiros 62: NÓMINAS E PERSOAL. 

 

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 reclamación entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 

provisional. 

 

Terceiro.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automaticamente a tal 

categoría, e o texto íntegro das modificacións, así como o Regulamento definitivo 

modificado, deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor 

ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da 

Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da citada Lei. 
 
Cuarto.- En cumprimento do artigo 55 de Regulamento de desenvolvemento da Lei 

15/1999, os ficheiros serán notificados para a súa inscrición no Rexistro Xeral de 

Protección de Datos no prazo de trinta días dende a publicación do texto íntegro do 

acordo no Boletín Oficial da Provincia. 

 

TEXTO MODIFICADO DO REGULAMENTO 

REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSOAL DO CONCELLO DE TEO 

A Constitución Española, no seu artigo 18, recoñece coma un dereito fundamental o 

dereito ao honor, á intimidade persoal e á propia imaxe e establece que “a lei limitará o 

uso da informática para garantir o honor e a intimidade persoal e familiar dos cidadáns 

e o pleno exercicio dos seus dereitos”. 

Neste senso, a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal ten por obxecto garantir e protexer no relativo aos datos persoais, 

liberdades públicas e dereitos fundamentais das persoas físicas e, especialmente do 

seu honor e intimidade persoal e familiar.  
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No artigo 20 de dita lei disponse que a creación, modificación ou supresión dos 

ficheiros das Administracións públicas só poderá facerse por medio de disposición xeral 

publicada no Boletín Oficial do Estado ou diario oficial correspondente.  

Así mesmo, a disposición adicional primeira da devandita Lei obriga ás administracións 

públicas responsables de ficheiros automatizados adecuarse á citada lei orgánica, 

debendo aprobar a pertinente disposición de regulación do ficheiro ou adaptar a 

existente. 

Ademais, os artigos 52 ao 54 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo 

que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, regulan a 

creación, modificación ou supresión de ficheiros de titularidade pública. 

Por outra banda, de acordo coa Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local, correspóndelle ao Pleno a aprobación do presente Regulamento. 

Artigo 1.–Obxecto e ámbito. 

1. O presente regulamento ten por obxecto a creación e regulación dos ficheiros de 

datos de carácter persoal, automatizados e non automatizados, dependentes da 

alcaldía do Concello de Teo, que se relacionan no anexo I do presente regulamento, 

coa denominación e características que se sinalan no mesmo. 

2. A regulación dos ficheiros de datos de carácter persoal determina a finalidade de 

ditos ficheiros, as persoas ou colectivos sobre os que se obteñen os datos, o 

procedemento de recollida de datos, a estrutura básica do ficheiro e a descrición dos 

tipos de datos de carácter persoal incluídos, a cesión dos datos, o órgano responsable 

dos ficheiros, os servizos ou unidades ante os que se pode exercitar o dereito de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición, e o nivel de medidas de seguridade 

correspondentes a cada un destes ficheiros, en aplicación da L.O. 15/1999, e da súa 

normativa de desenvolvemento. 

Artigo 2.–Creación e regulación de ficheiros de datos de carácter persoal. 
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1. Créanse os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo que figuran 

como anexo I do presente, co contido recollido no artigo 20 da Lei orgánica de 

protección de datos de carácter persoal e no artigo 54.1 do Real Decreto 1720/2007. 

2. Os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo rexeranse polas 

disposicións que se detallan para cada un deles e estarán sometidos, en todo caso, ás 

normas legais e regulamentarias de superior rango que lles sexan aplicables. 

Artigo 3.–Finalidade e uso dos ficheiros. 

Os datos de carácter persoal rexistrados nos ficheiros que se indican e dos que o 

Concello de Teo é o responsable, só poderán utilizarse para os fins expresamente 

previstos e por persoal debidamente autorizado. 

Artigo 4.–Responsabilidade dos ficheiros. 

1. A titularidade e responsabilidade dos ficheiros de datos de carácter persoal do 

Concello de Teo corresponde ao propio Concello, representado pola persoa que ocupe 

a alcaldía. 

2. Por outra banda, consideraranse encargados do ficheiro as persoas que leven a 

cabo, por conta da persoa responsable, o tratamento dos datos recollidos nos mesmos, 

segundo o establecido, particularmente para cada ficheiro, no anexo I do presente. 

Artigo 5.–Cesión de datos. 

Aplicarase ao respecto o réxime establecido no artigo 21 da Lei orgánica 15/1999 e o 

especificado para cada ficheiro. 

Artigo 6.–Medidas de seguridade. 

1. O Concello de Teo implantará as medidas organizativas e técnicas precisas para 

asegurar a confidencialidade de datos. Con este obxectivo, adoptará as medidas de 

seguridade que se establecen no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo 

que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 

protección de datos de carácter persoal. 
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2. Así mesmo, o Concello de Teo  velará porque os ficheiros se utilicen para as 

finalidades que motivaron a súa creación e polo persoal debidamente autorizado. Do 

mesmo xeito, velarase, con carácter xeral, polo respecto dos principios de protección 

de datos e só poderán ser obxecto de tratamento os datos que sexan adecuados, 

pertinentes e non excesivos en relación coas finalidades determinadas, explícitas e 

lexítimas para os que se obtiveron. 

Artigo 7.–Dereito de información na recollida de datos. 

As persoas ás que se lles soliciten datos persoais serán informadas previamente de 

modo expreso, preciso e inequívoco, nos termos que dispón o artigo 5 da Lei orgánica 

15/1999 do 13 de decembro, sen prexuízo dos supostos exceptuados na lei. 

Artigo 8.–Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. 

O órgano ante o que se poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación 

ou oposición con relación a calquera dos ficheiros municipais de datos de carácter 

persoal establecerase particularmente para cada ficheiro, sendo por defecto ante a 

Alcaldía-Presidencia. 

Disposición adicional. 

Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 

de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 

Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS 

Disposición final. 
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En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases de réxime local, o presente Regulamento entrará en vigor unha vez publicado o 

seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no 

artigo 65.2 da citada lei. 

O seu texto será notificado á Axencia Española de Protección de Datos para a súa 

inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos, no prazo de 30 días dende a 

publicación da súa norma ou acordo de creación no diario oficial correspondente. Dita 

notificación realizarase seguindo o procedemento establecido nos artigos 130 e ss. do 

RD 1720/2007, de 21 de decembro. 

 

ANEXO I DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE TEO  

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 
prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 
identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Persoal contratado polo Concello como Axente de Promoción 
Económica. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O traballador mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da 
persoa afectada só se ralizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES AN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 

EMPREGO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 
persoas en busca de emprego. Adquirir posible financiación pública 
para accións de promoción do emprego. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 
que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, enquisas e transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías, dni. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, 
estado civil, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: minusvalías (recadados con 
consentimento expreso do afectado) 
Datos de de académicos e profesionais: formación, titulación, 
experiencia profesional. 
Datos financieiros: datos de ingresos e rentas, datos bancarios, 
datos de nómina. 
Datos do proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, tipo, 
descrición, estado, data de inicio e fin). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 3 

NOME DO FICHEIRO: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo das solicitudes de tarxetas de 
accesibilidade a persoas de minusvalías demostrada. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
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carácter persoal Formularios  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, 
sexo, nacionalidade 
Datos de saúde relativos a tipos de minusvalías. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 4 

NOME DO FICHEIRO: RECLAMACIÓNS DAS ACTUACIÓNS POLICIAIS E DO SEM 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo das reclamacións das 
actuacións policiais. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  
Forzas e corpos de seguridade. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, 
sexo, nacionalidade 
Sancións penais ou administrativas. 
Datos de circunstancias sociais: propiedades, posesións, licenzas, 
autorizacións. 
Datos de saúde: lesións. 
Datos de localización e de tráfico. 
Datos económico-financieiros e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Xulgados, Corpos e Forzas de Seguridade. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 
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H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 5 

NOME DO FICHEIRO: URBANISMO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo: rexistro, ,proxectos, solicitudes, 
autoliquidacions e licencias) , 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedimiento administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade 
Datos de circunstancias sociais: propiedades, posesións, licenzas, 
autorizacións. 
Datos económico-financieiros e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 6 

NOME DO FICHEIRO: VOLUNTARIADO SOCIAL 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión dos datos necesarios para ofertar os servizos sociais  A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de saúde (no caso de non poder facer algunha actividade concreta) 
Datos académicos e profesionais: formación, titulación, experiencia 
profesional, pertenza a Colexios ou colectivos profesionais. 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, nacionalidade, 
lugar de nacemento, sexo 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 7 

NOME DO FICHEIRO: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestións dos usuarios das bibliotecas municipais A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, nacionalidade 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 8 

NOME DO FICHEIRO: SERVIZOS SOCIAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión de expedientes sociais A.- Finalidade do ficheiro 

e usos previstos 
 b) Usos previstos Servizos sociais 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou que 
resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes, Solicitantes e beneficiarios. 
 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal, Administracións 
Públicas, visitas docmiciliarias 
 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal contidos 
no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, Núm. SS/Mutualidade, Núm. 
Rexistro Persoal, Nome e apelidos, Dirección, Teléfono, 
Sinatura/Impresión dixital. 
Datos relativos á comisión de infraccións: Infraccións penais, 
Infraccións administrativas Datos especialmente protexidos: Saúde 
Outras categorías de carácter persoal: datos de estado civil, datos de 
familia, data de nacemento, lugar de nacemento, idade sexo, 
nacionalidade, lingua materna, características físicas, circunstancias 
sociais, datos de violencia de xénero.Datos económico-financieiros: 
ingresos, rendas, inversións, créditos, datos bancarios, aloxamento, 
circunstancias sociais. Datos académicos e profesionais: historial 
académico e profesional. Datos relativos ás condicións de vivenda. 
Datos relativos ás relacións interpersoais. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
15/99 e o RD 1720/2007. Non se realizan ou non están previstos 
tratamento de datos fora do territorio do Espazo Económico 
Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Nivel Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 9 

NOME DO FICHEIRO: OBRADOIROS E ACTIVIDADES 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades culturais organizadas no Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 



 

 108

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 10 

NOME DO FICHEIRO: ESCOLAS CULTURAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades culturais organizadas no Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 
Datos de ingresos e rentas. 
Pago de taxas ó Concello. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 11 

NOME DO FICHEIRO: CAMPAMENTOS DE VERÁN 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades de campamento de verán organizadas no 
Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia, sexo. 
Autorizacións para administración de medicamentos. Autorización para a 
toma de fotografías e videos para a súa divulgación en redes sociais e 
páxinas web. Autorización para entrar en listas de difusión de whatsapp. 
Ingresos e rentas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 12 

NOME DO FICHEIRO: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades deportivas puntuais organizadas no 
Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Empregados. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datois de saúde: alerxias, medicacións, etc… 
Ingresos e rentas: declaración IRPF, certificados minusvalía, informes de 
vida laboral. 
Autorizacións de pais e titores en caso de menores de idade. Autorización 
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para a toma de fotografías e videos para a súa divulgación en redes sociais e 
páxinas web. 
Datos económicos dos solicitantes, xustificantes de pago das taxas no 
Concello. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
Entidades Aseguradoras. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 13 

NOME DO FICHEIRO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades deportivas organizadas no Concello 
pola Deputación. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía, certificado do padrón. 
Saúde: alerxias, medicación, etc. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Deputación. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 14 

NOME DO FICHEIRO: FORMACIÓN CURSOS LINGUA GALEGA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión dos datos dos participantes en acción formativas de lingua galega 
no Concello de Teo. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Solicitantes e beneficiarios 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, email, nivel de estudio. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Xunta de Galicia. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 15 

NOME DO FICHEIRO: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades deportivas organizadas polo Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade,  sexo. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Deputación. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do CONCELLO DE TEO. 
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ficheiro 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 16 

NOME DO FICHEIRO: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Trámite e xestión das tarxetas de transporte e a súa conversión en bono 
social. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, solicitantes, beneficiarios, demandantes de emprego. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, tarxeta sanitaria, nº s.social.  
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego. 
Minusvalías. 
Datos académicos e profesionais: historial académico e profesional, tarxeta 
do paro, informe de vida laboral. 
Datos de ingresos e rentas, IRPF, percepción de subsidios, indemnizacións. 
Datos de localización, certificados de padrón. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Xunta de Galicia. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 17 

NOME DO FICHEIRO: POLICÍA LOCAL 



 

 113

a) Finalidade do 
ficheiro 

Arquivo das intervencións policiais en atestados, así coma xestión de 
expedientes e denuncias.. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, cargos públicos, empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, fotografías  
Xefatura de Tráfico. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
fotografías. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, nacionalidade, sexo, matrículas. 
Datos especialmente protexidos: saúde, lesións en accidentes. 
Datos de tráfico e localización. Permisos e autorizacións. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor do1utras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Xulgados. Entidades Aseguradoras. Forzas e Corpos de seguridade do 
Estado. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 18 

NOME DO FICHEIRO: TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS 

a) Finalidade do 
ficheiro Arquivo e xestión de expedientes e denuncias.. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, cargos públicos, empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, fotografías  
Xefatura de Tráfico. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
fotografías. 
Orixe racial ou étnico, vida sexual, saúde. 
Datos de características persoais: estado civil, data de nacemento, lugar de 
nacemento, idade, nacionalidade, sexo, matrículas. 
Características de aloxamento, circunstancias sociais. 
Datos de ingresos e rentas, créditos, financiación, nómina, actividades e 
negocios. 
Datos de violencia de xénero. 
Datos de tráfico e localización. Permisos e autorizacións. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
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Xulgados. Entidades Aseguradoras. Forzas e Corpos de seguridade do 
Estado. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 19 

NOME DO FICHEIRO: TRÁFICO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Transmisión de datos e rexistro entre a xefatura de tráfico e o Concello de 
Teo, para o desenvolvemento de determinadas accións en materia de tráfico 
e seguridade viaria, entre os que se inclúen: novas matriculacións, cambios 
de titularidade e domicilio, baixas, xestión de accidentes, rexistro de 
vítimas, condutores e infraccións, campañas e informes. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos 

b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Usuarios, residentes, condutores, Xefatura de Tráfico e Concello. 
Todos os cidadáns do concello que formen parte de expediente aberto.). 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado. Administracións Públicas con competencias na 
materia. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, núm. S.s./mutualidade, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, firma/impresións dixitais 
Infraccións penais, accidentes de circulación, multas de tráfico, datos con 
fins policiais, datos de conductores e implicados en cuestións de tráfico e 
seguridade viaria. Outros datos especialmente protexidos: saúde (recadados 
co consentimento expreso do afectado) 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade, lingua materna 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 20 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro e xestión de subvencións para asociacións diversas pertencentes 
ó Concello de Teo.  

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedemento administrativo 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Asociados ou membros. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado mediante enquisas e formularios.  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
cargos. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

 

ANEXO I. FICHEIRO 21 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de animais potencialmente perigosos. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Otras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Propietarios de animais de razas especialmente perigosas (cidadáns e 
residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, psicotécnico apto do propietario, certificado do 
seguro  
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade 
Datos económicos- financeiros e de seguros: seguros  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Entidades aseguradoras e Administracións Públicas. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
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Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 22 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑIA 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de animais de compañía. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Otras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Rexistro e censo dos propietarios de animais do Concello para coñecer o seu 
estado. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais 
 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Entidades aseguradoras e Administracións Públicas. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 23 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de licencias de armas de aire comprimido e os seus propietarios. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
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B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Propietarios de armas de aire comprimido (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, 
firma/impresións dixitais, psicotécnico apto do propietario  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro manual 

 

ANEXO I. FICHEIRO 24 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro xeral de entrada e saída de documentos de expedientes 
administrativos. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Interesados nos procesos administrativos (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración do 
propio interesado ou representante legal 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Ficheiro temporal que pode conter calquera tipo de datos, antes de 
distribuílos ó seu destinatario final, tanto no proceso de entrada coma de 
saída da documentación. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.-. Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 25 

NOME DO FICHEIRO: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA 

a) Finalidade do 
ficheiro Control do servizo de animación musical que presta o concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación, cultura  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios (asociados ou membros, representantes legais, 
solicitantes, beneficiarios) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: nome e apelidos, teléfono, firma/ impresións dixitais 
. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 26 

NOME DO FICHEIRO: PADRÓN IMPOSITIVO 

a) Finalidade do 
ficheiro Cobrar as deudas e cumprimento das obrigacións de cara á facenda pública . A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión tributaria e facenda pública 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, proveedores, outros colectivos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, número de S.Social, sinatura electrónica. 
Datos económico-financieiros: ingresos e rentas, datos bancarios, nóminas, 
bens e servicios, transaccións financieiras. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de n por parte da persoa afectada só se 
realizará a favor doutras administracións públicas con competencias na 
materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 
21de Decembro. 
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F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 27 

NOME DO FICHEIRO: INTERVENCIÓN 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Informes de intervención; xestión e fiscalización de contas e expedientes. 
Xestión do propio departamento. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión contable fiscal e administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, outros colectivos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais. 
Datos de emprego. 
Datos económico-financieiros e de seguros: ingresos e rentas, datos 
bancarios, nóminas, bens e servicios, transaccións financieiras. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
PRAZA DO CONCELLO S/N 
15960 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 28 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO PORTELO DA XUNTA 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de tramites administrativos dos usuarios, para facilitarlle  os 
trámites coa administración. 
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previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Interesados nos procesos administrativos (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración do 
propio interesado ou representante legal 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais 
Datos especialmente protexidos: saúde, violencia de xénero. 
Datos de circunstancias sociais. 
Datos económico-financieiros e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.-. Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 29 

NOME DO FICHEIRO: PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE 

PATRIMONIAL 

a) Finalidade do 
ficheiro Reclamacións de danos e perxuizos a través da RC do Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. Usuarios, solicitantes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios. 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de carácter identificativo básicos: DNI/NIF, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, sinatura ou pegada. 
Datos de seguros. 
Datos de saúde, lesións, etc 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección Alto. 
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esixible 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 30 

NOME DO FICHEIRO: CATASTRO 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión do catastro. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedemento administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección. 
 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 31 

NOME DO FICHEIRO: ALBERGUE MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión e trámite dos usuarios do albergue e facer un control dos visitantes 
que pasan por él. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación, cultura  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios (representantes legais, solicitantes, 
beneficiarios) 
Estudiantes, persoas de contacto, cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, intereses persoais. 
Datos de características persoais: idade, nacionalidade. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 



 

 122

terceiros países A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 32 

NOME DO FICHEIRO: USUARIAS DO CIM 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control e seguridade de casos de denuncias de maltratos ou violencia de 
xénero 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios, persoas de contacto, autoridades  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica. 
Denuncias alleas ó interesado, por terceiras persoas ou por Corpos de 
Seguridade do Estado. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, nº da seguridade social, 
tarxeta sanitaria, dirección, teléfono, firma/ impresións dixitais, fotografías 
Outros datos especialmente protexidos: saúde, violencia de xénero, vida 
sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego e nivel académico: profesión, posto de 
traballo, datos de nómina, formación, experiencia laboral... 
Datos de circunstancias sociais: aloxamento e vivenda. Datos financieiros e 
de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/99 e o RD 1720/2007. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 33 

NOME DO FICHEIRO: SELECCIÓN DE PERSOAL E RRHH 

a) Finalidade do 
ficheiro Persoal contratado polo Concello, fixo ou temporal. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Recursos Humanos. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes ,empregados, cargos públicos, voluntarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
tarxeta sanitaria, nº seguridade social, firma/ impresións dixitais, 
fotografías. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego. Datos académicos e profesionais. 
Datos económico-financieiros e de seguros: ingresos, rentas, datos 
bancarios. 
Datos especialmente protexido: exclusión social, violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/1999 e o RD 1720/2007. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 34 

NOME DO FICHEIRO: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

DEPORTIVAS E CULTURAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Aluguer e recadación de tasas polo aluguer A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Asociados ou membros, empregados, solicitantes, beneficiarios, 
asociacións. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante enquisas, 
declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma.  
Datos económicos: pago das taxas polo aluguer. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 

Organizacións relacionadas directamente co responsable. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
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terceiros países do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/99 e o RD 1720/2007.. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 35 

NOME DO FICHEIRO: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO 

a) Finalidade do 
ficheiro Control do cumprimento da lei establecida en materia medioambiental. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
formularios.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma, 
fotografía. 
Datos de propiedades. 
Datos de sancións administrativas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Consellería de Sanidade. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 36 

NOME DO FICHEIRO: PUNTO LIMPO 
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a) Finalidade do 
ficheiro Control dos residuos depositados no Punto Limpo. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, propietarios, denunciantes.. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado e Rexistros Públicos.  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono e firma. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Consellería de Sanidade. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 37 

NOME DO FICHEIRO: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de datos para favorecer a escolarización pública e universitaria en 
familias con poucos recursos económicos. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e Cultura. 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal.  
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono e firma. 
Datos especialmente protexidos: orixe racial ou étnico, saúde, datos de 
violencia de xénero. 
Datos de carácter identificativo: DNI, nº seguridade social, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, sinatura, imaxe. 
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia, dat e lugar 
de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Datos bancarios, ingresos e rentas, inversións, datos de nómina, pensións, 
datos económicos. 
Datos de aloxamento e vivenda, actividaes, negocios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
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G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 38 

NOME DO FICHEIRO: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

a) Finalidade do 
ficheiro Control das execucións das Obras Públicas, para realizar os pagamentos. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados. Solicitantes. Cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI/NIF, Nome e apelidos, nº seguridade social, 
dirección, teléfono, sinatura. 
Datos de detalles de emprego: formación, historial do traballador, 
experiencia profesional. 
Datos bancarios, ingresos e rentas, créditos e financiación, datos de nómina. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Notarios e procuradores, empresas adicadas ó Márketing, Xulgados. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Manual. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 39 

NOME DO FICHEIRO: ARQUIVO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Memorias das actividades relacionadas co Concello de Teo. Custodia da 
documentación xerada no Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten Empregados, cidadáns. Cargos públicos. 
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obrigados a subministralos 
C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita, toma de fotografías ou imaxes. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Fotografía, Nome e apelidos, nome e apelidos, tarxeta 
sanitaria, dirección, teléfono, sinatura, tarxetas de residencia, pasaporte, 
carnet conducir. 
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia, dat e lugar 
de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Datos bancarios, ingresos e rentas, inversións, datos de nómina, pensións, 
datos económicos, financiamento. 
Datos de aloxamento e vivenda, actividaes, negocios. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo. 
Datos especialmente protexidos: orixe racial ou étnico, saúde, datos de 
violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Manual. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 40 

NOME DO FICHEIRO: ESCOLAS INFANTÍS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Proporcionar asistencia socio-educativa  a menores de 0 a 3 anos e 
contribuir á conciliación da vida laboral e familiar. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, solicitantes, beneficiarios.  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Fotografía, Nome e apelidos, DNI, dirección, 
teléfono, Nº S.Social. 
Datos de carácter persoais: datos de familia, estado civil, lugar de 
nacemento, data de nacemento, idade, sexo. 
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas, inversións, créditos, datos 
bancarios. 
Datos especialmente protexidos: Saúde, minusvalías,alerxias. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 



 

 128

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 41 

NOME DO FICHEIRO: CEMITERIO MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control de unidades de enterramento e dos seus titulares de concesións 
administrativas que teñen un custo inicial e despois un mantemento anual. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes; solicitantes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, Nome e apelidos, dirección. 
Datos bancarios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 42 

NOME DO FICHEIRO: LICENZAS DE TAXI 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control da adxudicación das paradas de taxis  e do motivo de transferencia 
das mesmas 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita, formularios. 
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: Nome e apelidos, dirección, datos do vehículo, 
matrículas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA  

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Manual. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 43 

NOME DO FICHEIRO: SIGADE. EXTRANET CONCELLOS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Consulta de expedientes do Sistema Galego de Atención á Dependencia e 
xestión do servizo de axuda no fogar municipal con cargo ao mencionado 
sistema 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono. 
Datos de dependencia recoñecidos. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo.  
Datos económico-financieiros: capacidade económica. 
Tipoloxía e condición de prestacións. 
Datos de representación legal ou garda de feito 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 44 

NOME DO FICHEIRO: ORIENTACIÓN LABORAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Proporcionar información a todas as persoas enviadas pola Conselleria de 
Traballo e todas aquelas persoas do Concello que demanden servicios 
relacionados con elaboración de curriculos, búsqueda de emprego, cursos de 
formación, control das actividades que levan a cabo as persoas con maior 
dificultade para a integración laboral, é dicir cun itinerario personalizado de 
inserción laboral…. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos 

b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral e 
escrita, enquisas, formularios. Administracións Públicas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, Nome e apelidos, dirección, teléfono, número S. 
Social, firma. 
Datos especialmente protexidos: saúde. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo, historial do 
traballador. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, lugar e data de 
nacemento, sexo, idade. 
Datos académicos: formación, titulacións. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento. Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 45 

NOME DO FICHEIRO: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL E FAMILIAR 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión das tarefas destinadas á conciliación da vida familiar e laboral. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, nº seguridade social, Tarxeta sanitaria. 
Datos especialmente protexidos: saúde. 
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Datos de características persoais: familia, data de nacemento, lugar de 
nacemento, idade, sexo.  
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas.. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 46 

NOME DO FICHEIRO: EXPEDICIÓN CARNÉ XOVE 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión e tramitación das peticións do carné xove. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais.  
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, sexo.  
Formación, titulacións, estudios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

 



 

 132

ANEXO I. FICHEIRO 47 

NOME DO FICHEIRO: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..) 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de axudas en diferentes colectivos que non perciben axudas doutro 
tipo. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos de discapacidades. 
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas, inversións, créditos, datos 
bancarios. 
Datos de condicións de vivenda: aloxamento, circunstancias sociais. 
Situación laboral. 
Datos sobre a tipoloxía e condicións das prestacións de inclusión social 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 48 

NOME DO FICHEIRO: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA 

DEPENDENCIA 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión de actividades de lecer coa finalidade de previr a dependencia A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
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E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 49 

NOME DO FICHEIRO: BENS INMOBLES DO CONCELLO 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión dos datos das diferentes propiedades do Concello de Teo. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión Administración  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns, propietarios e residentes no Concello 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, sinatura. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, fecha e lugar de 
nacemento, sexo, nacionalidade, idade.  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 
H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 50 

NOME DO FICHEIRO: VEHÍCULOS ABANDONADOS 

a) Finalidade do 
ficheiro Control das baixas dos vehículos e proceso de expedientes. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Proceso administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, propietarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, imaxe, 
teléfono. 
Matrículas, datos de tráfico e localización. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 51 

NOME DO FICHEIRO: GABINETE DE ALCALDÍA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión do departamento de alcaldía. Arquivo temporal de entrada e saída 
de documentación. Pode entrar calquera tipo de dato. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, usuarios, residentes, solicitantes, beneficiarios, cargos 
públicos... 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio usuario mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos especialmente protexidos: saúde, vida sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos de discapacidades. 
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas, inversións, créditos, datos 
bancarios, aloxamento, circunstancias sociais. 
Datos académicos e profesionais: historial académico e profesional 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
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afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro manual. 
 

 

ANEXO I. FICHEIRO 52 

NOME DO FICHEIRO: VIOLENCIA DE XÉNERO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Prever a violencia de xénero, xestionar expedientes relacionados coa 
mesma. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios, cidadáns. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: Enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica, ... 
Administracións públicas, corpos de seguridade, denuncias... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos especialmente protexidos: saúde, vida sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos económico-financieiros: ingresos, rentas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
Forzas e corpos de seguridade do Estado. Xulgados. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 53 

NOME DO FICHEIRO: FOLLA DE INCIDENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro das visitas e realización da programación do traballo e xestión do 
departamento. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, cargos públicos, residentes, cidadáns, usuarios.. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 54 

NOME DO FICHEIRO: AGRUPACIÓN DE VOLUNARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

a) Finalidade do 
ficheiro Colaborar co servizo de emerxencia do Concello, axuda ó cidadán. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade Pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio traballador mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade.  
Datos de formación, titulacións e profesión. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do CONCELLO DE TEO. 
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ficheiro 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 
 

ANEXO I. FICHEIRO 55 

NOME DO FICHEIRO: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro de todo tipo de animais que se recollen (mortos ou vivos) e rexistro 
dos datos da familia de adopción. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Usuarios, solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio traballador mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 56 

NOME DO FICHEIRO: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro dos datos das emerxencias atendidas polos servicios do Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Usuarios, solicitantes, persoas implicadas en sinistros. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 



 

 138

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, datos da aseguradora 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 57 

NOME DO FICHEIRO: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Trámite dos expedientes de asesoramento xurídico ás usuarios/as de 
Servizos Sociais. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade.  
Características de circunstancias sociais. 
Datos económicos e financieiros: ingresos e rentas, datos bancarios, datos 
de nómina... 
Orixe racial, saúde. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 58 

NOME DO FICHEIRO: PISCINA MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo dos datos dos usuarios das piscinas 
municipais. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografía. 
Datos de características peroais: data e lugar de nacemento, idade, sexo. 
Datos de saúde de xeito puntual e excepcional, se o usuario declara unha 
enfermidade a ter en conta para a práctica desta actividade. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da persoa 
afectada só se ralizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico (os datos de saude, só se recollen de xeito excepcional). 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 59 

NOME DO FICHEIRO: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Informar, asesorar e facer o seguimento axeitado para cada usuaria do CIM. 
, 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais.. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes 
Usuarios, silicitantes, beneficiarios. 
Empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, enquisas, declaración oral.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, Núm. SS/Mutualidade, Núm. Rexistro 
Persoal, Nome e apelidos, Dirección, Teléfono, Sinatura/Impresión dixital. 
Datos especialmente protexidos: Saúde, discapacidades. 
Outras categorías de carácter persoal: datos de estado civil, datos de familia, 
data de nacemento, lugar de nacemento, idade sexo, nacionalidade, lingua 
materna, características físicas, circunstancias sociais, datos de violencia de 
xénero 
Ingresos e rentas, inversións, financiamento, datos bancarios. 
Estudios, profesión, experiencia profesional. 
Características de aloxamento e e vivenda. 
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E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Xunta de Galicia. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 60 

NOME DO FICHEIRO: CONTABILIDADE 

Denominación do ficheiro Contabilidade. 
a) Finalidade do 

ficheiro 
Levanza e control da contabilidade e das partidas orzamentarias, así coma 
do pagamento de facturas acreedoras e proveedoras 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Facturación e contabilidade do Concello. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Acreedores e proveedores  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante contratos de 
servizos ou facturas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos económico – financeiros e de seguros (datos bancarios) 
Datos de transaccións (bens e servizos subministrados e recibidos polo 
afectado) 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organizacións relacionadas directamente co responsable, coma asesorías 
contables. 
Axencia Tributaria, outros órganos da Administración do Estado, bancos, 
caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 61 

NOME DO FICHEIRO: PADRÓN DE HABITANTES 

Denominación do ficheiro Padrón de Habitantes 
a) Finalidade do 

ficheiro Determinación da poboación municipal. A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Seguridade e control cidadán.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, cidadáns. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante contratos de 
servizos ou facturas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: DNI, nome e apelidos, enderezo, teléfono, e 
sinatura/pegada 
Outros tipos de datos persoais: Características persoais e datos académicos e 
profesionais. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 
I.- .Sistema de tratamento Ficheiro automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 62 

NOME DO FICHEIRO: NOMINAS E PERSOAL 

Denominación do ficheiro Nóminas e persoal. 
a) Finalidade do 

ficheiro 
Xestionar todas as incidencias, contratos, etc. do persoal contratado, así 
como PRL e nóminas. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Emprego e persoal. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, número de afiliación á Seguridade Social. 
Porcentaxes de discapacidade. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. Datos académicos e profesionais: 
titulacións, expediente laboral e académico. Datos económico-financieros: 
datos bancarios, datos económicos de nóminas. Datos especialmente 
protexidos: violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
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caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 
I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 
 

Sendo as vinte e unha hora e corenta minutos, co permiso da presidencia, abandona o 

Salón de Pleno a concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

Nese momento ten lugar un receso na celebración da sesión, que se reanuda ás vinte 

e unha hora e cincuenta minutos, momento no que se incorporan á sesión todos/as 

concelleiros/as da Corporación presentes antes do receso, agás, en virtude do exposto, 

a Sra. Lemus, e o concelleiro do grupo mixto, D. Florencio M. Parajó Liñares. 

 

8.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO RAFAEL SISTO EDREIRA SOBRE O 

CANON DE SOGAMA. 

O Sr. alcalde da conta da moción de 17 de setembro de 2014  (rex. entrada nº 8383, de 

18/09/2014), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa especial de contas, facenda e asuntos económicos de 22/09/2014. 

 “Moción relativa ao canon de SOGAMA 

Rafael C. Sisto Edreira, membro do Grupo de Goberno da Corporación Municipal de 
Teo, de conformidade co previsto no art. 97.3 do RD 2568/1986, de Regulamento de 
Organización e Funcionamento das Entidades Locais, presenta a seguinte  

MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Primeiro.- A Xunta Xeral de accionistas de Sogama aprobou o pasado 18 de xuño as 
Contas anuais do exercicio 2014.  

As contas de Sogama do exercicio 2013 recollen unha situación económico-financeira 
moito mellor da que figuraba na memoria que acompañou á lei de Orzamentos para 
2014 e coas que se “xustificou” o aumento do canon de recollida de residuos dun 
33,5%, con efectos de efectos de 01/03/2014, tal e como se recolle no cadro seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Xunta de Galicia incluíu nos orzamentos de 2014 unhas previsións de perdas de 
4.066.781,99 euros, as que constaban no Plan de viabilidade de Sogama, e nas que se 
amparou para elevar o canon polo tratamento de residuos nun 33,5%, fixando a súa 
contía en 74,64 €/Tn (+IVA) na DA 21ª da Lei de Orzamentos da Xunta para o 2014, 
precisando que dita contía fíxase “...para garantir a sustentabilidade financeira do 
sistema....de acordo co plan de viabilidade presentado pola sociedade pública e en 
función dos custos totais que xera o tratamento dos residuos domésticos no marco do 
sistema”.  

Pero unha vez coñecidas as contas pechadas do exercicio 2013 obsérvase que as 
perdas (resultado neto) quedáronse en 614.037,41 euros, é dicir, un 84,90% menos de 
caída de beneficios con respecto ás previsións orzamentarias. 

Ao mesmo tempo, e contrariamente ás previsións da Xunta, o resultado de explotación 
foi positivo, por importe de 1,7 millóns de €, cando as previsións era dun resultado 
negativo de -2,6 millóns. 

Non só as perdas foron moito menores das previstas senón que o conxunto da 
situación económico-financeira, tanto a longo como a curto prazo (cun fondo de 
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manobra positivo de 2 millóns fronte a unha previsión de -1-1 millóns), é mellor que a 
presentada pola Xunta para xustificar o incremento do canon. 

A realidade é que o goberno da Xunta presentou no debate orzamentario unha 
previsión de contas de Sogama moito peor da real para xustificar o escandaloso 
incremento do canon.  

En consecuencia co anteriormente exposto, non concorrían as razóns alegadas por 
Sogama-Xunta para o incremento do canon. O Plan de Viabilidade contiña previsións 
manifestamente erradas e a suba do canon (cun impacto de 14 millóns de euros no 
2014, a pagar en exceso polos concellos) non estaba xustificado nin polos custos de 
explotación (mesmo engadindo os financeiros) nin pola situación económico-financeira 
da sociedade. 

Procede en consecuencia que a Xunta revise de oficio a contía do canon, deixándoo na 
mesma contía que no 2013, con efectos económico-administrativos de 01/03/2014, e 
coa consecuencia derivada da devolución aos concellos da contía cobrada en exceso. 

 

SEGUNDO.- Con independencia do anterior, e contrariamente ao alegado pola 
empresa, tampouco se pode xustificar a decisión do incremento do canon á reforma 
enerxética  aprobada polo goberno do PP do Estado (RD 413/2014, de 6 de xuño, e na 
posterior Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño). A propia Sogama, na Memoria e 
Informe de Xestión das Contas do 2013 considera, respecto do impacto do novo réxime 
retributivo, que “os ingresos que percibirá non difiren significativamente das liquidacións 
a conta correspondentes ao segundo período retributivo do 2013”. Dito elo precisando 
que ata o momento, nin a dirección de Sogama nin a Consellería de Industria teñen 
informado sobre o impacto da reforma do réxime retributivo nas contas da sociedade, a 
pesar de que dita reforma legal foi invocada reiteradamente polo goberno da Xunta 
como a principal causa do incremento do canon. 

Por outra banda, o vencemento dos préstamos participativos en 2017 e 2018, 
contraídos pola empresa cos seus accionistas, Xunta e Gas Natural, por importe global 
de algo mais de 25 millóns de euros, e un proceso contencioso-administrativo (recurso 
interposto polo Estado, actualmente en trámite) sobre a reclasificación da planta 
termoeléctrica , acordo do goberno do Sr. Feijóo de agosto do 2011, tampouco 
xustifican o incremento do canon. 

Respecto da primeira cuestión, Sogama pode ampliar capital, por compensación de 
créditos de ditos préstamos; alternativa que se non de efectiviza é, exclusivamente, 
pola salvagarda dos intereses económicos de Gas Natural-Union Fenosa. Respecto do 
segundo, a eventualidade dunha sentenza estimatoria da demanda do Estado contra 
da reclasificación obrigaría, en execución de sentenza, á devolución do cobrado en 
exceso por primas, pero coa evidente responsabilidade patrimonial da Xunta por danos 
e prexuízos. 
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Por todo isto sométese á consideración do Pleno da Corporación o seguinte 

ACORDO 

1.- Dar traslado ao Parlamento de Galiza para que, previo o procedemento legalmente 
oportuno, se modifique a Disposición Adicional Vixésimo Primeira da Lei 11/2013, do 
26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2014, anulando e deixando sen efecto, con carácter retroactivo desde o 
01/03/2014, a fixación da contía de 74,64 €/t, e procedendo a publicar no DOG a contía 
do canon no mesmo importe que o vixente no exercicio 2013, ordenando a devolución 
aos concellos da cantidade que proceda pola diferenza entre ambas contías percibida 
por Sogama neste ano 2014. 

 

2.- O Pleno da Corporación, á vista dos resultados económico-financeiros das Contas 
de Sogama do exercicio 2013, insta da Alcaldía ao exercicio das accións legais 
oportunas, en defensa dos intereses municipais e da cidadanía, de oposición ás 
liquidacións de Sogama polo canon de recollida de residuos, correspondentes ás 
mensualidades desde o mes de marzo de 2014”.  
 

O Sr. alcalde di que o que se intenta demostrar coa moción é que o canon que se lle 

impuxo a todos os concellos, unha suba do 33%, que se xustificou en base a unha 

previsión de perdas, non se xustifica a posteriori, cando se ven os resultados de 

Sogama. O Canon da suba do 33% xustificouse por unha previsión de perdas de catro 

millóns de euros cando os resultados demostran nestes momento que as perdas foron 

un 85% menos de caída do que se se estaba a propor. Incluso o resultado de 

explotación foi positivo de 1,7 millóns. Salienta o Sr. alcalde que polo tanto, máis alá 

desa batalla dos concellos por entender que o canon non se xustifica, os propios 

resultados de Sogama demostran que non se xustifica como se dixo no seu día.  

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que 

xa no  Pleno do 28 de novembro de 2013 o BNG presentaba unha moción contra a 

suba dese canon, considerando que era desproporcionada. Lembra que se pedía a 

retirada do incremento e un novo modelo que superase o modelo de Sogama, polo que 

van a apoiar a proposta. Remata o Sr. Fernández sinalando que se observa a 

sobreestimación que chama a atención de maneira moi evidente e que os veciños e 

veciñas de Teo non teñen por que pagar as contas mal feitas.  
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que vai a intervir a concelleira do seu grupo 

D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto sinala que reiteran o que dixeran a última vez que falaran sobre esa 

empresa e que seguen a pensar que cando o concello, o equipo gobernante, non está 

de acordo coa empresa prestadora de servizos débese de facer un estudo comparativo 

con outras que realizan o mesmo servizo e, se procede, levar a cabo o cambio. 

Considera a Sra. Souto que se as cousas son como se di debería de terse feito o 

cambio e ter aforrado cartos aos veciños, razón pola que dende o seu grupo propoñen 

polo tanto o cambio.  

 

O Sr. alcalde pregunta a onde sería o cambio, engadindo que o equipo de goberno 

tamén propón o cambio pero que nestes momentos Sogama está nunha situación case 

de monopolio no conxunto do país e que é o que hai, agás algunha opción como pode 

ser a planta de Lousame, que se ten explorado e que ten totalmente agotada a 

capacidade para incluír a novos concellos e que ten ademais un modelo de tratamento 

máis respectuoso, que nunca foi apoiado institucionalmente. Reitera que o que hai é 

unha situación de monopolio e que non hai moitas máis alternativas. Considera o Sr. 

alcalde que a suba non se xustifica incluso en base aos resultados e que hai unha 

responsabilidade pública evidente. Afirma que, coincidindo co PP, tamén propoñen o 

cambio, pero que o problema é a onde.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, 

considera que está claro o que se está transmitindo polo que non teñen nada máis que 

dicir.  

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, e sinala que non ten nada máis que engadir. 

 
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 cinco 
abstencións (5 PP), acorda: 
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1.- Dar traslado ao Parlamento de Galiza para que, previo o procedemento 
legalmente oportuno, se modifique a Disposición Adicional Vixésimo Primeira da 
Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para o ano 2014, anulando e deixando sen efecto, con carácter 
retroactivo desde o 01/03/2014, a fixación da contía de 74,64 €/t, e procedendo a 
publicar no DOG a contía do canon no mesmo importe que o vixente no exercicio 
2013, ordenando a devolución aos concellos da cantidade que proceda pola 
diferenza entre ambas contías percibida por Sogama neste ano 2014. 

 

2.- O Pleno da Corporación, á vista dos resultados económico-financeiros das 
Contas de Sogama do exercicio 2013, insta da Alcaldía ao exercicio das accións 
legais oportunas, en defensa dos intereses municipais e da cidadanía, de 
oposición ás liquidacións de Sogama polo canon de recollida de residuos, 
correspondentes ás mensualidades desde o mes de marzo de 2014. 
 
 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG POLA DEFENSA DA PLURALIDADE E A 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA E CONTRA A REFORMA ELECTORAL QUE 
PRETENDE O PP. 
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 5 de setembro de 2014 (rex. 

entrada nº 7.660, de 06/09/2014) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego e 

participación veciñal de 22/09/2014.  

  “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 POLA DEFENSA DA PLURALIDADE E A 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA E CONTRA A REFORMA ELECTORAL QUE PRETENDE 

O PP, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Despois de 30 anos de se manteren no Estado español certos elementos básicos do 

sistema electoral, entre os que cómpre salientar a restrición da proporcionalidade que beneficia, 

sobre todo, os partidos máis votados e con maior implantación, o Partido Popular decidiu 

desenvolver unha ofensiva en diferentes frontes contra a democracia, as liberdades públicas e o 

dereito de participación e de expresión da cidadanía. De aí que pretenda, por unha parte, unha 

reforma da lei baseada na redución do número de deputados e deputadas para integraren o 

Parlamento galego e unha reforma da lexislación electoral para facilitar a investidura 

automática como alcalde ou alcaldesa da persoa que ocupe o primeiro posto da lista máis 

votada, aínda que non se corresponda coa expresión da vontade da maioría dos cidadáns e das 

cidadás que emitiron o seu voto. De feito, o que o PP leva expresado publicamente arredor da 

súa proposta non é que se escolla o/a alcalde/esa directamente, senón que uns votos posúan 

máis valor que outros. 

Os obxectivos do PP son os de se asegurar con maior facilidade acadar a maioría 

absoluta e reducir a pluralidade política que a cidadanía expresa a través das urnas. Estamos, 

pois, ante unha subversión dos alicerces da representación democrática que vai na liña 

contraria do que defende o BNG. Esta medida, para alén de constituír un intento do Partido 

Popular de concentrar nas súas mans o maior número de alcaldías, supón, na práctica, unha 

reforma que incide na concentración de poder nas mans de alcaldes e alcaldesas, privando ao 

pleno, aos órganos colexiados e, por tanto, á cidadanía de capacidade de control da actuación 

municipal. De feito, todos os informes especializados e os organismos internacionais sinalan que 

un dos principais elementos para combater a corrupción é a maior participación política e a 

pluralidade fronte á concentración do poder. Velaí as verdadeiras medidas anticorrupción que o 

PP non quere aplicar. 

Estamos, pois, ante unha tentativa de lexitimar a concesión dun poder absoluto a 

órganos unipersoais, que reforzan o presidencialismo e restan pluralidade. Téntase que os 

gobernos locais non reflictan a pluralidade política e social existente, senón que unha parte 

poida gobernar ao seu antollo, a través dun/unha alcalde/esa que goberne aínda que o seu 

apoio popular nas urnas sexa minoritario. 

O Bloque Nacionalista Galego considera esta proposta profundamente antidemocrática e 

contraria ao interese do conxunto da sociedade, que continuamente está expresando a súa 

demanda de exercer unha maior participación, control e transparencia das institucións. Mais 
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tamén xulga que os contidos que o PP está a manifestar publicamente que configurarían a 

proposta de reforma electoral son contrarios á configuración institucional e de representación 

política consagrada no actual ordenamento xurídico. 

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

adopción do seguinte 

ACORDO: 

“O Concello de Teo insta ao Goberno Galego a: 

1.- Manifestar a rotunda oposición á proposta de reforma da lexislación electoral 

formulada polo Goberno do Estado que ten como finalidade que ostente a alcaldía a lista que 

resulte máis votada, reforzando deste xeito a concentración do poder municipal en órganos 

unipersoais e vulnerando a expresión do pluralismo político da cidadanía e a súa capacidade de 

participación e control da xestión pública municipal. 

2.- Dirixirse ao Goberno do Estado español coa finalidade de instar unha modificación 

do sistema electoral que favoreza unha mellor expresión nos órganos de representación da 

pluralidade política da cidadanía e unha maior participación no impulso e decisión das políticas 

públicas, introducindo medidas tales como: 

a) Definición, agás no caso de eleccións municipais, como circunscrición electoral do 

territorio galego, isto é, incluír como circunscricións electorais únicas as actuais comunidades 

autónomas. 

b) Eliminación da regra D´Hondt, substituíndoa por outra que garanta un resultado máis 

proporcional á vontade expresada pola cidadanía. 

c) Eliminación do limiar mínimo para acceder á repartición de representación. 

d) Regulación da capacidade de convocatoria de referendos a todas as administracións 

en asuntos do seu interese, e fixando un catalogo de asuntos que deben ser obxecto de consulta 

obrigatoria antes de adoptar unha decisión (especialmente aqueles vinculados coa xestión dos 

servizos públicos), así como un procedemento para que un determinado número de persoas 

poida esixir a convocatoria de referendos con carácter vinculante para os poderes públicos.” 
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O Sr. Fernández explica que a mocion ven a colación dunha proposta feita no mes de 

agosto, que se retoma, polo presidente do goberno, o Sr. Rajoy, de modificar a lei 

electoral para a elección de alcaldes. Salienta que coa moción o que se pretende 

acordar é manifestar a oposición a dita modificación da lei electoral. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PP, Sr. Guerra, di que vai a 

intervir a concelleira do seu grupo D.ª Carmen I. Leboran Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que o certo é que non se entende moi ben por que hai tanto revuelo 

con esa reforma, xa que é unha igualdade para todos os partidos que se presenten a 

unhas eleccións, que gañe a lista máis votada, sexa quen sexa o partido gañador. 

Explica que o PP propuxo esta reforma non para gañar eleccións, pois tamén pode 

perdelas, senón para garantir que a vontade dos cidadáns sexa respectada na elección 

dos seus representantes locais. Considera a Sra. Leborán que os partidos que queiran 

presentarse ás eleccións, se queren facer coalicións, que as fagan antes das eleccións, 

para que os cidadáns realmente saiban a quenes queren elixir, e non precisamente 

despois, unha vez que estean as urnas abertas, evitándose así que existan mercadeos 

postelectorais. A xente, cando hai unha votación, quere que o seu voto sirva para elixir 

os candidatos que eles queren, non queren que sexan os partidos políticos os que 

elixan despois. Considera a concelleira do PP que, en democracia, este é un principio 

básico, e así o que gañe é o que ten que gobernar, e como todos os concelleiro do 

grupo municipal son persoas democráticas e que respetan a democracia, están de 

accordo con esta modificación.  

O Sr. alcalde di que o goberno vai votar favorablemente a moción do BNG. Cree que se 

pode debatir calquera reforma da lei electoral, pero non debatila nestas circunstancias, 

sobre todo cando, tirando de hemeroteca hai un ano, hai posicionamentos públicos dos 

principais dirixentes do PP dicindo que nunca farían unha modificación da lei electoral 

sen un mínimo consenso, e que nunca utilizarían unha reforma da lei electoral dunha 

forma unilateral. O feito de que a reforma se plantexe próxima a unhas eleccións 

demostra que o obxectivo non é debatir unha lei  electoral senón cambiar as regras do 

partido na metade do partido porque as cousas, aparentemente, ó mellor non van ben 

de cara aos vindeiros procesos electorais. Afirma o Sr. alcalde que polo tanto non só 

non están de acordo co fondo da proposta do PP, tendo esperanzas de que lle dean 
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marcha atrás, senón que tampouco están de acordo coa forma. Salienta o Sr. alcalde 

que se fala de determinadas acepcións como “a lista máis votada” “democracia” e que 

el cree que o diálogo pode ser “pre” e tamén “post”, dentro dunha sensibilidade próxima 

e cree que a intencionalidade é baixar incluso unha maioría absoluta por un momento 

de debilidade do sistema de alternancia do PP e do PSOE. Entende o Sr. alcalde que o 

feito de que non se chegue a valorar a posibilidade dunha segunda volta, tendo en 

conta que sería a lista máis votada, amosa a falta de interese.  

 

Interven o Sr. Fernández e di que quixera comezar facendo unha pregunta ás persoas 

que defenderon esta proposta, pois parece que agora chegaron a un acordo co PSOE 

para facelo para máis adiante. A pregunta é cal é o problema que se quere resolver?. 

Di que isto é fundamental e que a resposta non pode ser a ausencia de maiorías 

absolutas, xa que no 75% dos concellos galegos houbo maiorías absolutas. Considera 

que ese será o problema, xa que outro non o ve. Refírese o Sr. Fernández á corrupción 

e salienta que onde máis casos de corrupción se coñecen, aínda que haberá máis que 

non se coñezan, é onde hai maiorías absolutas, datos estes que se poden comprobar. 

Refírese o Sr. Fernández ao tansfuguismo, sinalando que respecto a isto tampouco hai 

nada que dicir pois hai uns cuantos, e sobre todo en maiorías absolutas. Refírese o Sr. 

Fernández á vontade de combater as coalicións, engadindo que este pode ser o tema. 

Explica que a día de hoxe hai moitas coalicións de goberno, existindo en Galicia 29, 

das que 14 son do PP, polo que entón non entende esta proposta de modificación da 

lei electoral. Salienta o Sr. Fernández que ao día da data non hai en Galicia ningún 

alcalde que sexa alcalde sen ter sido o máis votado, podendo ser que se goberne en 

coalición, porén quen é alcalde é o máis votado. Reitera o Sr. Fernández que polo tanto 

non entende cal é o propósito desta reforma electoral. Considera que un partido non 

ten por que facer unha coalición preelectoral e que se hai 20 ou 30 partidos nun 

parlamento é porque na sociedade hai esa xente que ten esas distintas sensibilidades 

e a pluralidade social ten que ter representación nas institucións, e como 

representantes que son poden chegar a acordos. Reitera o Sr. Fernández que a 

pregunta clave é a de “cal é o problema”, engadindo que cando esta pregunta lla fai a 

alguen do PP non lle respostan. 

 



 

 152

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do PP, Sra. Leborán, di que o 

problema é que ten que gobernar a lista máis votada, tal e como pide a cidadanía. 

Salienta que en ocasións a xente desconcértase. Considera a Sra. Leborán que ao PP 

para gobernar sempre se lle pide que teña maioría absoluta, cousa que non se lle pide 

aos outros partidos, engadindo que os perdedores pódense coalicionar. Explica a 

concelleira do PP que houbo outros partidos que no seu programa levaron esta reforma 

ata que, cando lles interesou, deixaron de levala. Considera a Sra. Leborán que o Sr. 

Fernández pide unha reforma ao “estilo bloque” pero que esa é unha reforma que lle 

vai a beneficiar a el, e non a ningún dos outros partidos, porque non pode ser tan 

incauto como para propoñer unha reforma que lle beneficie a outro partido. Di a Sra. 

Leborán que por exemplo para un posto de traballo hai un montón de candidatos, e o 

que reúne as mellores condicións é o que leva o posto de traballo, e non se suman as 

condicións de todos os demais, polo que con este tema é o mesmo, o que leva a 

maioría de votos goberna e os demáis quedan no camiño, guste ou non guste. Di a 

Sra. Leborán que sinte moito que o propuxera o PP, pero que cando o PP ten maioría 

absoluta resulta que ten que facer coalicións e cando ten maioría simple non pasa nada 

porque veñen os perdedores todos e xúntanse. Considera a Sra. Leborán que iso non é 

unha lei, e que non a entende. Referíndose ao dito polo Sr. alcalde de que a reforma 

estaba feita practicamente a finais da lexislatura, a Sra. Leborán lembra que no 

Parlamento tamén se propón a reducción de Deputados e os demais partidos 

tampouco están de acordo, aínda que neste caso faltan aínda dous anos. Remata a 

Sra. Leborán sinalando que todos arriman un pouco a ascua á súa sardiña, é que é 

lícito, pero que as cousas son así.  

 

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 cinco en contra 
(5 PP), acorda instar ao Goberno Galego a: 

1.- Manifestar a rotunda oposición á proposta de reforma da lexislación electoral 
formulada polo Goberno do Estado que ten como finalidade que ostente a 
alcaldía a lista que resulte máis votada, reforzando deste xeito a concentración 
do poder municipal en órganos unipersoais e vulnerando a expresión do 
pluralismo político da cidadanía e a súa capacidade de participación e control da 
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xestión pública municipal. 

2.- Dirixirse ao Goberno do Estado español coa finalidade de instar unha 
modificación do sistema electoral que favoreza unha mellor expresión nos 
órganos de representación da pluralidade política da cidadanía e unha maior 
participación no impulso e decisión das políticas públicas, introducindo medidas 
tales como: 

a) Definición, agás no caso de eleccións municipais, como circunscrición 
electoral do territorio galego, isto é, incluír como circunscricións electorais 
únicas as actuais comunidades autónomas. 

b) Eliminación da regra D´Hondt, substituíndoa por outra que garanta un 
resultado máis proporcional á vontade expresada pola cidadanía. 

c) Eliminación do limiar mínimo para acceder á repartición de representación. 

d) Regulación da capacidade de convocatoria de referendos a todas as 
administracións en asuntos do seu interese, e fixando un catalogo de asuntos 
que deben ser obxecto de consulta obrigatoria antes de adoptar unha decisión 
(especialmente aqueles vinculados coa xestión dos servizos públicos), así como 
un procedemento para que un determinado número de persoas poida esixir a 
convocatoria de referendos con carácter vinculante para os poderes públicos. 

 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR O 
REXISTRO DO CONCELLO NO DOMINIO.GAL. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz. 
 
O Sr. Baz sinala que o seu grupo vai a proceder a retirar a moción, tal e como xa se 

falou o outro día, despois da Comisión Informativa, falándose tamén do compromiso do 

concello, como pioneiro, para que eses puntos 2 e 3 da moción se intenten levar a cabo 

e se intente facer algo con respecto a esas cuestións. 
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O Sr. alcalde agradece a retirada da moción engadindo que se continuará con esta 

sensibilidade en relación con eses puntos complementarios que se plantexan na 

moción. 
 
11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA O CANON 
BIBLIOTECARIO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Baz sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Carmen Diéguez 

González. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e tres minutos sae do Salón de Pleno a concelleira 

do PP, Dª. Mª de las Mercedes Souto Abeijón, que entra pasados dous minutos. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo, de 5 de setembro de 2014 (rex. 

entrada nº 7.659, de 06/09/2014), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización 

lingüística e mocidade de 22/09/2014. 

 “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 O CANON BIBLIOTECARIO, 

para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado 1 de agosto, en pleno período vacacional, o Goberno do Estado español 

publicaba o Real Decreto 624/2014, de 18 de xullo, que obriga ao pago polo empréstito a 

arquivos, museos e bibliotecas, un RD que responde ás esixencias da Directiva europea 

2006/115/CE, de 12 de decembro de 2006. Trátase dunha directiva pensada para países do 

norte de Europa, cunha situación cultural moi diferente da estatal e da galega. Estes países, 

que contan cun sistema bibliotecario que foi sempre o espello no que mirarnos, son 

considerados paradigma da xestión bibliotecaria tanto pola IFLA (Federación Internacional 
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de Asociacións de Bibliotecarios) como pola UNESCO (Organización das Nacións Unidas 

para a Educación, a Ciencia e a Cultura). Porén,  a situación das bibliotecas galegas está ben 

lonxe do sistema bibliotecario deses países e o pago do canon non fará máis que empeorala. 

O  real decreto determina o pago de dereitos de cada autor@ con base no pagamento 

dun canon por empréstito; estabelece o pago de 0,004€ por empréstito realizado e 0,05€ por 

persoa usuaria das bibliotecas. Ademais, sinala que mentres non se poida aplicar o pago por 

empréstito, estabelecerase o canon de 0,16€ por obra adquirida pola biblioteca e dispoñíbel 

para ser prestada. O RD non ten en conta a situación de Galiza, onde non existe un carné de 

usuari@ único e onde moit@s usuari@s son soci@s de máis dunha biblioteca e, por tanto, 

por unha mesma persoa pagarase varias veces. Esta medida é un claro ataque ás bibliotecas 

públicas, que verán aínda máis diminuídas as posibilidades de actualizaren o seu fondo, e fai 

recaer o peso do pago sobre os concellos, que son, en moitas ocasións, as administracións 

que máis invisten en cultura a pesar de disporen de menos recursos que outras 

administracións. A normativa representa tamén un ataque ao dereito da cidadanía á lectura e 

ao acceso á cultura, prexudicando, máis unha vez, a quen menos ten, pois ao deteriorarse este 

servizo público dificultarase o acceso á cultura das persoas con menos recursos. 

Con este RD dáse tamén o paradoxo de que as bibliotecas que prestan máis servizo e 

que teñen máis fondos e maior número de empréstitos son prexudicadas ao teren que achegar 

máis cartos por dar un maior e mellor servizo, feito que vai provocar unha rebaixa no seu 

nivel de calidade e de servizos prestados e mesmo unha diminución moi importante das súas 

adquisicións. Chegaremos ao absurdo de obrigar as bibliotecas a ter que prestar menos 

servizos, realizar menos compras e menos empréstitos para que os concellos propietarios 

desa bibliotecas poidan pagar menos cantidade polo canon. 

A situación actual das bibliotecas municipais non é boa, tal e como manifestou 

reiteradamente a Asociación de Arquiveir@s, Bibliotecari@s, Museólog@s e 

Documentalistas de Galiza (Anabad Galicia), dadas as caídas continuada dos investimentos, 

tanto nos orzamentos  municipais como nos galegos e nos estatais, para todo tipo de 

actividades, mais sobre todo para a compra de fondos. Á desaparición do programa de 

cofinanciamento para a adquisición de fondos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 
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sumouse a desaparición -tanto en 2011 como en 2014- das axudas da Xunta de Galia para a 

compra de fondos para bibliotecas públicas municipais.  

Tamén está a vivir un panorama negativa o sector da edición galega, que vai ver como 

este real decreto o afunde aínda máis. Nun comunicado conxunto de xaneiro de 2014 a 

AELG, a Asociación Galega de Editores e GÁLIX, denunciaron que o sector da edición 

galega perdeu desde 2008 o 38 % do seu emprego directo, está a padecer unha redución 

drástica de fondos destinados á adquisición de novidades editoriais para bibliotecas públicas 

(un 64,8% menos) e das axudas para a edición de materiais didácticos en lingua galega (un 

75 % menos). E isto sucede ao tempo que a compra de fondos está a padecer, como toda a 

actividade cultural, a suba do gravame do IVE cultural, até o 21%.  

Tampouco autoras e autores van saír indemnes do pago se tivermos en conta que 

moit@s autor@s son coñecid@s e as súas obras son vendidas porque son difundidas nas 

bibliotecas. Se as bibliotecas deren menor servizo e adquiriren menos fondos será menor a 

promoción d@s autor@s e est@s deixarán de percibir ingresos por dereitos de autoría. 

Non se pode facerlle pagar por ler á cidadanía, por iso cómpre defender a biblioteca 

entendida como espazo xerador de cultura coa participación activa das persoas usuarias. Para 

isto, é necesario un impulso desde a Xunta de Galiza e a defensa do libro o e da cultura 

galega, do produto cultural propio, de calidade, asequíbel e accesíbel a toda a cidadanía. 

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

a adopción do seguinte 

ACORDO:  

-Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado español a paralización 

do Real Decreto 624/2014. 

-Trasladar este acordo ao presidente do Estado español, ao presidente da Xunta de 

Galiza e aos grupos parlamentares no Parlamento galego. 

-O Pleno do Concello comprométese a defender ás bibliotecas municipais como 

espazos xeradores de cultura polo que garantirá orzamento adecuado para a compra de 
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fondos.   

-Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para comprometer un 

plan de  mellora, modernización e coordinación da rede bibliotecaria pública galega. 

-Instar á Xunta de Galiza a que destine as partidas orzamentarias suficientes para que 

as bibliotecas públicas galegas alcancen as recomendacións dos organismos internacionais, a 

IFLA e a UNESCO, en canto a estándares de calidade.  

-O Concello sumarase as campañas postas en marcha contra o CANON 

BIBLIOTECARIO”. 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PP, Sr. Guerra, non fai uso 

da súa quenda de intervención. 

 

O Sr. alcalde anuncia o voto a favor do grupo de goberno, ao concordar co exposto no 

texto da moción. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG) e 5 abstencións 
(5 PP), acorda: 

-Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado español a 
paralización do Real Decreto 624/2014. 

-Trasladar este acordo ao presidente do Estado español, ao presidente da Xunta 
de Galiza e aos grupos parlamentares no Parlamento galego. 

-O Pleno do Concello comprométese a defender ás bibliotecas municipais como 
espazos xeradores de cultura polo que garantirá orzamento adecuado para a 
compra de fondos.   

-Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para 
comprometer un plan de  mellora, modernización e coordinación da rede 
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bibliotecaria pública galega. 

-Instar á Xunta de Galiza a que destine as partidas orzamentarias suficientes para 
que as bibliotecas públicas galegas alcancen as recomendacións dos 
organismos internacionais, a IFLA e a UNESCO, en canto a estándares de 
calidade.  

-O Concello sumarase as campañas postas en marcha contra o CANON 
BIBLIOTECARIO. 

 
12.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O ESTADO DE 
ABANDONO DOS LAVADOIROS, FONTES E MUÍÑOS DO CONCELLO DE TEO. 
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 Carmen Leborán 

Guldrís. 

 

A Sra. Leborán da conta da moción do seu grupo, de 11 de setembro de 2014 (rex. 

entrada nº 8.078, de 15/09/2014), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización 

lingüística e mocidade de 22/09/2014.  

“JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, portavoz do Grupo Municipal Popular de Teo, 
presenta esta MOCIÓN SOBRE O ESTADO DE ABANDONO DOS LAVADOIROS, 
FONTES E MUIÑOS DO CONCELLO DE TEO 

O Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, 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 : 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En varias ocasións, no transcurso de varios Plenos Municipais, o Grupo Municipal do 
Partido Popular de Teo, fixo mención sobre o estado lamentable da gran maioría dos 
lavadoiros do Concello de Teo e o abandono total en que están sumidas todas estas 
instalacións, por parte deste goberno municipal. 
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Estas instalacións, que no seu día foron restauradas, e, incluso algunhas practicamente na 
súa totalidade, en algúns casos, teñen fontes con auga potable da que se serven os veciños.A 
día de hoxe estan totalmente abandonadas, con malezas, lama, tellados con tellas rotas, 
elementos arquitectónicos destrozados, etc, barreiras que fan que o acceso a elas sexa moi 
difícil. 

Por outra parte, gastáronse importantes cantidades de cartos nestas restauracións e hoxe o 
goberno municipal mira para outro lado e permite que o deterioro destas instalación 
avance. Os lavadoiros e fontes están por todo o Concello, o que conleva que os veciños de 
Teo contemplen un espectáculo lamentable no seu día a día, sen que se teñan en conta as 
súas suxerencias de mellora. 

Por concretar, en días pasados brigadas da Xunta de Galicia estiveron limpando o rego de 
Feros deixando nunhas condicións moi aceptables. Lindando con este rego hai un lavadoiro 
ó que veñen moitos veciños a buscar auga para consumo. O estado deste lavadoiro é un 
exemplo do que se pode ver nos numerososos lavadoiros do Concello. Os accesos son 
impracticables, as varandas do paso que cruza o río están rotas, a cantidade de terra que 
enche o lavadoiro e o paseo que o circunda facilmente alcanza unha altura de 25-30 cm, as 
tubaxes que permitirían que os sobrantes de auga vaian a parar ó río están atascadas, polo 
que esa auga queda estancada enriba da terra, dificultando todo moito máis.O tellado ten 
tellas rotas por non cortar as ramas dunha árbore próxima (do que se deu aviso no seu 
momento ó responsable de obras do Concello) 

Por todo isto, e á vista da situación, o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo solicita 
do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes 

A C O R D O S 

1º.- Insta ó Concello de Teo a facer un estudo da situación na que se atopan os lavadoiros e 
as fontes do Municipio Teense, por ser instalacións que prestaron, e están prestando, 
servizos importantes á comunidade, arranxando pequenos desperfectos e facendo, antes do 
inverno, unha limpeza integral dos mesmos. 

2º.- Elaborar un inventario de lavadoiros, fontes e muiños do Concello de Teo para a 
actualización do Patrimonio Municipal, contando coa aportación veciñal posto que hai 
moitas destas construccións en total estado de abandono e, en ocasións, non consta a súa 
existencia en ningún sitio, cando son patrimonio de uso veciñal, pero nin o propio Concello 
ten constancia de moitos deles.. 

3º.- Levar a cabo algún tipo de xornada, mesas de ideas, historias, lendas...con aportacións 
veciñais recollendo experiencias e historias que ocurriron en torno a este noso Patrimonio, 
tratando de despertar a conciencia comunitaria de todos/as para conservar algo tan noso, 
cambiar o entorno e respectar os recursos dos que dispoñemos. En resumo, sacar a relucir 
un patrimonio oculto e en estado de abandono”. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que 

no Pleno pasado o seu grupo tiña un rogo en relación a un lavadoiro en concreto, por 

unha demanda de catro veciños, debaixo da igrexa de Calo. Considera que hai unha 

cuestión que é importante, que é que moitos lavadoiros, e incluso fontes, están nun 

estado lamentable, porén iso tamén responde a que realmente foron abandonados pola 

propia veciñanza. Di o Sr. Fernández que el mesmo se da conta de que cando era 

neno vía as fontes limpas e non era o concello quen as limpaba, senón que era a 

propia xente a que as atendía, xa que a xente utilizaba os recursos e por iso non se 

viñan abaixo. Está de acordo o Sr. Fernández con que o concello actúe e se adecente, 

pero tamén, evidentemente, se vai a ter uso. Di descoñecer ata que punto os 

lavadoiros son patrimonio de todos e considera que se poderían restaurar aqueles que 

se considerase que teñen ese carácter histórico. Salienta o Sr. Fernandez que se ven 

algúns lavadoiros que son de ladrillo e uralita, polo que non son tan antigos e 

seguramente tiveron unha función no seu momento pero non agora. Remata o Sr. 

Fernández a súa intervención pedindo que se arranxe todo o que sexa patrimonio pero 

sobre todo que se use. 

 

Intervén a concelleira do grupo de goberno, D.ª María do Carme Hermida Gulías, quen 

anuncia a abstención do grupo de goberno, ao estar de acordo so cunha parte da 

moción pero non con todo o contido da mesma. Opina a Sra. Hermida que, con 

respecto ás actuacións nos lavadoiros, fontes e muíños, hai prioridades, debéndose 

priorizar os que se usan fronte aos que non se usan. Salienta que o primeiro que 

habería que discutir sería a propiedade, pois se ben está claro que os lavadoiros son 

bens comunais, hai dúbidas sobre se son do concello e, tratándose dos muíños, son 

privados, se ben os había individuais e de propiedade colectiva, pero en todo caso dos 

veciños, dos que tiñan o dereito de moer, e son, e seguen estando nas escrituras dos 

veciños. Explica a Sra. Hermida que cando se fixo algunha actuación deste tipo de 

rehabilitación fíxose porque os propios veciños buscaron entre eles aos herdeiros, 

como foi o caso dunha asociación de Rarís que restaurou dous muíños coa axuda da 

Deputación, porque puideron demostrar a súa propiedade, pois tiñan a cesión veciñal, 

e tamén recibiron o apoio do concello. Explica a Sra. Hermida que, como expuso o Sr. 

Fernández, tamén hai que ter en conta outra realidade relacionada con que no concello 

de Teo lavadoiros que sexan patrimonio, entendido como patrimonio cultural  



 

 161

etnográfico, quedan moi pouquiños, porque se destruíron botándoselles cemento e 

poñéndoselle eses tellados, porque os lavadoiros patrimonio etnográfico son os que 

tiñan as pedras como as tiñan antes, é dicir, coas pedras á vista. Di a Sra. Hermida que 

por exemplo no Sisto as pedras utilizáronse para facer muros e logo fixeron con 

cemento un lavadoiro que nin sequera é copia dunha foto, senón que se fai cos 

sobrantes e explica que de aí chégase ao problema, que aparecería nestas 

circunstancias, relacionado co control das augas. Explica que se agora mesmo se 

preparasen lavadoiros ou fontes para que a xente os utilice, para botar auga, habería 

que facer controis constantes da calidade desas augas, e quizáis o concello non teña 

capacidade para afrontar iso. Salienta a Sra. Hermida que o equipo de goberno non 

está en contra do que se propón, porén considera que habería que aclarar que tipo de 

actuacións se fan. Explica a Sra. Hermida que en moitos casos límpanse todos os anos 

cando se fai a limpeza polas parroquias e así por exemplo ao de Feros este ano non lle 

tocou, pero tense limpado en moitas ocasións, pois sempre se argumentou que os 

residentes na Residencia de Feros ían pasear ata el, o que pasa é que ás veces non se 

da atendido todas as necesidades que hai, e hai moitas máis perentorias que as dos 

lavadoiros. Tratándose do inventario, explica a Sra. Hermida que, aínda que pode ser 

que falte algún, a base está feita e esta dentro do Plan Xeral, na relación de bens 

protexidos, incluíndose só aqueles que teñen valores patrimoniais. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir a concelleira do 

seu grupo, D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que dende o seu grupo entenden que son prioritario os centros 

educativos, a sanidade, etc, pero tamén que, independentemente de que sexa 

propiedade dos veciños ou dos concellos, ás veces non é unha cuestión de inversión, 

senón de mantemento, pois concretamente na fonte de Xermade os veciños puxeron 

unha barandilla de pau para poder baixar a coller auga, e iso non deixa de ser un 

perigo e non é seguro. Pregunta a Sra. Leborán que se non se lle das uso xa non se 

limpa e se se vai a deixar así se é de ladrillo. Sinala que se é de ladrillo e non se utiliza 

debería taparse e polo menos non deixalo así, porque algún tipo de actuación hai que 

ter, engadindo que a excusa de que non é do concello non lle vale. Sinala a Sra. 

Leborán que os xardíns do concello non teñen unha utilidade, pero teñen un 
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mantemento. Di a Sra. Leborán que o muíño que está xunto ao IES de Cacheiras, 

habería que poñerlle unha porta, para que os rapaces non anden entrando e remata a 

súa intervención sinalando que o que non sirva, o que non ten valor nin utilidade, sería 

máis funcional, polo menos, limpalo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, pide 

que, en todo caso, se se fai algún arranxo ou restauración que non se lle poña como se 

facía antigamente aquela placa de “Isto foi inaugurado polo sr alcalde.....”. 

 

A Sra. Hermida, dirixíndose á Sra. Leborán, explícalle que un concello non pode, ou 

máis ben non debe, actuar sobre propiedades privadas, posto que se se limpa un 

muiño que é propiedade, por exemplo, dun señor de Cobas, inmediatamente habería 

que limpar todos os que son propiedade do resto dos veciños.  

Explica a Sra. Hermida que en todo caso si se podería nalgún momento determinado 

facer unha campaña para sensibilizar á xente para que o fixera, aínda que xa se sabe 

como é o da propiedade comunal, sendo de todos cando se trata dalgunhas cousas, 

pero de ninguén cando se trata de traballo.  

 

A Sra. Leborán non fai uso da súa quenda de intervención. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
cinco votos a favor (5 PP) e nove abstencións (7 concelleiros/as non adscritos/as 
e 2 BNG), acorda: 

1º.- Instar ó Concello de Teo a facer un estudo da situación na que se atopan os 
lavadoiros e as fontes do Municipio Teense, por ser instalacións que prestaron, e 
están prestando, servizos importantes á comunidade, arranxando pequenos 
desperfectos e facendo, antes do inverno, unha limpeza integral dos mesmos. 

2º.- Elaborar un inventario de lavadoiros, fontes e muiños do Concello de Teo 
para a actualización do Patrimonio Municipal, contando coa aportación veciñal 
posto que hai moitas destas construccións en total estado de abandono e, en 
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ocasións, non consta a súa existencia en ningún sitio, cando son patrimonio de 
uso veciñal, pero nin o propio Concello ten constancia de moitos deles.. 

3º.- Levar a cabo algún tipo de xornada, mesas de ideas, historias, lendas...con 
aportacións veciñais recollendo experiencias e historias que ocurriron en torno a 
este noso Patrimonio, tratando de despertar a conciencia comunitaria de 
todos/as para conservar algo tan noso, cambiar o entorno e respectar os 
recursos dos que dispoñemos. En resumo, sacar a relucir un patrimonio oculto e 
en estado de abandono. 
 

13.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto décimo cuarto da orde do día, relativo a rogos e preguntas, o 

Sr. alcalde da conta de que hai unha moción do PP sobre a reforma electoral e unha do 

grupo de goberno sobre unha petición á Xunta para o mantemento do sistema eléctrico. 

O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, pregunta se a moción se pode votar sen 

debater, xa que o tema xa foi debatido. 

 

O Sr. alcalde sinala que non hai problema, porén antes hai que xustificar e votar a 

urxencia. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que o seu grupo retira a moción de urxencia, de 24 de 

setembro de 2014, para apoiar a reforma da Lei electoral e promover a elección directa 

do alcalde (rex. entrada 8.527). 

 

O Sr. alcalde, explica que a moción do Sr. Francos refírese á situación dada co 

accidente acontecido en Compostela cunha farola, o debate aberto sobre o 

mantemento das redes municipais e incluso posicionamentos que houbo da Xunta e as 

peticións e propostas ao respecto. Sinala que se entende a urxencia polo debate aberto 

e por fixar unha posición da Corporación que, se se aproba a urxencia, se pasara a 

expoñer brevemente. 

 



 

 164

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, co quórum da maioría 
absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao debate e 
posterior votación da moción de D. Xurxo Francos Liñares sobre o mantemento 
do sistema eléctrico. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do grupo de goberno, D. Xurxo Francos 

Liñares. 

 

O Sr. Francos da conta da moción do grupo de goberno, de 25 de setembro, sobre os 

alumeados públicos, que se recolle a continuación. 

 “Moción urxente reclamando a elaboración de 
auditorías en todos os concellos por parte do 
INEGA e liñas de actuación nos alumeados 
públicos 

 

Xurxo Francos Liñares, membro do Grupo de Goberno da Corporación Municipal de 
Teo, de conformidade co previsto no art. 97.3 do RD 2568/1986, de Regulamento de 
Organización e Funcionamento das Entidades Locais, presenta a seguinte  

MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Trala reunión de gabinete da Xunta de Galiza do pasado xoves, o seu presidente, 
Alberto Núñez Feijoo, realizou unhas declaracións en relación co desgraciado 
accidente producido en Santiago na madrugada do luns que ocasionou a morte a unha 
rapaza de 14 anos. Nestas declaracións ofrecía aos concellos os servizos do INEGA 
para auditar e comprobar os alumeados públicos.  

Os alumeados públicos, polo xeral, presentan deficiencias tanto en eficiencia 
enerxética como en medidas de seguridade, xa que a maioría deles son instalacións 
moi vellas. 

Nos últimos anos os concellos vemos recortados os orzamentos polas políticas de 
austeridade da Xunta e do Estado, polo que facer reformas no alumeado para adaptalo 
a normativa vixente é prohibitivo polo seu encarecemento, polo que só se pode chegar 
a facer un mantemento básico. 
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O encarecemento da enerxía eléctrica tamén é un lastre, xa que pouco se pode aforrar 
ao longo do ano para tentar ir, paulatinamente, reformando o alumeado. As grandes 
empresas eléctricas aproveitan os nosos recursos, entre outros os hidroeléctricos, 
estragando a fauna e a flora dos nosos ríos, para producir enerxía que temos que 
pagar cada vez a prezos máis altos.. 

Por moito que auditen as instalacións non hai recursos suficientes nos concellos para 
acometer as reformas que as devanditas auditorías determinen. Os poucos recursos 
existentes utilízanse para cubrir a parte proporcional que lle corresponde aos concellos 
que optan ás liñas de subvencións que todos os anos saca o INEGA, proxectos que 
priman actuacións de aforro e non de reforma de tendidos. Hai ademais que salientar 
que moitos dos proxectos presentados que cumpren todos os requisitos das ordes da 
subvención quedan fóra por falla de recursos económicos, como lle aconteceu ao 
concello de Teo este ano. 

Por todo isto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte 

ACORDO 

1º- Instar á Xunta de Galiza a que audite todos os alumeados públicos dos concellos. 

2º- Que ditas auditorías sexan utilizadas polo INEGA para levar adiante, directamente e 
de forma paulatina, as reformas necesarias, dedicando as partidas utilizadas 
actualmente nas subvencións e mesmo incrementándoas para afrontar as situacións de 
maior perigo. 

Teo, 25 de setembro de 2015” 
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, 

interésase por unha farola de Augas Mansas que di partiu polo medio e pregunta se se 

lle quitou a corrente ou se fixo algo. Di que a empresa de mantemento terá que chegar 

a algo máis que o mantemento e sinala que ten algo de coñecemetno das instalacións 

e considera que o problema é lamentable, aínda que non so en Teo, porque se vaia a 

onde vaia no rural o tendido mete medo. Anuncia o Sr. Fernández o apoio do seu grupo 

á moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que as oportunidades hai que aproveitalas e 

lémbralle ao equipo de goberno o dos cento e pico mil euros que parece que se van a 

dar dende a Deputación, para aforro enerxético, como lle dixo ao Sr. Sisto o outro día. 
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O concelleiro do equipo de goberno, Sr. Francos, di, con respecto á farola de Augas 

Mansas, que sempre que hai algún problema dese tipo avísase á empresa de 

mantemento a cal deixa todo arranxado e selado para que non haxa ningún tipo de 

problema. Explica que mantemento si, pero que cando se fala de cadros antigos, se hai 

que adaptalos á normativa actual hai que facer unha inversión altísima e o contrato non 

o cubre. Explica que, tratándose dos cadros abertos, é unha cousa de Fenosa que 

cada vez que veñen a mirar os contadores déixanos todos abertos e así ao día 

seguinte o persoal pasa todo o día pechando cadros. Explica o Sr. Francos que a 

empresa se vai a repoñer unha farola e ve desperfectos os repara, engadindo que 

aínda hai pouco o PSOE quitou unha nota de prensa denunciando unhas tapas en 

Oseve, porén se ninguén da aviso dende o concello non se pode saber, porque non se 

pode esquecer que son 6.000 puntos de luz e se non existen avisos non se pode saber. 

Di o Sr. Francos que, en canto aos 100.000 €, despois en rogos e preguntas poderá 

falar o Sr. Sisto. Opina o Sr. Francos que falando de aforro, hai que ter en conta que 

polo meos en Teo as liñas están cubertas con plásticos, a diferenza doutros concellos, 

que están ao aire e polo tanto están bastante peor. Explica que o problema son as 

soterradas, que non se sabe como están porque ao mellor meten unha acometida de 

gas, cortan o cable, empatan non se sabe como e a saber como quedou. Salienta o Sr. 

Francos que o problema é que hai que auditalos pero o concello tampouco ten recursos 

para facelo, e o INEGA está moi ben, ponse a disposición, porén habería que 

preguntarse porque non veñen ao concello e o fan, e deixan de sacar a subvención, 

porque ao final dánllas a quen llas dan, porque dende o Concello se está pendente e o 

ano pasada xa non se concedeu, aínda que fai tres anos si que a concederon e se 

puideron renovar tres cadros. 

 

O Sr. alcalde explica que, no seu momento, cando se tramitou se fixo seguindo as 

indicacións que se lles deron. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala 

que non ten nada máis que engadir, desexando simplemente que os anuncios do 

presidente Feijoo sexan realidade. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que o de Santiago foi un accidente 

lamentable, engadindo que todos anuncios do Sr. Feijóo son eficaces.   

 

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 e 2 BNG), 
acorda: 

1º- Instar á Xunta de Galiza a que audite todos os alumeados públicos dos 
concellos. 

2º- Que ditas auditorías sexan utilizadas polo INEGA para levar adiante, 
directamente e de forma paulatina, as reformas necesarias, dedicando as 
partidas utilizadas actualmente nas subvencións e mesmo incrementándoas para 
afrontar as situacións de maior perigo. 
 
 

14.- ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG. 
Os concelleiros do BNG formulan os seguintes rogos: 

1.- O Sr. Fernández di que ten unha pregunta para a señora Hermida. Explica que 

falando do horario das clases de guitarra, hai pais que o criticaban porque segundo din 

non se tivo en conta o horario no que saían os rapaces do IES. Solicita o Sr. Fernández 

que, se pode ser, se modifique ese horario. 

 

A Sra. Hermida resposta que vai depender do número de alumnos que teña o profesor. 

Explica que se leva con este horario dende que se instauraron as clases, aínda que é 

certo que os martes ós rapaces se lles complica un pouco, porén é o día que o mestre 

ten dispoñible. Aclara que se hai menos grupos dos que houbo ata agora 

probablemente se poida comezar unha hora máis tarde, pero senón non.  

 

O Sr. Fernández pide que, se pode ser, que se amañe. 

 

2.- A Sra. Diéguez di que lle gustaría facer un rogo sobre a pista que vai entre Agoso e 

Ribas. Sinala que xa sabe que a prioridade está nas de máis uso e nas estradas 
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principais, pero que simplemente quere dicir que se está deteriorando moito e que se 

teña en conta por se hai algunha subvención de medio rural, pois este inverno vai 

quedar algo enchoupada.  

 

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

1.- O Sr. Guerra pide que se arranxen unhas farolas en Bamonde. 

2.- O Sr. Guerra refírese ao muíño de Cacheiras, o da porta, e di que pensa que non 

debe de caer en saco roto porque ve que os rapaces van alí. Pregúntalle á Sra. 

Hermida de quen son as fontes, se municipais ou privadas.  

 

A Sra. Hermida resposta que o concello non ten competencias sobre elas e que o 

problema é o das augas.  

 

O Sr. alcalde sinala que el pensa que maioritariamente son públicas, porén outro 

problema é o que comentaba antes a Sra. Hermida, o de garantir a calidade das augas, 

que é imposible, porque habería que facer controis todos os días. 

 

3.- O Sr. Patiño pregunta se habería algunha posibilidade, agora que están arranxando 

a estrada, alí fronte a caixa de aforros e a Colmena, de poñer un paso, pois alí vai a 

xente á farmacia, xente maior, á caixa de aforros, etc. 

 

O Sr. Francos di que unicamente se podería facer unha petición á Xunta, aínda que 

non cree que o den porque está moi próxima á curva. 

 

Aclara o Sr. Patiño que el fala fronte a colmena mesmo, porque para cruzar é moi 

perigoso.  

 

4.- A Sra. Leborán di que na autovía, na Torre, o parque aquel que hai alí está sen luz, 

porque parece ser que lle roubaron o cableado.  

 

O Sr. Francos di que o da Torre non tiña cableado, e que concello está pendente de 

que fagan a entrega das instalacións pois aínda non o fixeron. Mentres non reparen 
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eses desperfectos non se pode aceptar a entrega, e aínda así  estase facendo o 

mantemento mínimo.  

 

5.- O Sr. Vázquez Pallas pregunta por qué se retirou o autobús de Augas Mansas.  

 

O Sr. Rey di que houbo unha denuncia dos veciños, que preguntou na Dirección xeral 

cal era o motivo e que logo comprobou coa empresa que o problema era a falta de 

viaxeiros. Salienta que lamentablemente é competencia da Xunta autorizar ou non o 

cese do servizo, e dito cese non leva aparellado a perda da concesión, co cal esa 

empresa non vai pero tampouco pode ir ninguén máis, xa que están dentro da 

legalidade. Explica que por outra parte a empresa ensinoulle as plantillas de uso e 

efectivamente eran moi baixas.  

 

6.- O Sr. Vázquez Pallas di que lle comentaron que había unha persoa que estaba de 

xardineiro e que agora é conserxe na Ramallosa, engadindo que quere saber se é 

verdade, e se é así se hai obriga de sacar a concurso a praza, ou como é, se ten 

dereito, ou como está o asunto.  

 

O Sr. alcalde di que é un traballador da cuadrilla de parques e xardíns e que segue a 

ser traballador desa cuadrilla. Explica que fai dous anos comezouse a tramitar un 

expediente por incapacidade de saúde, instado pola Consellería de sanidade para facer 

adaptación no posto de traballo, sobre todo nas épocas de outono e inverno, por unha 

enfermidade que ten. Fíxose unha tramitación do expediente, con informes, e esa 

persoa ten a adaptación. Explica o Sr. alcalde que esa persoa estivo traballando en 

mantemento en locais municipais, fóra das baixas temperaturas, e o traballo que está 

facendo neste momento no colexio é ese. Agora se está pendente de saber se a praza 

se pode sacar, porque se se pode vaise facer, e de momento esa persoa está facendo 

unha labor de mantemento, máis que de conserxe, igual que estivo facendo no seu 

momento nos locais municipais, logo de ter tramitado o expediente correspondente. 

Non se pode cubrir a praza porque o conserxe pediu moitos días que tiña acumulados, 

e ata mediados de outubro non se xubila oficialmente, polo a praza polo momento está 

cuberta.  
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O Sr. Sisto explica que o convenio de traballadores ten un permiso que se chama “de 

xubilación” o que supón que ten unha serie de días por cada ano, e o conserxe levaba 

moitos anos traballando no colexio, e ademais acumulou vacacións, permisos, etc. 

 

O Sr. alcalde sinala que o tema xa saíu a colación antes ao mencionalo o Sr. Parajó, 

aínda que nese momento non entendía a que se refería e agora xa o entendo. Resume 

a situación sinalando que de momento a praza non está descuberta, que esta persoa 

ten un expediente de adaptación, sendo Inspección Médica quen instou ao concello, 

tratándose de abordar agora a situación, mentres non se saca a concurso, para que 

polo menos non exista desatención do centro en cantos a traballos de mantemento. 

Salienta o Sr. alcalde que non houbo ningún cambio nin na súa retribución nin na súa 

natureza, porque segue sendo unha persoa da cuadrilla de obras. 

 

A Sra. Leborán pregunta que outras e di que a adaptación ao que facela dentro da 

mesma empresa.  

 

O Sr. alcalde resposta que se fixo mantemento de edificios interiores. 

 

Pregunta a Sr. Leborán se se lle contratou. 

 

O Sr. alcalde resposta que non, que, ante a falta de conserxe, igual que estivo durante 

todo o outono e todo o inverno nos centros municipais, facendo traballos de 

mantemento, estea agora nese centro facendo esa labor, pero sen cambiar a súa 

retribución e con expediente de adaptación. 

  

O Sr. Francos explica que o seu posto non é de xardineiro, senón que se lle chama 

brigada de xardineiros porque se dedican ao mantemento das zonas verdes, pero 

realmente é a Brigada de Servizos Básicos e dentro destes englóbase un pouco todo. 

Aclara que se trata dun traballador municipal laboral fixo. 

  

O Sr. alcalde di hai unha brigada de servizos básicos que leva unha parte de xardinería 

e o que non da feito externalízase a unha empresa. Explica que figuran como 

empregados de servizos básicos e teñen unhas categorías e soldos determinados, 
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engadindo que esta persoa xa leva polo menos dous anos con labores de adaptación, 

xustificadas todas por unha enfermidade dexenerativa.  

 

A concelleira de educación, Sra. Garea, di que si nun centro se estropea, por exemplo, 

unha persiana, hai que chamar a un carpinteiro, e neste caso esta persoa é a que fai 

todo iso, arranxa persianas, arranxa pechaduras, leva mesas a onde ten que levalas, 

controla as luces, a calefacción, etc. Por outra parte nestes días saíu na prensa que 

tiveron o mesmo problema no concello do Pino e no concello de Oroso, que non lles 

deixaron cubrir as prazas de conserxes.  

 

A Sra. Leborán pregunta se se deixa sen conserxe. 

 

O Sr. alcalde explica que por lei está incluso en cuestión a situación da reposición 

aínda que dende o concello se vai a pelexar. 

 

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

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

eu, Secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
 

 



 

 - 1 -

A  C  T  A  14/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 30 OUTUBRO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a trinta de outubro de dous mil catorce, 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-Alvite 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.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 escusa: 
D. José Albino Vázquez Pallas 
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Secretaria accidental:  
D.ª M.ª Pilar Sueiro Castro 

Interventora: 
Mónica I. Lado Varela  

 
ORDE DO DÍA: 
1. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 659/14 Á 754/14) 

2. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE OBRAS DE 
EMERXENCIA NO CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA 

3. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCERTACIÓN DE NOVA OPERACIÓN 
DE PRÉSTAMO PARA CANCELAR AS OPERACIÓNS VENCELLADAS AO PLAN DE 
PAGO A PROVEDORES 

4. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A FORMA DE XESTIÓN DO SERVIZO 
DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGA 

5. DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA 

6. DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA APOIAR A COMERCIALIZACIÓN DE 
PROXIMIDADE 

7. DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE A SITUACIÓN DE ABANDONO DE 
DETERMINADAS MARQUESIÑAS 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 e cinco minutos, declara público e aberto o 

acto, e desculpa a ausencia de D. José Albino Vázquez Pallas. 

 

A continuación procedese a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 
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1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 659/14 Á 754/14) 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 22 de setembro ata o 24 

de outubro de 2014, que comprenden os números 659 ao 754, 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.- DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE OBRAS DE 

EMERXENCIA NO CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA 

O Sr. alcalde da conta da Resolución da Alcaldía de 24 de outubro de 2014 (res754/14) 

sobre as obras de emerxencia no centro sociocultural da Ramallosa, que se reproduce 

a continuación, indicando que está a disposición de todos os membros da Corporación 

para a súa consulta se así o desexan. 

 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

Visto o escrito do concelleiro de urbanismo vivenda e infraestruturas de data 
17/10/2014, no que expón a necesidade de levar a cabo as obras necesarias para 
reparar o auditorio do centro sociocultural da Ramallosa, mediante o procedemento de 
emerxencia.  

Incorporado ao expediente a seguinte documentación: 

- Informe da enxeñeira Dona Isabel Sánchez González, sobre a situación e 
propostas de solución da estrutura de madeira laminada sobre o teito do 
auditorio do centro sociocultural. 

- Informe do arquitecto técnico municipal D. L. Javier Castro Martínez, de 
24/10/2014, sobre obras de urxencia na cuberta do auditorio do centro 
sociocultural de Ramallosa.  

- Informe de adxunta a secretaría de 24/10/2014. 

Examinada a documentación, en aplicación do establecido nos artigos 113.1 e 
disposicións concordantes do TRLCSP, aprobado por R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de 
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novembro, en relación co disposto nos artigos 21.1.m) da Lei 7/85, reguladora das 
bases de réxime local e 117.1 do Real Decreto Lexislativo 781/86, polo que se aproba 
o Texto Refundido das disposicións legais en materia de réxime local 

RESOLVO: 

Primeiro.- Proceder, mediante o procedemento de emerxencia, á execución das obras 
necesarias para reparar o auditorio situado no centro sociocultural da Ramallosa, 
debendo quedar garantida a seguridade do inmoble citado de xeito inmediato, de 
acordo cos informes incorporados ao expediente. 

Segundo.- Autorizar o libramento dos fondos necesarios para facer fronte aos gastos, 
por importe de 48.000,- €, IVE engadido, con carácter de a xustificar, para o que se 
tramitará o expediente de modificación de créditos. 

Terceiro.- Dar conta ao Pleno na primeira sesión ordinaria que celebre.” 

 

O Sr. alcalde explica que se detectou unha deficiencia que afectaba á estrutura do 

centro sociocultural da Ramallosa, polo que se procedeu a apuntalar o edificio, por 

perigo de derrube, e requiriuse a unha especialista en estruturas de madeira laminada, 

que informou da necesidade urxente de reforzar a estrutura e alixeirar o tellado. 

Engade que o susto foi importante  

 

Di o Sr. alcalde que este tipo de estruturas de madeira laminada foi das primeiras que 

se instalaron por esta zona, e nas conclusións dio informe a enxeñeira chegase a falar 

de que a estrutura está mal calculada nas vigas principais, que non teñen a sección 

necesaria para o esforzo que ten que soportar. 

 

Di o Sr. alcalde que foi unha sorte que a situación se producira nun momento en que se 

puido detectar, e aínda que foi un susto importante, e se non se chega a apuntalar a 

estrutura o edificio podería virse a baixo, e a sorte que foi nun momento que se puido 

detectar e púxoselle remediar. Engade que se fixo unha memoria valorada, que vai a 

48.000.- €, e tramitouse o expediente para poder executar as obras por emerxencia, 

para reforzar a estrutura de madeira e alixeirar o tellado, para evitar o risco que supuxo.  
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Dille aos/as concelleiros/as que teñen o expediente a súa disposición, e que se logo en 

rogos e preguntas poden preguntar o que estimen oportuno sobre este tema. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

Sendo as vinte horas e dez minutos incorpórase á sesión plenaria o concelleiro do 

grupo mixto D. Florencio Manuel Parajó Liñares. 

 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCERTACIÓN DE NOVA OPERACIÓN 
DE PRÉSTAMO PARA CANCELAR AS OPERACIÓNS VENCELLADAS AO PLAN DE PAGO 
A PROVEDORES 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 21 de outubro de 2014, que se recolle a 
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa Especial de 
contas, facenda e asuntos económicos de 27/10/2014. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Considerando que a data de hoxe o Concello de Teo ten formalizada dúas operacións 
de préstamo vencelladas ao plan de pagamento a proveedores aprobado por Real 
Decreto 4/2012,  de 24 de febreiro, e que a cantidade pendente de amortizar ascende a 
un importe total de 1.260.156,38€. 
Considerando que o  recente Real Decreto Lei 8/2014, de 4 de xullo, de aprobación de 
medidas urxentes para o crecemento a competitividade e a eficiencia, ofrece a 
posibilidade de cancelar total ou parcialmente estas operacións mediante a 
concertación dunha nova operación de préstamo sempre que as condicions financieras 
sexan mais ventaxosas. 
Considerando que por esta Alcaldía se solicitaron ofertas para a concertación desta 
nova operación a diversas entidades financieras e que se presentaron as seguintes e 
coas condicións que se desglosan de seguido: 
 
1.-BBVA: 

Importe máximo: 1.260.156,38€ 

Prazo: ata o 31/07/2022. 

Amortización: trimestral. 

Tipo de xuro: Euribor a 3 meses +1,29% 

Sen comisións. 

 

2.-Sabadell Gallego: 
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Importe: 1.260.156,38€ 

Prazo: non se especifica 

Tipo de xuro: Euribor a 3 meses +1.08% 

Sen comisión de apertura, cancelación anticipada e amortización anticipada. 

 

3.-La Caixa-Caixabank: 

Importe: 1.260.156,38€ 

Tipo de xuro: Euribor a 3 meses +1.04% 

Sen comisións. 

Tipo sustitutivo: Deuda pública +1. 

Prazo de amortización: 29/05/2022. 

Liquidacións trimestrais. 

 

Visto o informe de intervención de data 21/10/2014, segundo o cal a operación que 
ofrece as mellares condicións económicas é a ofertada por La Caixa-Caixabank. 
Considerando o disposto nos artigos 52 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,  no 
artigo 22 da Lei 7/1985, de Bases do Réxime Local e 3 do Real Decreto Lei 8/2014, de 
4 de xullo. 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 
Facenda e Asuntos Económicos a adopción dos seguinte acordos: 
 
 Primeiro.- Formalizar a unha operación de préstamo coa entidade La Caixa-
Caixabank, previa autorización do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas  
coas seguintes condicións financieras: 
Importe: 1.260.156,38€ 
Tipo de xuro: Euribor a 3 meses +1.04% 
Sen comisións. 
Tipo sustitutivo: Deuda pública +1. 
Prazo de amortización: 29/05/2022. 
Liquidacións trimestrais. 
Segundo.-Solicitar á intervención municipal informe sobre o aforro financeiro anual da 
nova operacion para a súa remisión ao Ministerio de Facenda e AAPP xunto có  
presente acordo. 
Terceiro.-Autorizar ao sr Alcalde para a realización das actuacións posteriores que 
sexan necesarias para a sinatura da operación. 
Cuarto.-Notificar o presente acordo  ás entidades participantes no proceso de 
selección. 
Teo, 21 de outubro de 2014.” 
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Explica o Sr. alcalde que se solicitou oferta a distintas entidades financeiras e 

contestaron tres, sendo a oferta mais vantaxosa a ofertada por A Caixa. Di que se trata 

de refinanciar a débeda do concello pasando do 5, 49% de xuro, que se está pagando  

agora, ao 1,04% que ofrece a entidade que fai a mellor oferta.  

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

manifesta que lle parece lóxico acollerse a un préstamo mais barato, pero quere saber 

se a oferta de A Caixa ten algo que ver con unha subvención que esta entidade 

outorgou ao Concello. Engade o  Sr. Parajó que lle estraña que as demais entidades 

non presentaran oferta. 

 

A Sra. Lemus, do grupo Mixto di que considera lóxico que se refinancie a débeda, pero 

que non vai apoiar a proposta, por manter a postura que ven manifestando en relación 

coa débeda do Concello, polo tanto, entende que as condicións do préstamo melloran, 

pero non todos os concellos tiveron que acudir a estes prestamos para financiarse, e si 

este concello tivo que acudir foi porque non se pagaron as facturas en prazo, e polo 

tanto abstense. 

 
O voceiro do BNG, Sr. Fernández, di que é difícil estar en contra desta proposta, polo 

aforro que supón, e pregunta se esta operación ten gastos. Di o Sr. Fernández que no 

fondo do asunto está o plan de axuste, e manteñen a súa postura dende o primeiro 

préstamo que se pediu no 2012, que é de abstenció. 

 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e sinala que a operación é interesante par aos 

veciños, polo aforro que representa. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que non existe ningunha relación entre a subvención 

da Caixa, a través da súa obra social, para o banco de alimentos, e a operación de 

renovación da débeda do plan de pago a provedores, e aclara que a proposta está 

respaldada por intervención, que considera que é a mais vantaxosa, de todas as 

entidades que responderon á invitación que se cursou.  
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Dille o Sr. alcalde á Sra. Lemus que non vai entrar no fondo do asunto, pero recorda 

que foi un plan do Sr. Montoro o que obrigou aos concellos a aceptar os préstamos 

para o pago a provedores en condicións leoninas para as institucións, e aos que tiveron 

que acudir a maior parte dos concellos, supón que no fondo destes prestamos estaría, 

non solo a liquidez dos provedores senón tamén a refinanciación da banca. 

 

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

que solo fixo unha pregunta sobre a subvención desta entidade, e engade que ten 

dubidas de que se lle mandaran invitacións as outras entidades que non presentaron 

oferta.  

 

Dille ao Sr. alcalde que pode votarlle a culpa ao Sr. Montoro, pero se non tivera que 

acudir a préstamos, por ter facturas sen pagar, xa non tiña o problema. 

 

O resto dos concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometida a votación a proposta, o Pleno da Corporación, 
con sete votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as) e 9 abstencións (5 PP,  
2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Formalizar unha operación de préstamo coa entidade La Caixa-
Caixabank, previa autorización do Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas, coas seguintes condicións financeiras: 
Importe: 1.260.156,38€ 
Tipo de xuro: Euribor a 3 meses +1.04% 
Sen comisións. 
Tipo sustitutivo: Deuda pública +1. 
Prazo de amortización: 29/05/2022. 
Liquidacións trimestrais. 

 

Segundo.- Solicitar á intervención municipal informe sobre o aforro financeiro 
anual da nova operación para a súa remisión ao Ministerio de Facenda e AAPP 
xunto có  presente acordo. 
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Terceiro.- Autorizar ao sr Alcalde para a realización das actuacións posteriores 
que sexan necesarias para a sinatura da operación. 
 
Cuarto.- Notificar o presente acordo  ás entidades participantes no proceso de 
selección. 
 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A FORMA DE XESTIÓN DO SERVIZO 

DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGA. 

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 23 de outubro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 27/10/2014. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Forma de xestión do servizo de saneamento e abastecemento de auga. 

Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente e tralo informe do 

Consello Consultivo de Galicia, o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria de 19 

de xuño de 2014, acordou declarar nulo de pleno dereito o acordo plenario, de 30 de 

abril de 2007, sobre á ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de 

abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo. 

Considerando que, en virtude do exposto, resulta preciso levar a cabo as actuacións 

necesarias encamiñadas a concretar a forma de xestionar o servizo de saneamento e 

abastecemento de auga, tendo que decidir o concello se mantén unha xestión indirecta 

ou se opta por unha xestión directa do mesmo, de acordo co artigo 85 da Lei 7/1985, 

do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en adiante, LRBRL) e demais 

normativa aplicable. 

Neste contexto, o goberno municipal considera que a xestión directa dos servizos 

públicos é a mellor forma de acadar a eficacia, sustentabilidade e eficiencia que a 

sociedade demanda dos gobernos municipais.  
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Consecuentemente, elaborouse polo concelleiro de urbanismo, vivenda e 

infraestruturas, unha “Memoria sobre a viabilidade da xestión directa do servizo de 

abastecemento de auga e saneamento do Concello de Teo”, de outubro de 2014, que 

incorpora o estudo de custos que xustifica o beneficio público que se consigue por 

medio dunha xestión directa. 

Porén, con carácter previo á determinación da forma de xestión do servizo, hai que ter 

en conta e dar cumprimento ao previsto no artigo 26.2 da LRBRL, na súa redacción 

dada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 

Administración local, segundo o cal nos municipios con poboación inferior a 20.000 

habitantes será a Deputación provincial a que “coordinará” a prestación, entre outros, 

do servizo de abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de 

augas residuais, de acordo co previsto no artigo en cuestión. 

En virtude do exposto, tomando en consideración a memoria citada e á vista do 

previsto no artigo 26.2 da LRBRL, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do 

seguinte acordo: 

Primeiro.- Manifestar a vontade do concello de Teo de asumir a xestión directa do 

servizo de saneamento e abastecemento de auga nas condicións establecidas na 

“Memoria sobre a viabilidade da xestión directa do servizo de abastecemento de auga 

e saneamento do Concello de Teo”, de outubro de 2014, incorporada no expediente. 

Segundo.- Remitir o presente á Deputación Provincial, xunto coa memoria citada, aos 

efectos de que preste a súa conformidade á posta en marcha do expediente 

encamiñado á determinación da forma de xestión do servizo. 

Teo, a 23 de outubro de 2014” 

 
O Sr. Sisto di que a proposta esta formulada en base a unha cuestión preliminar que e 

a nulidade da ampliación do contrato de 2007, que se asina con Aquagest, e por outra 

parte na vontade política do grupo de goberno de ir a unha xestión directa do servizo, 

por entender que é mais eficaz, pero para iso hai que contar coa conformidade da 

Deputación, por mor da modificación da Lei de bases de réxime local.  

 

Explica o Sr. Sisto que existe un déficit no servizo que se ven arrastrando dende fai 

moito tempo, situación á que nos levou a xestión indirecta do servizo que é moi 
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preocupante, e que a pesar de que se foron subindo as tarifas continuamente, no é 

posible chegar ao equilibrio financeiro. Considera que o equilibrio poderíase conseguir 

de tres formas, por medio dunha recadación mais efectiva, mellorando a xestión do 

servizo ou ben subindo as tarifas como se viña facendo ata agora. 

 

Di que o que se pretende coa proposta, a medio prazo, é chegar a equilibrar o custe  

do servizo, para reducir o déficit, a través dunha recadación mais eficaz e axustando 

custes en vez de subir as tarifas. 

 

Engade o Sr.Sisto que a delegación do cobro na Deputación debería supoñer unha 

mellora na recadación executiva, e sen que iso implique que se lle vaia a cortar o 

servizo as persoas sen recursos, para o que habería que aprobar un regulamento que 

contemple mecanismos que resolvan as situacións de emerxencia social. 

 

Aclara que os custes do servizo contemplados na proposta, baséanse en criterios de 

avaliación conservadores e sitúanse nas peores circunstancias que se poidan dar, 

incluíndo todos os gastos posibles, como a conservación de instalacións, todos os 

gastos de persoal para xestionar o servizo, incluso contempla unha partida por si fose 

necesario ir a unha subrogación de persoal, contémplanse todos os gastos da xestión 

das ETAPS, custos de enerxía, custos externos de empresas para facer fronte a 

grandes avarías e reposicións de firme, así como a contratación externa de análises, 

control de contadores e elaboración de padróns. Di que tendo en conta todos os gastos 

de explotación, e sendo conservadores, podería chegarse a un aforro anual, con 

respecto a situación actual, de 30.000.- €, que podería chegar a 60.000.- € no primeiro 

ano de explotación, se contemplarmos estimacións mais realistas, e que se 

incrementaría en 20.000.- € cada ano, ata o ano 2019.  

  

Di o Sr. Sisto que o acordo que se trae ao Pleno e o de trasladar a memoria á 

Deputación, porque, aínda que se trata dunha competencia propia, a redacción actual 

da Lei de bases de réxeme local, atribúe á Deputación a coordinación da prestación de 

determinados servizos entre os que está o de abastecemento de auga. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o  concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que as contas da casa non dan coas da praza. Di que espera que todo salga ben, e 

pregunta que pasa si en vez de haber beneficio hai perdas, quen vai asumir ese custo. 

 

Engade o Sr. Parajó que lle preocupa que vai pasar co persoal de Aquagest, se non se 

poden subrogar os traballadores e se van deixar que a empresa despida aos 

traballadores actuais.  

 

Pregunta o Sr. Parajó por un escrito que presentou hoxe no rexistro a empresa 

Aquagest, do que non se lles facilitou copia, e  se ten que ver con este tema.   

 

Remata dicindo que ve o tema moi arriscado porque as contas teñen bastantes cousas 

que rebater, non está claro se hai que asumir a maquinaria e os vehículos da empresa 

e se hai que buscar unha nave, etc.. 

 

A Sra. Lemus, do grupo Mixto, di que lle parece pouco tempo para estudar a memoria, 

xa que se trata dun tema moi importante, que xestiona mais do 10% do presuposto 

municipal, e precisase mais dunha semana para estudala, e iso sen contar que a 

memoria foi modificada dende a comisión informativa. 

 

Di a Sra. Lemus que para o grupo de goberno é moi importante o tema da auga, pero 

que non ten nin idea de cómo van as xestións con Viaqua para a liquidación do 

contrato, e que por mais que o pregunta non é capaz de que alguén llo explique.  

 

Engade a Sra. Lemus que por outro lado estamos falando dun documento moi 

importante que non conta con informes de secretaría e de intervención, díselles que se 

trataba dunha declaración de intencións para remitir á Deputación, e que non son 

necesarios os informes, pero sen embargo ao expediente incorporase un informe 

xurídico externo e non se incorporan os de secretaría e intervención, a pesar de que se 

trata dun cambio de xestión no que consta un estudio de coutes, polo que considera 

que debería estar informado polos servizos técnicos e xurídicos do concello, aínda que 

non sexan preceptivos. 
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Di a Sra. Lemus que estamos a sete meses das eleccións municipais e entende que se 

trata de vender a xestión directa, pero considera que é un tema o suficientemente 

importante, e con consecuencias económicas, como para estudalo nunha semana. 

Engade que como declaración de intencións está ven, pero que xa se falou moitas 

veces da necesidade da xestión directa deste servizo, e cree que un asunto de tanta 

relevancia merece tratarse con mais seriedade e seguridade xurídica, sobre todo 

porque a xestión directa vaise iniciar pouco antes das eleccións municipais. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que, neste tempo en que se pide rigor 

e transparencia aos xestores, atopámonos con esta proposta da alcaldía baseada na 

propaganda, como se desprende da parte dispositiva da proposta á que da lectura. 

 

Di o Sr. Fernández, que o BNG está a favor da xestión directa dos servizos, tanto do 

servizo de auga, como das escolas infantís, e doutros servizos municipais, pero están 

en contra das manipulacións e da propaganda en tempos electorais, coa presentación 

dunha proposta que pode ser papel mollado. 

 

Engade que a situación ten orixe na declaración de nulidade dunha modificación 

contractual de 2007, nula de pleno dereito, que mediante unha prorroga pretendíase 

unha modificación do contrato, e coa que BNG sempre estivo en contra, e fronte a esta 

situación a alcaldía presenta esta proposta, na que hai que distinguir a forma do fondo, 

dende o punto de vista do fondo da cuestión o BNG está totalmente de acordo coa 

xestión directa do servizo público, pero en canto a forma, considera que someter o 

asunto ao Pleno sen os informes xurídicos, supón estarlle poñendo o tema en bandexa 

ao PP de maneira consciente, porque todos coñecemos a filosofía do PP sobre a  

reforma local, e considera que se perde unha oportunidade por non presentar unha 

proposta ben fundamentada e rigorosa, reforzada polos informes preceptivos, que sería 

mais difícil rexeitala, porque non se pode xogar cos recursos da xente. 

 

Considera o Sr. Fernández que a posta en marcha do expediente non ten que acordala 

o Pleno, xa que é competencia do goberno municipal, a Corporación terá que 

posicionarse sobre a proposta de cambio real da xestión, debidamente informada, e 



 

 - 14 -

será nese momento cando o BNG dará o apoio o cambio de xestión do servizo, porque 

as cousas hai que facelas ben. 

 

Di que hai unha cuestión que se trata no informe xurídico externo, que é importante 

para o BNG, que é a cuestión laboral e a situación dos traballadores da empresa, que 

teñen unha estabilidade laboral, e pasan a unha situación de precariedade, e iso hai 

que telo en conta. 

 

Remata dicindo que están de acordo co fondo da cuestión, pero non coa forma porque 

o expediente precisa os informes dos servizos xurídicos do concello que avalen a 

memoria, e aclara que non teñen dubida da vontade política do grupo de goberno de 

apoiar a xestión publica, pero para iso non precisan a proposta da alcaldía, pero as 

cousas non se fan desta maneira, e o que precisan son feitos, non declaración de 

intencións.  

 

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

Sr. Patiño. 

 

O Sr. Patiño, di que o PP preocúpalle o que vai pasar cos traballadores da empresa 

que xestiona o servizo, e se van acabar no paro.  

 

Por outro lado preocúpalle se o cambio de servizo é ou non é viable, porque senón o 

problema é quen o vai pagar e di que mentres a Deputación non se pronuncie e non 

haxa informes xurídicos o PP non se vai pronunciar.  

 

Pregunta o Sr. Patiño se, en relación coa subrogación dos traballadores, non se podía 

facer unha consulta sobra a súa posibilidade. 

 

Neste momento, sendo as vinte e unha horas, abandona a sesión a interventora. 

 

O Sr. Sisto manifesta que lle sorprende que sexa o PP o grupo que menos se opón á  

proposta, e que vai tentar aclarar todas as dúbidas.  
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Dille ao Sr. Parajó que se fixeron outras contas antes destas, como foi no caso da 

piscina e saíron ben, e as previsións de custos saíron perfectas, incluso mellor do 

esperado. Acláralle que a xestión directa non implica déficit, porque déficit haino agora, 

e os cartos que faltan teñen que poñelos os veciños de Teo, porque a xestión indirecta 

do servizo que temos costa mais que o que se recada mediante as tarifas, a pesar de 

que se subiron as tarifas en distintas ocasións. 

 

Engade que en relación cos informe xurídicos, di que o acordo que se propón non é o 

de acordar a xestión directa, porque dende secretaría díxosenos que había que contar 

antes coa conformidade da Deputación, e por iso se pediu un informe externo. Por 

suposto que os informes xurídicos hai que incorporalos ao expediente, pero cando se 

someta ao Pleno o cambio de xestión. 

 

Dille ao Sr. Fernández que ten razón cando di  en que se podía mandar a memoria á 

Deputación sen acordo plenario, pero entende que un compromiso do Pleno reforza a 

postura da Corporación ante a Deputación, por iso lles pide que reconsideren a postura 

e que se impliquen con este acordo.  

 

En canto ao tempo para estudar a memoria, recoñece que foi escaso, pero a empresa 

aprémanos para que resolvamos o contrato canto antes, porque non quere seguir 

prestando o servizo, e mentres a Deputación se pronuncia sobre o cambio de xestión, 

pódese seguir traballando na memoria para mellorala, e engade que para que este 

tema salga ben, deberase contar coa implicación de todos, polo que non ten 

inconveniente en convocar unha xunta de portavoces para que aporten todas as 

consideracións que queiran, e poder chegar a un acordo o mais consensuado posible. 

 

Dille ao Sr. Parajó que o escrito que presentou Aquages hoxe no rexistro, non ten nada 

que ver con isto, refírese á liquidación do contrato.  

 

En relación co tema de persoal, di o Sr. Sisto, que está previsto abrir unha vía de 

acceso de persoal por concurso, con igualdade de oportunidades, pero que se hai 

obrigación ou existe a posibilidade de subrogar o persoal, o concello estaría encantado, 

aínda que a información que nos transmiten dende secretaría é que non é posible a 
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subrogación. Di que se falou cos sindicatos e o persoal pode reclamar xudicialmente, e 

se lle dan a razón, subrogaríase o persoal actual, e se non ese persoal sempre pode 

acceder a través do proceso que se convoque para cubrir os postos.  

 

Di que a maquinaria e instalacións que ten que adquirir o concello está contemplada no 

estudio de custes, e insiste en que o risco de que o déficit sexa maior do actual é cero.  

 

Dille ao Sr. Fernández que non se pode falar de demagoxia, porque o que quere o 

equipo de goberno e resolver este tema o antes posible, e xa lle gustaría poder traer o 

acordo definitivo hoxe ao Pleno, pero non é posible, e recoñece que hai outros servizos 

municipais que non se están xestionando directamente, pero por algún hai que 

empezar. 

 

Acláralle ao Sr. Patiño que  o servizo vano seguir pagado os veciños, que son os que o 

pagan agora, pero o servizo vai custar menos, á vista do estudio de custos que se 

incorpora á memoria, que está feito con todas as garantías. 

 

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

que o grupo de goberno fala da piscina como se a fixeran eles, pero os cartos xa 

estaban aquí cando chegaron ao goberno. Di que se foran outros os que trouxeran esta 

proposta ao Pleno, sen informes, e nestas datas, quen os vería protestar. 

 

Acláralle ao Sr, Sisto que non teñen maioría e polo tanto, ademais de falar cos 

sindicatos, con quen terían que falar sería coa oposición, e di que a proposta tráena 

sen informes porque os informes, se os houbese, serían en contra e por iso a traen sen 

eles. 

 

Pregunta o Sr. Parajó quen vai asumir o déficit se existe, e quen se vai facer cargo se 

hai unha avaría importante na rede, se o concello non conta coa maquinaria necesaria 

para arranxala. Recorda que en Galicia solo hai 10 ou 12 concellos que teñan 

municipalizado o servizo de auga, e que por algo será.  
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Finalmente di o Sr. Parajó que o que mais lle preocupa e o tema de persoal, que é un 

tema moi complicado e, no caso de que se faga un concurso, no que se valoren 

determinadas condicións, xa non se está en igualdade de condicións para todo o 

mundo, e polo tanto considera que en vez de facer concurso é mellor contratar aos que 

xa levan toda a vida facendo ese traballo.  

 

A Sra. Lemus, di que está encantada de enterarse de que por fin alguén fala da 

resolución do contrato de Viaqua, e do escrito que presentou hoxe.  

 

Di a Sra. Lemus que non nega a vontade política do grupo de goberno, e que se 

chegou a moitos acordos, pero non ten claro que facer, porque se inicialmente pensaba 

absterse neste tema, agora está pensando votar a favor da proposta pero de forma 

condicionada a que se incorporen os informes xurídicos e técnicos en todo o que teña 

que ver co tema da auga, e para non cometer os mesmos erros de etapas anteriores,  

que se cree unha comisión na xunta de portavoces que estude tanto a rescisión do 

contrato como a xestión directa do servizo, e que no estudio de custes  ou na memoria 

que se faga quede claro o tema da subrogación de persoal, se é posible subrogar ou 

non. Entende que a cuestión é suficientemente importante como para chegar a un 

acordo político entre todos, e non falar de subrogacións temporais, como se propón no 

informe de Trepat, que non queda nada claro a que medidas se refire. 

 

Neste momento, sendo as 21 horas 20 minutos, sae da sesión o Sr. Parajó. 

 

Di a Sra. Lemus que con estas condicións amosa a súa vontade de votar a favor, 

porque entende que votar a favor supón maior presión para a Deputación, pero debería 

estudarse mais a fondo o tema e cree que as cousas se podían ter feito mellor. Di que 

todas as forzas políticas, en moitas ocasións, amosaron a vontade de negociar, nesta 

ocasión que se trata dun servizo fundamental e para moitos anos, hai que chegar a un 

acordo entre todos para que este tema salga da axenda política, e co obxecto de que o 

tema se solucione dunha forma definitiva e o mais adecuada posible, para intentar 

reducir o déficit. aclara que o si é condicionado a que se cumpran estas condicións e di 

que agradecería que no futuro, se non se incorporan os informes de secretaría e 

intervención, tampouco se incorporen informes externos. 
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O Sr. Fernández di que sabe cales son as intencións do grupo de goberno, polo tanto o 

BNG vaise abster á vista da memoria. Di que aínda que están está favor da xestión 

directa, non están para apoiar manifestación de intencións, que é o que se está 

propoñendo. 

 

O Sr. Patiño di que ten dúbidas de que isto favoreza aos veciños, e ademais está polo 

medio o tema dos traballadores, e cree que se debe buscar a forma de contratar aos 

traballadores que levan toda a vida na empresa, través da subrogación. 

 

Sendo as 21 horas e 25 minutos incorporase de novo á sesión o Sr. Parajó. 

 

O Sr. Sisto dille ao Sr. Parajó que non pode dar leccións de cómo facer os procesos no 

tema da auga.  

 

Engade que Aquagest está pedindo que demos unha solución, porque están 

desexando deixar o servizo, e manter a xestión actual mais tarde de xaneiro ou febreiro 

é impensable, o que implica que hai que resolver o tema o antes posible, e polo tanto 

antes das eleccións hai que acordar a xestión do servizo sexa directamente ou 

mediante xestión indirecta. 

 

Dille ao Sr. Fernández, que o que lle sorprende a posición do BNG, porque a 

motivación que dan non se mantén, non se pode falar de declaración de intencións 

electoralistas, porque é un tema que hai que resolver antes das eleccións, e imos tentar 

chegar á municipalización antes das eleccións, porque non se conta con mais tempo. 

 

Di que está de acordo con estudar todas as solucións posibles en relación co tema do 

persoal, pero non hai posibilidade de subrogar o persoal directamente, tal como se nos 

dixo dende secretaría e intervención, tratouse de buscar algunha solución, e pediuse o 

informe externo, pero aínda que é unha situación controvertida, a día de hoxe a única 

solución sería que os traballadores presenten un recurso e ao mesmo tempo participen 

no proceso de selección, contarían coas dúas vías, se obteñen a subrogación seguen 

no seu posto, e se non participan no proceso. 
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Dille á Sra. Lemus que lle agradece a confianza amosada e que acepta as condicións 

que propón, e engade que se non están os informes no expediente é porque secretaría 

dixo que mentres non se pronuncie a Deputación non procedía adoptar o acordo, e 

polo tanto non era o momento para incorporar os informes preceptivos, e engade que 

por suposto que non ten ningún problema en pasarlle toda a información á xunta de 

portavoces e darlle toda a documentación que se intercambiou coa empresa 

concesionaria. 

 
Sometida a votación a proposta, o Pleno da Corporación, con oito votos a favor 
(7 concelleiros/as non adscritos/as e 1 grupo mixto-PSdeG-PSOE) e 8 
abstencións (5 PP,  2 BNG e 1 grupo mixto- INTEO), acorda: 
 
Primeiro.- Manifestar a vontade do concello de Teo de asumir a xestión directa do 
servizo de saneamento e abastecemento de auga nas condicións establecidas na 
“Memoria sobre a viabilidade da xestión directa do servizo de abastecemento de 
auga e saneamento do Concello de Teo”, de outubro de 2014, incorporada no 
expediente. 
Segundo.- Remitir o presente á Deputación Provincial, xunto coa memoria citada, 
aos efectos de que preste a súa conformidade á posta en marcha do expediente 
encamiñado á determinación da forma de xestión do servizo. 
 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz, que di 

que vai defender a moción Carmen Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 7 de outubro de 2014 (rex. entrada 

nº 8.932, de 07/10/2014) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente 

pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 27/10/2014.  

 

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

CONCELLO DE TEO 
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CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN CONTRA A 

VIOLENCIA MACHISTA, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación 

Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A violencia machista é unha realidade que golpea día tras día as mulleres deste país. O 24 

de marzo deste mesmo ano a Secretaría xeral de Igualdade facía público o Informe anual de 

seguimento da lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero, que deixaba uns datos demoledores e que recollía as medidas 

implementadas pola Xunta de Galiza, que esta xulga oportunas cando todos os indicadores 

sinalan que son claramente insuficientes. Para as mulleres e as organizacións que loitamos 

contra a violencia machista, é un feito incontestábel que non podemos continuar a contar o 

número de mulleres asasinadas e os numerosos casos de agresións físicas e psicolóxicas sen 

tomar medidas urxentes que impliquen o conxunto da cidadanía e trasladen ás mulleres un 

verdadeiro apoio e a garantía de se respectar o seu dereito a vivir unha vida digna sen violencia.  

 

Para alén desta consideración, levan causado un forte escándalo social as declaracións 

humillantes e vexatorias para as mulleres que diferentes cargos institucionais realizan de 

maneira impune, contribuíndo a crear un clima de indefensión e de inseguranza que nada axuda 

a crear a conciencia necesaria de que a violencia machista só pode merecer a tolerancia cero 

desde institucións e organizacións políticas.  

  

O feito de que ano tras ano as administracións non sexan capaces de frear a violencia 

contra as mulleres e de crear conciencia na sociedade para facer efectiva a prevención e/ou a 

resposta inmediata, indigna  amplos sectores da cidadanía que constatan inexistencia de 

medidas reais que cheguen a todos os ámbitos da vida e que sirvan, dunha vez por todas, para 

demostrar que o compromiso coa loita contra o machismo é unha prioridade política absoluta. 

 

É responsabilidade do conxunto da cidadanía e, en particular, das persoas con 

responsabilidades políticas, garantir o cumprimento das leis orgánica e galega, protexer as 

vítimas da violencia machista e as/aos menores ao seu cargo, exixir que os medios de 
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comunicación non contribúan a crear e manter prexuízos sexistas, traballar para que a 

comunidade educativa eduque verdadeiramente en igualdade e denunciar todas e cada unha das 

agresións que as mulleres sofren no día a día. 

 

Co obxectivo de exercer este compromiso día a día, no marco da celebración todos os días 

dos contidos que só parecen existir arredor da data do 25 de novembro, Día Internacional 

contra a Violencia contra as Mulleres, a Corporación municipal: 

 

ACORDA: 

 

1. Trasladarlle á Xunta de Galiza o urxente desenvolvemento lexislativo do artigo 39 da 

Lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, de xeito que se 

recolla, como mínimo: 

 - A regulación das axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero 

co obxectivo de estabelecer baremos de renda non inferiores aos que se recollían nas 

convocatorias dos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e  eliminando a incompatibilidade 

do cobro desta axuda no caso de se beneficiar con anterioridade das medidas recollidas 

neste artigo. 

 -A garantía de que o prazo de presentación de solicitudes desta axuda está aberto durante 

todo o ano. 

- A fixación dun prazo máximo de 30 días para a resolución e o pagamento efectivo das 

axudas desde o momento da súa solicitude. 

- A ampliación da duración das axudas a 18 meses prorrogábeis até  24 meses segundo a 

situación da vítima. 

2. Apoiar o asociacionismo que traballa no combate contra a violencia de xénero e 

desenvolver, en colaboración co tecido social, unha campaña urxente de concienciación sobre a 

responsabilidade social e a necesidade de illar os agresores. 

3. Elaborar un plan de formación especial para o persoal que traballa con mulleres 

vítimas de violencia de xénero. 

4. Exixir o cumprimento da normativa en publicidade sexista, chegando a romper 

patrocinios con aqueles medios que o incumpriren. 
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5. Ser exemplares na loita contra a violencia cotiá e os micromachismos e, por tanto, 

rexeitando e exixindo responsabilidades políticas a aquelas persoas con cargos institucionais 

que fixeren declaracións machistas. 

6. Deseñar un plan de sensibilización permanente contra a violencia machista que englobe 

ao conxunto da sociedade. 

Teo, 7 de outubro de 2014 

Asdo.: Carmen Diéguez González” 

A Sra. Diéguez explica o contido da moción, e fai referencia as demandas concretas ao 

Pleno, aínda que quere deixar claro que dende o goberno deste Concello existe moita 

sensibilidade nesta materia pero, no tema da violencia de xénero, sempre se pode 

facer mais e queda moito camiño por andar. 

 

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

que se reserva para a segunda quenda. 

 

A Sra. Lemus, do grupo Mixto, di que apoia a moción como é costume todos os anos, 

que ven apoiando os actos do 25 de novembro. Engade que se debería facer un 

esforzo entre todos para que a Lei galega de 2004, sobre violencia de xénero, que non 

está funcionando polos recortes que se están aplicando, se aplique integramente, 

porque como sociedade estase fracasando, e agradecería o apoio a todas estas 

medidas, aínda que recoñece que o triste é que se o tema quedase en presentación de 

mocións e declaración de intencións. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e sinala que vai a intervir a concelleira do seu 

grupo, Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto di que, sen entrar nas valoracións que fai o BNG, o PP vai apoiar a 

moción, e pide que se admita unha emenda pola que se engade un punto 7. á moción 

do BNG que diga: “Trasladar á Xunta a solicitude de que as persoas condenadas por 

causa de violencia machista cumpran a pena disposta polo xuíz na súa totalidade e así 

as vítimas dispor dese tempo para refacer a súa vida”. 
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Intervén o Sr. Iglesias Villar, quen di que o grupo de goberno apoia a moción do BNG, 

aínda que considera que se corre o risco de quedar en simples declaracións de 

intencións, porque a verdade é que cada vez hai menos cartos para políticas de 

igualdade, tanto para  educación, como sanidade, servizos sociais, etc., o que implica 

que se o sistema xeral non funciona ben, moita xente non pode ser atendida a través 

dos sistemas específicos. Di que as medidas de castigo deberían substituírse por 

medidas de prevención, que serían mais efectivas, e engade que apoian a moción, 

pero cree que as medidas propostas non poden funcionar correctamente, porque os 

sistemas de protección social son moi precarios, e as medidas especificas non teñen 

soporte. 

 

A Sra. Diéguez dille ao PP que non é o momento de introducir a emenda que 

presentan, porque na moción pídese unha actuación da Xunta de Galicia, que non ten 

que ver coa proposta de emenda do PP, que deberían pedirlla o su partido que é o que 

está gobernando con maioría absoluta, e polo tanto non aceptan a emenda proposta. 

 

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

que se vai abster. 

 

A Sra. Lemus di que, en relación co emenda do PP, considera que a política 

penitenciaría, de acordo co Constitución, está encamiñada á reinserción, e polo tanto 

rexeita a emenda do PP. Engade que considera que é triste ter que tratar todos os 

anos este tipo de mocións, correndo o risco de banalizar o tema, e quedarse en 

simples declaracións públicas 

 

Intervén a Sra. Souto para dicir que o PP mantén a emenda, porque na mesma non hai 

segundas intencións. Di que unha persoa que sofre malos tratos, o que menos pensa é 

en que a persoa que está encerrada poida saír por boa conduta, o que quere é que 

cumpra a pena que ditou o xuíz. Engade que mantén a petición de que se engada a 

emenda á moción do BNG, que a apoian integramente. 
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Di a Sra. Souto que a postura do PP sempre vai ser defender á muller maltratada e 

están de acordo en que é necesario traballar en medidas de prevención, sobre todo en 

relación cos medios de comunicación, porque que os fillos están moito tempo vendo a 

televisión, e hai que traballar neste tema, pero tamén piden o compromiso coas 

mulleres e nenos maltratados e consideran necesario protexer á vítima, fronte ao 

maltratador, por iso creen necesaria a medida proposta na emenda. 

 

Rematado o debate e sometida a votación a emenda in voce formulada polo 
grupo municipal do PP, 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 in vece 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 7 de outubro de 2014 (rex. entrada nº 
8.932), ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social 
e igualdade de 27/10/2014, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), 
acorda: 
 
1. Trasladarlle á Xunta de Galiza o urxente desenvolvemento lexislativo do artigo 
39 da Lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, 
de xeito que se recolla, como mínimo: 

- A regulación das axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia 
de xénero co obxectivo de estabelecer baremos de renda non inferiores aos 
que se recollían nas convocatorias dos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e  
eliminando a incompatibilidade do cobro desta axuda no caso de se beneficiar 
con anterioridade das medidas recollidas neste artigo. 

- A garantía de que o prazo de presentación de solicitudes desta axuda está 
aberto durante todo o ano. 
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- A fixación dun prazo máximo de 30 días para a resolución e o pagamento 
efectivo das axudas desde o momento da súa solicitude. 

- A ampliación da duración das axudas a 18 meses prorrogábeis até  24 meses 
segundo a situación da vítima. 

 
2. Apoiar o asociacionismo que traballa no combate contra a violencia de xénero 
e desenvolver, en colaboración co tecido social, unha campaña urxente de 
concienciación sobre a responsabilidade social e a necesidade de illar os 
agresores. 
 
3. Elaborar un plan de formación especial para o persoal que traballa con 
mulleres vítimas de violencia de xénero. 
 
4. Exixir o cumprimento da normativa en publicidade sexista, chegando a romper 
patrocinios con aqueles medios que o incumpriren. 
 
5. Ser exemplares na loita contra a violencia cotiá e os micromachismos e, por 
tanto, rexeitando e esixindo responsabilidades políticas a aquelas persoas con 
cargos institucionais que fixeren declaracións machistas. 
 
6. Deseñar un plan de sensibilización permanente contra a violencia machista 
que englobe ao conxunto da sociedade. 
 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta minutos, faise un receso, reiníciase a sesión 

ás vinte e dúas horas e cinco minutos, momento no que se incorporan á sesión os/as 

concelleiros/as asistentes, coa excepción do concelleiro do grupo mixto-INTEO, Sr. 

Parajó . 

 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA APOIAR A COMERCIALIZACIÓN DE 

PROXIMIDADE. 

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 16 de outubro de 2014 (rex. 

entrada nº 9.286, de 16/10/2014) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego e 

participación veciñal de 27/10/2014. 

 “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 APOIAR A 

COMERCIALIZACIÓN DE PROXIMIDADE, para o seu debate e aprobación polo Pleno da 

Corporación Municipal.  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado mes de setembro publicouse o Decreto 125/2014, do 4 de setembro,  polo que 

se regula a venda directa dos produtos primarios desde as explotacións á persoa consumidora 

final. Este decreto entende por venda directa a que se realiza na casa, en mercados e feiras e en 

tendas minoristas, que vendan directamente ao consumo final, agás os ovos e estabelece unha 

serie de requisitos para poderen realizar esa venda. 

Desde o BNG sempre defendemos que se prestixien os nosos produtos primarios como de 

calidade e que cumpren coas garantías de salubridade. Igualmente  xulgamos que se debe 

facilitar desde os poderes públicos a súa comercialización en circuítos curtos e de proximidade 

para garantirlles o máximo beneficio aos e ás produtoras e que a actividade agrícola, a súa 

transformación e comercialización sexa un elemento de produción de alimentos, de creación de 

emprego e de dinamización económica. 

Porén, este decreto, sen outras medidas que acompañen o desenvolvemento da venda de 

proximidade e o apoio aos e ás produtoras non vai ter ese efecto dinamizador. De feito, é 

evidente que non ten como obxectivo relanzar feiras e mercados nin serve para incorporar novas 

persoas a esta actividade. O articulado do decreto non garante a produción nin fomenta a 

dedicación de persoas a este tipo de actividade. Por iso, o BNG considera imprescindíbel 

desenvolver iniciativas que incidan no apoio á comercialización de proximidade (feiras, 

mercados periódicos de alimentos producidos no contorno tanto en cidades como vilas, 
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degustacións, etc), ás de venda na propia explotación ou on line, e que teñan como obxectivo a 

promoción deste tipo de comercialización. 

Por iso, o Grupo Municipal do BNG neste concello propón adoptar os seguintes 

ACORDOS 

1.- Solicitar do Goberno galego que, en diálogo co sector, aprobe unha serie de 

actuacións específicas en diversos ámbitos para dinamizar a venda de proximidade, garantir 

as mellores condicións de traballo para as persoas produtoras e conseguir unha produción 

respectuosa co ambiente e a saúde. Entre estas cuestións, están introducir alimentos 

producidos nas explotación galegas nos menús dos centros públicos (escolares, hospitais, etc), 

facilitar base territorial ás persoas que a demandaren para a produción de alimentos e 

estabelecer medidas de cotas á seguridade social reducidas e adaptadas a este tipo de 

actividade produtiva, e o mesmo en relación coa súa fiscalidade, Cómpre tamén estabelecer 

liñas de axuda para que a introdución de elementos de identificación e a introdución de guías 

de boas prácticas non sexa un gasto engadido ás producións. 

2.- Solicitar do Goberno Galego que impulse unha marca de calidade que ampare e 

identifique os produtos da horta galega, que acadaren os requirimentos de calidade definidos 

en consenso co sector. 

3.- Solicitar do Goberno galego que se abra un diálogo constante co sector coa 

participación de sindicatos, organizacións agrarias, asociacións de produtores/as, produción 

ecolóxica, para impulsar medidas que partan do consenso e que realmente dinamicen un 

sector vital para a economía galega.  

Teo, 16 de outubro de 2014 

Asdo.: Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

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

di que está de acordo coa moción. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e sinala que vai a intervir a concelleira do seu 

grupo, Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que a normativa actual xa esixe aos produtores que identifiquen os 

produtos que venden, e isto xa se está facendo practicamente na totalidade, aínda que 

hai produtos que si precisan que se lles poña data de elaboración, para controlar a 

caducidade. 

 

Di que en relación co punto 2, no que se solicita que se impulse una marca de calidade, 

en Galicia xa temos esa marca, que é a nosa horta, que conta con logotipo e solo falta 

poñela en marcha, polo que considera que a moción chega tarde, e consecuentemente 

o PP vaise abster. 

 

O concelleiro do grupo de goberno, Sr. Rey-Alvite Martínez, di que están de acordo co 

contido da moción, e engade que votan en falta que o Decreto non veña acompañado 

dunha regulación posterior que o desenvolva, polo que considera que é unha ocasión 

perdida para potenciar unha marca de horta e que implante medidas para que nos 

comedores escolares, hospitais etec. merquen produtos de proximidade, e engade que 

en Teo temos un mercado destas características e considera que se perde unha 

verdadeira oportunidade para potenciar o comercio de proximidade, di que o grupo de 

goberno apoia a moción. 

 

Intervén o Sr. Fernández para dicirlle á Sra. Leboran que o que se pide na moción son 

medidas concretas para defender a comercialización de proximidade, e se xa existe a 

marca que se poña en marcha, porque se non está funcionando é como se non existira. 

Engade que no punto 3, solicitase un dialogo constante e permanente co sector, co 

obxecto de dinamizalo, porqué é un sector vital para a economía galega.   

 

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 
dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto) e 5 
abstencións (5 PP), acorda:  

1.- Solicitar do Goberno galego que, en diálogo co sector, aprobe unha 
serie de actuacións específicas en diversos ámbitos para dinamizar a venda de 
proximidade, garantir as mellores condicións de traballo para as persoas 
produtoras e conseguir unha produción respectuosa co ambiente e a saúde. 
Entre estas cuestións, están introducir alimentos producidos nas explotación 
galegas nos menús dos centros públicos (escolares, hospitais, etc), facilitar base 
territorial ás persoas que a demandaren para a produción de alimentos e 
estabelecer medidas de cotas á seguridade social reducidas e adaptadas a este 
tipo de actividade produtiva, e o mesmo en relación coa súa fiscalidade, Cómpre 
tamén estabelecer liñas de axuda para que a introdución de elementos de 
identificación e a introdución de guías de boas prácticas non sexa un gasto 
engadido ás producións. 

2.- Solicitar do Goberno Galego que impulse unha marca de calidade que 
ampare e identifique os produtos da horta galega, que acadaren os requirimentos 
de calidade definidos en consenso co sector. 

3.- Solicitar do Goberno galego que se abra un diálogo constante co sector 
coa participación de sindicatos, organizacións agrarias, asociacións de 
produtores/as, produción ecolóxica, para impulsar medidas que partan do 
consenso e que realmente dinamicen un sector vital para a economía galega. 

 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE A SITUACIÓN DE ABANDONO DE 

DETERMINADAS MARQUESIÑAS NO CONCELLO DE TEO. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José Manuel Guerra Calvelo, que di 

que vai defender a moción Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán da conta da moción do seu grupo de 17 de outubro de 2014 (rex. 

entrada nº 9.329, de 17/10/2014) que se recolle a continuación, ditaminada 
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favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e 

servizos básicos de 27/10/2014. 

“JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, portavoz do Grupo Municipal Popular de 
Teo, presenta esta MOCIÓN SOBRE A SITUACIÓN DE ABANDONO DE 
DETERMINADAS MARQUESINAS NO CONCELLO DE TEO 

O Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, 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 : 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Iniciado este curso 2014-15 nos Centros Educativos do Concello de Teo, vense 
observando a precaria situación de determinadas marquesinas que deberían de servir ós 
rapaces/zas usuarias das mesmas, para protexerse da choiva mentres agardan os autobuses que 
os trasladarán a ditos Centros Educativos. 

 A situación de abandono que se observa en dito mobiliario urbano fai que en moitas 
ocasións sexa peor estar dentro das marquesinas que fóra, polo que é frecuente ver como os 
pequenos usuarios das mesmas, cando chegan os autobuses a recollelos están totalmente 
mollados e así teñen que estar toda a xornada de escolar. Incluso, en días de moita choiva, e 
para que non cheguen totalmente mollados, porque as marquesinas non están aptas para facer a 
súa función, os propios pais teñen que levar os nenos/as ós centros educativos nos seus propios 
coches.  

Sendo conscientes de que a situación de algunhas marquesinas debe e ten que ter unha solución 
rápida e eficaz, o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo solicita do Pleno da Corporación 
a adopción dos seguintes  

A C O R D O S 

1º.- Instar ó Concello de Teo a colocar unha nova marquesina no lugar de O Cruceiro de Feros. 
A existente na actualidade está totalmente inservible, cristais laterais rotos, teito redondeado 
que fai que a auga caia dentro da mesma, moi pequena e mal orientada porque a auga ven de 
fronte e co pouco fondo que ten, non protexe absolutamente nada. Hai un perigo engadido 
porque os nenos/as teñen que protexerse da choiva no muro que hai no lado contrario da pista.  

2º.- Instar ó Concello de Teo a colocar outra marquesina en Vilariño, no lugar do Alto da Veiga, 
porque tampouco reúne condicións para que os/as rapaces/zas que esperan o bus escolar poidan 
regardarse da choiva (posibilidade de mellor ubicación nun terreo particular que cedería o 
propietario). 

3º.- Instar ó Concello de Teo a colocar unha marquesina en Agromaior (Teo). Esta é unha 
reivindicación de fai moito tempo atrás, posto que os nenos/as teñen que protexerse da choiva 
debaixo dun balcón dunha casa particular xa que nunca tiveron outra alternativa. 
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4º.- Instar ó Concello de Teo a que faga un mantemento efectivo doutras marquesinas que teñan 
deficiencias estructurais, e, no seu caso se repoñan as que estean inservibles.” 

 

Di a Sra. Leboran que existe un abandono importante das marquesiñas, de momento 

falan destas tres, pero mais adiante iran incluíndo outras que tamén están deterioradas, 

e explica a situación das tres marquesiñas que recolle a moción. 

 

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

di que está de acordo coa moción. 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e sinala que non entende o final do punto 

2 (posibilidade de mellor ubicación nun terreo particular que cedería o propietario), e pide 

que se lle explique,  pero di que, en calquera caso, están de acordo coa moción. 

Intervén o Sr. alcalde para aclarar que se inclúe esta moción na orde do día aínda que 

se considera que se trata dun rogo mais que dunha moción, recoñece que se lle de a 

forma de instar ao Concello, pero é difícil entender que é unha moción, e cede a 

palabra ao concelleiro de servizos básicos Sr. Francos. 

O Sr. Francos di que levan anos facendo actuacións nas marquesiñas, pero o 

orzamento co que se conta dá para ir reparando as que van solicitando os veciños, e 

aclara que no ano 2013 lévanse invertido 6.500.- €, e este ano vaise polo o mesmo 

importe. Di que en relación coa primeira das marquesiñas que se cita, que coñece 

persoalmente porque está xunto a casa de seus pais, nunca tivo noticias de que 

estivera mal, pero que o mirará. 

Engade o Sr Francos que se fala de marquesiñas inservibles, e considera que as 

marquesiñas ou están rotas de todo ou serven para reparar, e as que serven para 

reparar repáranse, porque unha nova chegan a 2.400 e 2.800 €, e se é cerrada por 

diante pasa de 3.000 €, e a reparación mais cara que se fixo costou 1.100 €, e polo 

tanto trátase de reparalas sempre que é posible. 

A Sra. Leborán aclara que cando di que unha marquesiña é inservible é porque é 

inservible, porque mete a auga para dentro, porque están os cristais rotos, ou polo que 
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sexa, pero en calquera caso hai que reparalas ou cambialas, o que non pode ser é que 

os nenos que se están mollando, e a solución ten que buscala o Concello. 

Intervén o Sr. alcalde e di que o grupo de goberno íase abster polo tipo de moción, que 

se considera que é un rogo, pero a petición do concelleiro de servizos básicos van 

votar a favor. 

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: 

1º.- Instar ó Concello de Teo a colocar unha nova marquesiña no lugar de O 
Cruceiro de Feros. A existente na actualidade está totalmente inservible, cristais 
laterais rotos, teito redondeado que fai que a auga caia dentro da mesma, moi 
pequena e mal orientada porque a auga ven de fronte e co pouco fondo que ten, 
non protexe absolutamente nada. Hai un perigo engadido porque os nenos/as 
teñen que protexerse da choiva no muro que hai no lado contrario da pista.  

2º.- Instar ó Concello de Teo a colocar outra marquesiña en Vilariño, no lugar do 
Alto da Veiga, porque tampouco reúne condicións para que os/as rapaces/zas 
que esperan o bus escolar poidan resgardarse da choiva (posibilidade de mellor 
ubicación nun terreo particular que cedería o propietario). 

3º.- Instar ó Concello de Teo a colocar unha marquesiña en Agromaior (Teo). Esta 
é unha reivindicación de fai moito tempo atrás, posto que os nenos/as teñen que 
protexerse da choiva debaixo dun balcón dunha casa particular xa que nunca 
tiveron outra alternativa. 

4º.- Instar ó Concello de Teo a que faga un mantemento efectivo doutras 
marquesiñas que teñan deficiencias estruturais, e, no seu caso se repoñan as 
que estean inservibles. 

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

alcalde, expón que hai dúas mocións de urxencia, ambas do grupo de goberno, unha 

relacionada co convenio de colaboración sobre o servizo de transporte público á 

urbanización Os Tilos, e outra coa aprobación de solicitude e proxecto para subvención 

nominativa da Deputación.  

 

Preguntado polo Sr. alcalde, non se presenta ningunha moción máis polos grupos 

municipais. 

 

Neste momento faise un receso de cinco minutos para facilitar copia das mocións de 

urxencia aos membros da Corporación. 

  

8.1.- Moción urxencia, de 29 de outubro, modificación convenio de colaboración sobre 

o servizo de transporte público á urbanización Os Tilos.  

 

O Sr. alcalde, explica que a urxencia da moción é que o Dirección Xeral de Mobilidade 

pide que se introduza unha modificación no convenio de colaboración sobre o servizo 

de transporte público á urbanización dos Tilos, aprobado no Pleno do 31/07/2014, e 

pide que se confirme coa maior brevidade posible si se mantén a aprobación do 

convenio. 

 

Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción da alcaldía de 29 de outubro 
de 2014, sobre aprobación do convenio de colaboración do servizo de transporte 
público á urbanización Os Tilos. 
 

O Sr. alcalde cede a palabra o concelleiro Sr. Rey Martínez, quen da conta da moción 

de urxencia de 29 de outubro de 2014, que se recolle a continuación. 

“MOCIÓN DE URXENCIA  

Convenio de colaboración sobre o servizo de transporte 
público á urbanización Os Tilos 
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Tomando en consideración os seguintes feitos: 

Que na sesión plenaria celebrada o 31 de xullo pasado, o Concello de Teo aprobou o 
texto do "Convenio de colaboración sobre o servizo de transporte público á 
urbanización dos Tilos" 

Que o día 28 de outubro recibiuse neste Concello (Rex. entrada nº 9822) escrito da 
Directora Xeral de Mobilidade trasladando o texto definitivo do convenio citado a fin de 
que, á vista do novo texto, se lle confirme á maior brevidade se o Concello mantén a 
súa aprobación 

Que segundo o concelleiro responsable da área de transporte a única modificación que 
se observa no texto é a incorporación dun punto 4 na cuarta cláusula que di 
literalmente así: 

4. Sen prexuízo do anterior, o réxime de prestación de servizos obxecto deste 
convenio non suporá incremento ningún de custos para o Concello de Santiago 
de Compostela, e neste senso igualmente o Concello de Santiago de Compostela 
só asumirá o sistema de bonificacións sociais daqueles usuarios que se 
encontren empadroados dentro do seu termo municipal" 

Que considerando que esta modificación non entraña prexuízos de ningún tipo para o 
Concello de Teo nin modifica substancialmente o convenio  

Por todo iso propoñemos ao Pleno a adopción do seguinte 

ACORDO 

1. Aprobar o novo texto do "Convenio de colaboración para a coordinación dos 
servizos de transporte público con orixe ou destino na urbanización dos Tilos", 
remitido pola Dirección Xeral de Mobilidade, que incorpora o apartado  4 á cláusula 
cuarta do texto do convenio aprobado no Pleno do 31 de xullo de 2014, que 
literalmente transcrito di: 

4. Sen prexuízo do anterior, o réxime de prestación de servizos obxecto deste 
convenio non suporá incremento ningún de custos para o Concello de 
Santiago de Compostela, e neste senso igualmente o Concello de Santiago de 
Compostela só asumirá o sistema de bonificacións sociais daqueles usuarios 
que se encontren empadroados dentro do seu termo municipal" 

2. Facultar ao Alcalde do Concello de Teo para realizar a tramitación necesaria e a 
sinatura do convenio. 

En Teo, a 29 de outubro de 2014 

Martiño Noriega Sánchez” 
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Di o Sr. Rey Matínez que se trata do mesmo convenio que aprobou o Pleno na sesión 

do mes de xullo, pero coa precisión que fai o concello de Santiago, que o custo das 

tarxetas de Teo asúmeas o concello de Teo, e tráese por urxencia porque entrou no 

rexistro fai dous días, e pedíronnos que se aprobara canto antes. Engade que sinte non 

terlle informado aos concelleiros desta moción. 

 

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

que se presentan dúas mocións de urxencia, que se facilitan neste momento aos/as 

concelleiros/as, cando nunha delas falamos dun gasto de 137.500 €, e considera que 

os membros da corporación deberían ter sabido destas mocións antes do Pleno. 

 

Di que estase xogando coa boa vontade dos/das concelleiros/as, e aclara que, aínda 

que solo se trate de engadir ese apartado 4 do cláusula  cuarta, os membros da 

corporación deberían ter coñecemento dos asuntos que van ter que votar no Pleno. 

Engade que non vai votar en contra dun convenio nin dunha subvención nominativa, 

pero ten a responsabilidade, como concelleira, de coñecer os asuntos que se van tratar 

no Pleno, e non pode ser que se entere pola prensa, dous días antes do Pleno, que vai 

haber unha moción de urxencia, agradecería que se lle informara dende o Concello, 

aínda que fora a través dunha chamada de teléfono.  

 

Engade que non é a primeira vez que se entera pola plataforma veciñal de temas 

fundamentais que afecta ao transporte público, non estaría demais que o concelleiro 

informara aos demais membros da corporación, porque se trata de temas de 

competencia plenaria e pide un pouco de colaboración, e non ter que seguir a prensa 

para saber que  cousas que se van a tratar no Pleno. 

 

Por outro lado di que aínda que sexa unha cousa de pouca importancia, cando se 

publicou a nota de prensa, tamén poderían informar aos/as concelleiros/as, para que 

non se enterasen pola prensa. 

  

O voceiro do BNG, Sr. Fernández, incide no dito pola Sra. Lemús, e di que as mocións 

son de onte e de antonte, e tiveron tempo para informar aos concelleiros antes do 

Pleno. 
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O voceiro do PP, Sr. Guerra, renuncia a intervención. 

 

O Sr. alcalde di que recoñece que se tiña que ter informado antes aos membros da 

Corporación, pero no referente á nota de prensa foi cousa da Consellería, que é quen 

nos remite unha proposta de modificación dun convenio, que xa fora aprobado por 

unanimidade nun Pleno anterior, para que volvamos a aprobalo, e aclara que do 

Concello non sae a nota de prensa. 

 

O Sr. Rey dille á Sra. Lemus e ao Sr. Fernández que cando presentan mocións de 

urxencia sempre saíron adiante, e dende o grupo de goberno non foron tan exquisito. 

Dille á Sra. Lemus que non pode admitir que se queixe de falta de transparencia, 

porque en todos os asuntos importantes relativos ao tema de transporte deuse 

coñecemento ao/ass concelleiros/as, e por este tema, de pouca importancia, non se 

pode acusar de falta de transparencia. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións a Sra. Lemus di que se enterou da 

paralización do convenio de transporte pola plataforma Teobus, e non polo Concello, 

como sería normal.  

 

Di a Sra. Lemus  que en relación coa presentación de mocións de urxencia, fai moito 

tempo que non presenta ningunha, e se consideran que non  procede, a urxencia 

poden votar en contra. Engade que non dixo que ocultaran información neste tema, o 

que di e que se puideron facer mellor as cousas, e enviar a moción aos/as 

concelleiros/as antes do Pleno. 

 

O voceiro do BNG, Sr. Fernández, di que as mocións de urxencia que poida presentar 

o seu grupo non se poden comparar con estas mocións do grupo de goberno 

municipal, que tratan dun convenio ou dunha subvención, e en calquera caso cando 

presenta unha moción de urxencia, trae copias para o resto da corporación, e non xoga 

co factor sorpresa cando presenta unha moción . 

 

O voceiro do PP, Sr. Guerra, renuncia a intervir. 
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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 modificar o acordo adoptado polo Pleno da Corporación, na 
sesión de 31 de xullo de 2014, relativo ao convenio de colaboración sobre o 
servizo de transporte público á urbanización dos Tilos, nos seguintes termos: 

Incorporar o apartado 4 á cláusula cuarta do texto do convenio aprobado no 
Pleno de 31 de xullo de 2014, que literalmente transcrito di: 

4. Sen prexuízo do anterior, o réxime de prestación de servizos obxecto deste 
convenio non suporá incremento ningún de custos para o Concello de 
Santiago de Compostela, e neste senso igualmente o Concello de Santiago de 
Compostela só asumirá o sistema de bonificacións sociais daqueles usuarios 
que se encontren empadroados dentro do seu termo municipal" 

2.- Facultar ao Alcalde do concello de Teo para realizar a tramitación necesaria e 
a sinatura do convenio. 
 

 

8.2.- Moción de urxencia, de 28 de outubro, aprobación de solicitude e proxecto para 

subvención nominativa da Deputación.  

O Sr. alcalde, cede a palabra so Sr. Sisto que explica que a urxencia da moción é 

porque a Deputación pide que se remita con urxencia a documentación para acceder a 

unha subvención nominativa, entre a que se encontra a aprobación do proxecto de 

obra, que secretaría entende que ten que ser aprobado polo Pleno. 

Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade e co 
quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da moción da alcaldía de 28 de outubro 
de 2014, sobre aprobación de solicitude e do proxecto de obra para subvención 
nominativa da Deputación. 

A continuación o Sr. Sisto, da conta da moción de urxencia de 28 de outubro de 2014, 

que se recolle a continuación. 
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“MOCIÓN DE URXENCIA 

Aprobación de solicitude e proxecto para subvención 
nominativa da Deputación 

Tomando en consideración os seguintes feitos: 

Que o pasado 15 de outubro o Concello de Teo remitiu un escrito ao Presidente da Deputación 

Provincial da Coruña (a iniciativa da propia presidencia provincial) solicitando unha subvención 

nominativa non incluída expresamente no orzamento de 2014 para o proxecto "REFUERZO DE 

PAVIMENTO NAS PARROQUIAS DE CALO, CACHEIRAS, LUOU E OUTROS - CONCELLO DE TEO" 

cun presuposto de execución por contrata de 137.553,51€. 

Que o citado escrito ía acompañado dunha certificación da Intervención Municipal que recollía que nos 

orzamentos do ano 2014 non se consignou crédito en ningunha partida por importe suficiente para cubrir 

o 20% do custo do proxecto 

Que con data do 23 de outubro recíbese notificación da Presidencia da Deputación solicitando 

documentación complementaria 

Solicítase ao Pleno  a adopción do seguinte  

ACORDO 

1. Aprobar a solicitude da subvención nominativa para o proxecto "REFUERZO DE PAVIMENTO 

NAS PARROQUIAS DE CALO, CACHEIRAS, LUOU E OUTROS - CONCELLO DE TEO"  

2. Aprobar o proxecto "REFUERZO DE PAVIMENTO NAS PARROQUIAS DE CALO, 

CACHEIRAS, LUOU E OUTROS - CONCELLO DE TEO" redactado polo enxeñeiro de camiños D. 

Gilberto Rodríguez Rodríguez cun presuposto de execución por contrata de 137.553,51€. 

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.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e 

execución das obras ás que se refire este acordo, que se entenderá aceptada si esta prodúcese 

efectivamente. 

5.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións 

públicas para o financiamento do citado investimento 
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6.- 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 

7.- Facultar expresamente ao Alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 

presente acordo e o correspondente expediente. 

Teo, a 28 de outubro de 2014 

Martiño Noriega Sánchez” 

Explica o Sr. Sisto que dende o PP transmíteselle, que hai a posibilidade de solicitar 

unha subvención á Deputación, a través dun convenio de colaboración, e que 

inicialmente solicitarase unha subvención para alumeado público, hai uns dous anos, e 

engade que como se aumentaron os cartos daquel convenio pasando de 100.000 

euros ata 140.000 €, e considerando que tiñamos avaliada a reforma do firme en 

800.000 €, entendemos mais apropiado invertelos en firme, en vez de alumado. 

 

Di que o cambio de alumado a firme, foi unha decisión política, pero en ningún 

momento entenderon que como noutros convenios anteriores, tiña que pasar por 

Pleno, pero dende a Deputación requiriron o envío de documentación e dende 

secretaría díxoselle que tiña que ir a Pleno, e por iso non se inclúe na orde do día. 

 

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

pregunta por que ten que ir a pleno, cando se trata dunha subvención.  

 

O Sr. alcalde  aclara que secretaría díxolle que ten que ir a pleno porque a Deputación 

pide acordo de aprobación do proxecto, e que a aprobación do proxecto é de 

competencia plenaria. 

 

A Sra. Lemús di que non coñece o proxecto e pide que se lle facilite unha copia.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que ten coñecemento de que a 

Deputación ten previsto levar ao pleno do día 31 de outubro unha modificación de 

créditos para incluír, entre outros, o proxecto do concello de Teo, e considera que 
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debería terse aprobado antes o proxecto polo Concello, remata dicindo que apoian a 

moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que se solicitouse esta subvención 

nominativa para aforro enerxético fai dous anos, e que dende o grupo municipal do PP 

dixéronlle ao Sr. Sisto que era unha pena perder esa subvención da Deputación, agora, 

en véspera das eleccións, aparece con este proxecto para votar grava polas pistas, que 

xa tiñan un millón de euros e agora súmanlle estes 130 .000 €, e considera que, cando 

menos, o Sr. Sisto debería telo chamado para comentarlle que ia cambiar a subvención 

de aforro enerxético para pavimentación, e el íalle dar pa diante. 

 

O Sr. Sisto dille ao Sr. Fernández que non existe comunicación da petición das obras, 

porque do outro convenio de fai dous anos non o chegamos a ter noticia del. 

 

Di que asume a crítica do Sr. Guerra, pero o concello de Teo está nunha situación 

especial, porque está metido nun conflito xudicial coa Deputación, porque non está 

sendo beneficiario de ningún convenio dende fai moito tempo, e nese contexto é no 

que se produce esta situación, en todo caso quere desculparse co Sr. Guerra, porque 

ten razón no que dixo.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, os/as concelleiros/as renuncian a intervir. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Guerra que está de acordo con el, en que o Sr. Sisto tiña que 

telo chamado. 

 

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. Aprobar a solicitude da subvención nominativa para o proxecto "REFUERZO 
DE PAVIMENTO NAS PARROQUIAS DE CALO, CACHEIRAS, LUOU E OUTROS - 
CONCELLO DE TEO"  
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2. Aprobar o proxecto "REFUERZO DE PAVIMENTO NAS PARROQUIAS DE 
CALO, CACHEIRAS, LUOU E OUTROS - CONCELLO DE TEO" redactado polo 
enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez cun presuposto de 
execución por contrata de 137.553,51€. 

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.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras ás que se refire este acordo, que se 
entenderá aceptada si esta prodúcese efectivamente. 

5.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento do citado investimento 

6.- 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 

7.- Facultar expresamente ao Alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 

 

9.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
A concelleira do grupo mixto, (PSdeG-PSOE) Sra. Lemus, formula os/as seguintes 

rogos e preguntas: 

 

1.-A veciñanza de Balcaide na parroquia teense de Calo amosa a súa indignación tras 

anos e anos de abandono, tanto no mandato de Armando Blanco como de Martiño 

Noriega. Viarios nun estado pésimo, deficiencias no alumeado, maleza nas pistas, 

abandono dunha fonte en terreo municipal, lixo nas gavias, … 
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Hai xa dez anos, o PSOE de Teo presentou un informe sobre as deficiencias que 

existían neste núcleo, cos mesmos temas de preocupación que aos agora indicados. 

No mes de novembro do 2013, os socialistas de Teo amosaron a súa preocupación 

polo alumeado público na zona, con focos de luz moi antigos, de pouca potencia, con 

moitos dos viarios do lugar nunha completa escuridade, e aínda non houbo ningunha 

mellora. 

ROGA 

Un plan de mellora integral no lugar de Balcaide, na parroquia de Calo, que pasa por 

melloras nos viarios, no alumeado, na limpeza da maleza, no mantemento das 

infraestruturas municipais, ….. e que debe ser acometida na maior brevidade, a fin de 

dar resposta ás esixencias cidadás. 

 

2.- Pregunta a Sra. Lemus pola actividade da granxa de porcos en Paredes, porque os 

veciños quéixanse dos olores, e xa falamos noutra ocasión deste tema e quere saber 

que pasa con esta granxa. 

 

Responde o concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas, Sr. Sisto, que está 

toda a documentación relativa a esa actividade en urbanismo, que despois facilítalla. 

 

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

 

O Sr. Fernández formula os seguintes rogos e preguntas: 

1.- Pide que se arranxe diante da urbanización de Atán, que hai unha acometida de gas 

que se está desfacendo. 

 

2.- Pregunta o Sr. Fernández polo expediente de compatibilidade do policía local, Sr. 

Fernández Caamaño. 

 

Respóndelle o Sr. alcalde que o expediente do policía local está na secretaría xeral, e 

sería a secretaria a que lle pode informar, pero estes días está de vacacións . 
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3.- Seguidamente pregunta que sistema se está seguindo para colocar os contedores 

de lixo, porque hai zonas onde non se colocaron, e pide que se informe aos veciños. Di 

que no caso dos Tilos hai xente que está depositando voluminosos ao lado dos 

contedores e entende que debería facilitarse o telefono do punto limpo para tentar 

cambiar o comportamento da xente. 

 

A Sra. Diéguez formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- En relación cos contedores di que a empresa comprometeuse a limpalos con unha 

determinada periodicidade e non sabe se os están limpando ou non, pero están moi 

sucios e desprenden un olor insoportable e pide que se esixa á empresa que os limpe.  

 

2.- Pregunta polas obras do centro sociocultural da Ramallosa, e a canto ascende a 

obra. 

 

Respóndelle o Sr. alcalde que hai unha memoria valorada en 48.000 €, como máximo, 

para facer as obras do centro sociocultural, e en relación cos contedores a empresa 

anunciou que a próxima semana van procede á súa limpeza, que por contrato teñen 

que facer con unha determinada periodicidade. 

 

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

 

A Sra. Souto, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- Di a Sra. Souto que lles chegou un escrito do consello escolar do CRA, onde lles din 

que a limpeza non colexios non se está facendo de acordo co establecido no contrato, 

di que parece ser que hai un cambio na periodicidade na limpeza e que os colexios 

están moi sucios e os baños en condicións de insalubridade. Engade que dende o 

consello escolar xa expuxeron este problema e díxoselle que se comentará coa 

empresa, pero non houbo resposta nin cambio de actitude da empresa, por iso queren 
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trasladar esta queixa que xa fai dous anos que se denunciaron as deficiencias, e agora 

son os pais e profesores os que protestan. 

 

Respóndelle a concelleira de educación, Sra. Garea, que as condicións do contrato de 

limpeza non se cambiaron, cambiouse de empresa pero segue limpando 3 días  a 

semana como os últimos anos. Di que a ela tamén lle gustaría que se limpara todos os 

días, pero no contrato está así, que era como estaba antes, e aclara que en ningunha 

unitaria se limpa todos os días, limpase tres veces á semana, ou incluso dúas veces en 

moitos sitios. 

 

Aclara a Sra. Garea que xa lle expuxo ao consello escolar que a situación dunha 

unitaria non ten nada que ver con un centro escolar, e a limpeza non pode ser igual, 

pero en calquera caso vaise intentar mellora a situación e para iso xa falou coa 

empresa encargada da limpeza para transmitirlle todas as queixas, e responderon que  

a semana pasada empezara unha persoa nova para encargarse da limpeza das 

escolas unitarias 

 

Di que o tema dos baños é independente do da limpeza, porque os baños atáscanse e 

xa tivo que ir varias veces o fontaneiro, porque hai un problema que, no caso de que 

requira unha intervención xeral corresponderíalle á consellería, que non está gastando 

nada en reparacións das escolas unitarias dende fai anos, e tense que facer cargo o 

concello de reparacións que lle corresponden á consellería. Engade que o fontaneiro 

propuxo cambiar os WC pequenos por outros mais grandes, e senón a solución sería 

cambiar toda a rede pero iso é competencia da consellería. 

 

A Sra. Souto di que está na sala un membro do consello escolar ao que lle gustaría 

intervir. 

 

O Sr. alcalde dálle a palabra o membro do consello escolar, quen di que a explicación 

que acaba de dar a concelleira de educación agora debería trasladarlla ao consello 

escolar, porque ata agora non se lle deu ningunha explicación. 
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O Sr. alcalde interrompe ao membro do consello escolar para aclararlle que para facer 

unha intervención en pleno requírese unha solicitude por escrito, deixouno intervir para 

que fixara a súa posición, pero non procede que entren en debate e cree que queda 

expresade esa posición. 

 

A Sra. Garea aclara que ata agora o consello escolar nunca preguntara pola frecuencia 

da limpeza, porque a frecuencia non cambiou, sempre foi 3 veces por semana, e a 

partir da petición por escrito do consello escolar falouse coa empresa e pedíuselle un 

presuposto para aumentar a frecuencia. 

 

2.- Pregunta a Sra. Souto polas actas do mes de setembro. 

 

Respóndelle a secretaría que se traerán para o próximo pleno.  

 

3.- A Sra. Souto di que os veciños de Os Tilos trasladaronlle unha queixa sobre o 

alumeado do parque infantil, no que hai catro farolas rotas, e pide que se arranxarse o 

antes posible. 

 

O Sr. Guerra formula a seguinte pregunta:  

 

1.- Na travesía de Cacheiras, hai un señor que pediu, varias veces, un espello para 

facilitar a saída, e non se lle puxo, quere saber se é posible poñerllo, ou se o vai ter que 

poñer el. 

 

Respóndelle o Sr. Francos que se trata dunha propiedade privada e polo tanto o 

concello non pode poñer ese espello. 

 

O Sr. Patiño, di que pasa o mesmo no Calvario, na casa que hai á esquerda o pasar o 

campo da festa, que é dun taxista, e non ten visibilidade para incorporarse á estrada. 

 

Respóndelle o Sr. Francos que é un caso igual ao anterior, que se trata da saída dunha 

propiedade privada. 

 



 

 - 46 -

A Sra. Leborán, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- Pide que se limpen as tres fontes e o lavadoiro que hai en Sebe, na parroquia de 

Cacheiras, que está cheo de terra, e os veciños dixéronlle que lle transmitira a petición 

ao alcalde. 

 

Responde o Sr.alcalde que recolle a petición, pero o concello ten uns medios limitados 

e hai que establecer prioridades, porque cos medios dos que se dispón, non é posible 

chegar a todo e entende que o lavadoiro pode ter riqueza patrimonial, pero hoxe en día 

non teñen a utilidade doutros tempos, cando se usaban e o propio uso mantíñaos 

conservados. 

 

Di a Sra. Leborán que a xente da zona rural séntese abandonada, os operarios fan 

traballos de conservación xunto á estrada xeral, pero os veciños da zona rural tamén 

necesitan un mínimo de calidade de vida e que se conserven as infraestruturas coas 

que contan, porque tamén pagan os seus impostos. 

 

2.- Pregunta a Sra. Leborán polas urbanizacións do concello que non pagan o servizo 

de auga. 

 

3.- Pregunta, tamén, polas obras de emerxencia do centro sociocultural da Ramallosa, 

di que hai veciños que pensan que a estrutura non soportou o peso da montaxe de 

Chevere, e a cuberta non estaba acondicionada para soportar ese peso, e a dubida 

está en se tivo algo que ver. 

 

Dille o alcalde que ten o informe dos técnicos a súa disposición e pode acceder a el, e 

poñelo en coñecemento dos veciños. Engade que se ese fora o problema non habería 

que alixeirar o tellado como nos recomendaron os técnicos, e ter que volver a calcular 

toda a estrutura. Di que se quere algún dia pode explicarlle como se tramitou o 

expediente de construción do centro sociocultural cando se fixo, de todos os problemas 

que houbo coa Xunta e coa xustificación da subvención, para clarexar dúbidas. 
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Di o Sr. alcalde que, en relación co pago da auga das urbanizacións, hai algunha 

urbanización con problemas de recepción como é Augas Mansas, estase buscando 

unha solución, pero hai un tema xudicial pendente con Mahía, que tiña que facerse 

cargo deses abonos.  

 

Pregunta a Sra. Leborán se non se poden executar os avais da empresa. 

 

O Sr. alcalde explica que cando chegaron ao Concello, entre os avais constituídos, 

figuraba un aval de Augas Mansas, por valor de un millón de euros,  e cando 

empezaron os problemas coa recepción da urbanización tentouse executar o aval, e foi 

cando se comprobou que o aval de Mahía fora modificado e era unha simple petición 

de aval, o que se pode entender como unha falsificación dun aval, e polo tanto non 

había aval. Engade que foi un tema moi coñecido, chegando a poñerse o tema en 

coñecemento da fiscalía, naquel momento. 

 

O Sr. Patiño Pregunta se hai avais da urbanización do Val da Ramallosa. 

 

Responde o Sr. alcalde que si, pero aclara que é un tema diferente, porque nesa 

urbanización o concello ten recpcionada a primeira fase, e a segunda non.  

 

Intervén o Sr. Sisto para a aclarar que se trata dun tema complicado, e que en algún 

momento haberá que executar o aval, pero hai outros intereses económicos, a 

promotora é a que ten que facer a urbanización, pero o propietario inicial vendeu a 

urbanización por 1 €, polo tanto non imos urbanizar para o comprador, porque teñen a 

obrigación de urbanizar, e o aval que hai no concello é do propietario inicial e con ese 

aval non se vai facer a urbanización que ten que facer o comprador. Di que o tema ten 

moitos problemas xurídicos e haberá que falalo con calma. 

 

Engade o Sr. alcalde que cando alguén compra unha urbanización por un euro, está 

claro que asume todos os riscos e polo tanto coas obrigas do aval. 

 

A Sra. Souto pide que se arranxe o lavadoiro de Mazás, que estase desfacendo por un 

lado e é perigoso porque está sen protección e pode caer unha persoa. 



 

 - 48 -

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

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

Secretaria, dou fe. 

 

 

      O alcalde                  A secretaria accidental 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Mª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  15/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 27 NOVEMBRO DE 2014 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e sete de novembro de dous mil catorce, 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-Alvite Martínez 

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 asisten, previa excusa: 
D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D.ª María Carmen Álvarez Garea 

D. Florencio Manuel Parajó Liñares 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 19/09/2014, DO 25/09/2014 E DO 
30/10/2014. 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 755/14 Á 822/14). 
3.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS – 3º 
TRIMESTRE DE 2014. 
4.- RATIFICACIÓN DO DECRETO DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO 
CONCELLO DE TEO NOS CONSELLOS ESCOLARES. 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (POS 2015). 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE 
COMPATIBILIDADE DO POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE TEO, D. JESÚS 
MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO. 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE O TRANSPORTE 
ESCOLAR NA URBANIZACIÓN CAMPOS DE MIRABEL, CALO. 
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.  

 

O Sr. alcalde desculpa a ausencia da concelleira D.ª María Carmen Álvarez Garea, por  

razóns de saúde, da concelleira D.ª María do Carme Hermida Gulías,  por enfermidade 

dun familiar, e do concelleiro D. Florencio Manuel Parajó Liñares que, segundo indica, 

tivo coñecemento polos demais grupos de que se atopa de viaxe. 

 



 

3 
 

A continuación pásase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 
 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 19/09/2014, DO 25/09/2014 E DO 
30/10/2014. 

Acta da sesión extraordinaria do día 19 de setembro de 2014. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 19 de setembro de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 19/09/2014. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 25 de setembro de 2014. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 25 de setembro de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 25/09/2014. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 30 de outubro de 2014. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 30 de outubro de 2014. 

 

Non habendo observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 30/10/2014. 

 

 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 755/14 Á 822/14). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 24 de outubro ata o 21 de 

novembro de 2014, que comprenden os números 755 ao 822, indicando o Sr. alcalde 

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

así o desexan. 
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O Pleno da Corporación dáse por enterado. 
 
3.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS – 3º 
TRIMESTRE DE 2014. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 6 de novembro de 

2014, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no terceiro 

trimestre de 2014, 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.- RATIFICACIÓN DO DECRETO DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO 
CONCELLO DE TEO NOS CONSELLOS ESCOLARES. 
O Sr. alcalde explica que se recibiu unha notificación por parte da Dirección Xeral de 

Educación para a ratificación dos representantes nos Consellos Escolares, antes do 26 

de novembro. Da conta de que se ditou un Decreto ao efecto engadindo que non existe 

variación en canto ás persoas que veñen desenvolvendo este representación dende hai 

dous anos e que serían no CRA de Teo, a concelleira de Educación D.ª María Álvarez 

Garea, na Ramallosa, D. Ignacio Iglesias Villar, que tamén está no do CEIP de Calo, no 

dos Tilos, D. Anxo Rei e no do IES tamén D.ª María Álvarez Garea.  

 

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

portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, sinalan que non 

teñan que dicir ao respecto. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes (5 concelleiros non adscritos, 5 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto), acorda 
ratificar a inclusión na orde do día do Pleno do punto 4 do mesmo, de acordo co 
artigo 82.3 do ROF, e ratificar o Decreto da alcaldía de 21 de novembro de 2014 
(res 822/2014), referido á designación dos representantes do concello de Teo nos 
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Consellos Escolares dos centros educativos sitos nos termo municipal, que se 
recolle a continuación. 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

Vistos os escritos presentados polos presidentes das Xuntas Electorais dos distintos 

centros educativos situados no termo municipal de Teo, mediante os que solicitan que se 

designe representante do Concello, que deberá formar parte como membro de dereito no 

Consello Escolar de cada centro, en cumprimento do establecido no artigo 33 de Decreto 

92/1988, de 28 de abril, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, de 26 de xullo. 

Considerando que a proclamación de candidatos debe realizarse o 26 de novembro, de 

acordo coa Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, de 19 de setembro de 2014, pola que se establece o calendario para 

a celebración de eleccións de membros dos Consellos escolares de centros docentes 

sostidos con fondos públicos.  

En virtude do exposto, por medio do presente 

 

RESOLVO: 

Primeiro.- Designar representantes do Concello de Teo nos Consellos Escolares dos 

centros educativos situados no termo municipal aos/as concelleiros/as que se detallan a 

continuación: 

- Consello Escolar do CRA de Teo ________________  María Carmen Álvarez Garea 

- Consello Escolar do CEIP A Ramallosa __________________ Ignacio Iglesias Villar 

- Consello Escolar do CEIP Calo ________________________ Ignacio Iglesias Villar 

- Consello Escolar do CEIP Os Tilos __________  Ángel Manuel Rey-Alvite Martínez 

- Consello Escolar do IES Cacheiras ______________  María Carmen Álvarez Garea 

Segundo.- Notificar a presente Resolución aos/as interesados/as, dando traslado da 

mesma as Xuntas Electorais dos Centros Educativos do Concello de Teo. 

Terceiro.- Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que se celebre, 

para a súa ratificación”. 
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5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (POS 2015). 
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 20 de novembro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/11/2014. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
Asunto: Aprobación do Plan de provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS 2015). 
 
Vistas as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (POS 2015), publicadas no BOP nº 177, de 17/09/2014. 

 

Tomando en consideración 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: 

 

Primeiro.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (POS) 2015, 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 Deputación Concello Presuposto 
total 

Afirmado e acondicionamento da 
estrada de Cobas e Rarís-Sestelo 

65.000,00€ 7.039,77€ 72.039,77 € 

Afirmado e acondicionamento na rúa 
Ledín 

90.000,00€ 21.997,85€ 111.997,85 € 
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Afirmado e acondicionamento da 
estrada a Mallos e Agromaior 

50.000,00€ 17.591,23€ 67.591,23 € 

Sendas 2015.-Concello de Teo 162.665,43€ 30.128,95€ 192.794,38 € 
             SUBTOTAL OBRAS 367.665,43 € 76.757,80€ 444.423,23€ 

 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2015 e que se relacionan 

nesta táboa, redactados polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez. 
 
B ) Financiamento de gastos correntes ou amortización de débeda: 
Non se solicita financiamento neste capítulo. 
C ) Resumo: 

Denominación da obra Deputación Concello Presuposto 
total 

Subtotal Obras 367.665,43 € 76.757,80
€ 

444.423,23€ 

Subtotal gastos correntes e 
amortización débeda 

0,00€ 0,00€ 0,00 € 

             TOTAL 367.665,43 € 76.757,80
€ 

444.423,23€ 

 

Segundo.- Aprobar o Plan complementario do ano 2015 no que se inclúe a obra que a 

continuación se indica e aprobar o correspondente proxectos redactado polo enxeñeiro 

de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez. 
 

Denominación da obra Presuposto 
Afirmado e acondicionamento das estradas do Xirimbao e Loureiro 
(Teo) 

106.680,76 € 

TOTAIS 106.680,76 € 
 
Terceiro.- 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. 
Cuarto.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2015 os 

fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 

anualidade do 2015 se a houbera. 
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Quinto.- 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 se produce efectivamente. 
Sexto.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

administracións públicas para o financiamento do investimento. 
Sétimo.- 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. 
Oitavo.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 

xestión do presente acordo e o correspondente expediente”. 

 
O Sr. Sisto explica que como saben os concelleiros e como pasa nos últimos anos, as 

propostas do plan provincial de obras e servizos é un acordo ao que se achega a 

través da Xunta de portavoces e que recolle un pouco as opinións de todos os grupos.  

 

Salienta que é unha decisión do equipo do goberno propor adicar a  totalidade do 

orzamento do POS a obras, non a financiamento da débeda nin a gastos correntes, 

para aproveitar esta oportunidade que dá o Plan. Refírese o Sr. Sisto ás obras que se 

propón incluír no Plan, salientando que o capítulo dedicado a Sendas peonís volta a ser 

o máis importante.  

 

Explica o Sr. Sisto que, igual que todos os anos, se fai un acondicionamento peonil nun 

único lado da estrada, sendo un acordo que se acadou para permitir que se chegue a 

máis sitios e haxa unidade viaria en todo o concello. Explica que as sendas serían 

dende a Igrexa de Luou ata o cruce de Calo, dende Solláns ata o desvío ata Madeiras 

Amazonas, un cachiño en Recesende e o acceso ao Campo da Cañoteira. Sinala o Sr. 

Sisto que cada vez que se aproba o plan apróbase un plan complementario, engadindo 

que aproveita para dicilo porque están aquí uns veciños da Pedreira e é unha 

información que lles interesa, por unha das demandas que plantexaron, tendo en conta 

que xa se prevé que van a existir baixas. Salienta o Sr. Sisto que esas baixas que se 

orixinan non se poden dedicar a outra cousa máis que ao que está aprobado no propio 

plan, engadindo que neste caso o que sobre e o que se xere polas baixas vai a ser 
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destinado a afirmado e acondicionamento das estradas do Xirimbao e a de Loureiro. 

Remata o Sr. Sisto a súa intervención explicando que quedaron dúas obras pendentes, 

posto que se disparaba moito o orzamento, que son un cachiño da estrada de Lucí e 

unha que vai dende a estación de Osebe ata enfronte da vía do tren.  

 

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

di que, tal e como falan sempre, se trata de obras necesarias para todo o concello, que 

actualmente ten moi pouca ou escasa inversión en obras, sendo conscientes diso. 

Sinala, respecto aos veciños da Pedreira, que haberá tempo para falalo despois. 

Explica a Sra. Lemus que esta mañá fixo unha consulta, que descoñece se foi recibida 

pola Secretaría ou non, sobre se existía o informe técnico dos permisos e autorizacións 

para cada un dos proxectos, posto que este ano no POS é a primeira vez que estes 

permisos teñen que ser previos, o que implica que para os próximos anos en vez de 

facelo en setembro ou outubro haberá que comezar a principios de cada ano a 

plantexar as obras e ir facendo os informes correspondentes, evitando problemas desa 

forma, como consecuencia das presas, sobre todo porque van a terse que facer moitos 

proxectos con antelación, evitándose así certos problemas que se están dando agora 

mesmo. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que sobre todo está 

pensando no caso da obra do Xirimbao, para a que sería necesaria autorización de 

Augas de Galicia.  

 
Sendo as vinte horas e doce minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do PP, D.ª 

María de las Mercedes Souto Abeijón. 

 

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

consensuada con todas as forzas, na que se incorporan propostas do BNG. Salienta 

que isto se engade a actuacións sobre viais que estaban en mal estado no concello, 

aínda que non se poderán atender todos pero si algúns deles. Insiste o Sr. Fernández 

na necesidade de que as obras se fagan de maneira integral, sobre todo tendo en 

conta que moitas veces se poden solucionar problemas aparentemente nun lugar pero 

ao mesmo tempo se leva a outro lado, como é o caso da Pedreira, que será tratado 

despois. Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando que, por motivos de 
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transparencia, estaría ben que se expuxeran as obras con tempo en cada lugar, sobre 

todo para que o saiba a veciñanza, e tamén para evitar problemas posteriores, ao 

mesmo tempo que se da a coñecer a proposta que fai o concello. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o PP sempre apostou polas obras que 

se veñen facendo dende o concello, sobre todo o asfaltado. Con respecto ás chamadas 

sendas o Sr. Guerra di que hai certas discrepancias na forma de facelas, engadindo 

que algunhas son moi estreitas, e non cabe nin tan sequera o carriño dun neno. Sinala 

que tratándose da Pedreira estanse vendo problemas porque figuran no proxecto 355 

metros lineais de sendas e fanse, segundo os seus cálculos, 284, que serían 340 se se 

fixera o tramo de Santiso, que non se fai e vai de zahorra. Considera o Sr. Guerra que 

neste tema habería que andar un pouco fino, refírese aos tubos e sinala que mediu 90 

metros lineais menos dos que figuran no proxecto, engadindo que o tubo tiña que levar 

10 centímetros de formigón a cada lado e 10 por enriba. Afirma o Sr. Guerra que o que 

non se fixo na Pedreira ascende a en torno 10.000 euros, en canto ao formigón, e en 

torno a 3.500 euros, tratándose dos tubos. Remata o Sr. Guerra a súa intervención 

sinalando que outra cousa é que os veciños se queixan de que lles chega o cemento 

ás paredes, e preguntando quen vixía as obras en Teo. 

 

O Sr. Sisto explica, en relación co dito pola Sra. Lemus, que os permisos actualmente 

están solicitados pero aínda non se conta con eles, posto que para iso hai que ter os 

proxectos e por moito que se acelere é imposible. Explica que, existindo contactos con 

patrimonio, teñen a garantía de que a Xunta de Patrimonio trata os temas na primeira 

reunión que teñen, polo que non se van producir retrasos significativos, sen prexuízo 

de que se tivo que facer con moita máis previsión aínda que na práctica iso supón que 

xa en maio hai que poñerse a pensar as obras se van a facer. Tratándose do tema da 

Pedreira o Sr. Sisto di que non sabe se é o momento de falar diso, porén como xa se 

falaron algunhas cousas é ben respondelas. Explica que os proxectos foron aprobados 

conxuntamente, estaban así e houbo tempo de mirar os condicionantes e o que dicían.  

 

Explica o Sr. Sisto que o que si que quere deixar claro é que se algunha experiencia 

ten destes anos, é que ás augas non se lles toca. Salienta que así como hai 40 anos a 
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xente se pelexaba polas augas agora se pelexa por non tela. Calquera variación que se 

faga nun curso das augas, calquera tajea que se cambie para un ou outro lado da 

estrada, esas augas van para un sitio a onde non ían, e calquera propietario que 

proteste ten toda a razón do mundo e sempre hai alguén que protesta, por iso dende 

hai 3, 4, ou 5 anos, non se toca un curso de auga, porque sempre hai problemas. O Sr. 

Sisto explica que en ningún sitio se reducen diámetros de auga na Pedreira e os 

diámetro de 30 xa existían, e non se lles tocou, e aos que se lles tocou entran tubos de 

40 e saen de 40. Salienta o Sr. Sisto que evidentemente non vale de nada poñer dous 

tubos que atravesen a estrada, porque se so chega a auga por un de corenta, non se 

quere para nada a saída de dous de corenta. Salienta que aí as inundacións pódense 

producir porque na saída da auga se obturen e demais e haberá que estar vixiantes e 

se os propietarios, que son os que teñen que ter ese rego ben aberto, non o fan, o terá 

que facer o concello subsidiariamente, porén non é un problema de diámetros. En 

canto a quen vixía as obras, sinala o Sr. Sisto que iso corresponde aos técnicos, xa 

que os políticos, aínda que saiban ou pensen que saiban moito de obras, non é así, 

engadindo que el non se vai a poñer a medir cantos metros hai ou cantos non hai, xa 

que hai un director de obra que é o que ten que certificar que a obra sexa executada e 

que a obra se axusta e se hai perdas e ganancias. Di o Sr. Sisto que tamén se fala de 

que as sendas non son anchas e sinala que do que se trata é de incrementar a 

seguridade viaria, que a xente teña un pouco de seguridade para andar, mantendo a 

seguridade e as características propias do núcleo rural, xa que non se está a falar 

dunha zona urbana. 

 

O Sr. alcalde pide aos concelleiros/as que se axusten ao punto que se está a tratar, 

que é o plan de obras e servizos, xa que o tema da Pedreira se vai a debater despois.  

 

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

aclara que na súa primeira intervención non falou xa da Pedreira porque entende que 

non era o momento, ao existir unha moción veciñal, sendo os veciños os que terán que 

falar. Porén agora xa ve que primeiro falan os concelleiros/as e logo os veciños, como 

se fose unha contrarréplica, resultando un pouco estrano, sobre todo porque, 

independentemente do que considere o Pleno, os que teñen as queixas e os que saben 
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o que está pasando son os veciños. Entende a Sra. Lemus que se os/as 

concelleiros/as son convocados polos veciños hai que ir e por moito que os 

representantes do goberno non se consideren competentes para determinados postos 

de traballo, algo que o tería que dicir a oposición e non o propio concelleiro, hai que 

respostar aos veciños. 

 

Pensa a Sra. Lemus que os veciños serán suficientemente capaces de explicar por si 

mesmos o que pasa na Pedreira sen que os/as concelleiros/as falen desto 

previamente. Opina que se trata dun tema suficientemente importante como para falalo 

tranquilamente e dunha forma sosegada e intentar chegar a un acordo para facer a 

obra, engadindo que con todo isto se lle está sacando o protagonismo aos veciños.  

 

Explica a Sra. Lemus que, centrándose no POS, o tema das autorizacións parécelle 

correcto que se diga que non é necesario, pero todos os argumentos que o Sr. Sisto 

deu despois reafirman a idea de que canto antes se empece mellor. Considera que 

todos deberían facer unha especie de reflexión conxunta, que todos os anos se fai por 

consenso, pero se perde planificación e se debería comezar a plantexar por bienios ou 

por mandato de catro anos, e así se tería a documentación en tempo, debendo incluso 

ter unha biblioteca de proxectos xa feitos. Opina a Sra. Lemus que deberían facer un 

esforzo entre todos e que, independentemente do que considere cada un dos/as 

concelleiros/as, é necesario o apoio ás obras do concello. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen explica que pola súa parte a mención 

á Pedreira viña para poñer de manifesto que había que evitar situacións como a que se 

da aí, xa que para o ano pódese dar noutro lugar, e que por iso o mencionou. Explica o 

Sr. Fernández que o BNG presentou unha moción no ano 2013 na que se pedía un 

plan de mellora da rede viaria no concello, tratándose dun plan para varios anos. 

Salienta que dende o BNG o que si teñen claro é que nos últimos anos se fixeron 

algúns cambios no POS, como a inclusión das sendas peonís, engadindo que para o 

seu grupo Teo precisa beirarrúas e espazos para as persoas, sendo esa a premisa 

fundamental. Opina o Sr. Fernández que hai que amañar as estradas porque están nun 
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estado lamentable, porén tamén se precisa seguridade viaria e se precisan actuacións 

nese senso.  

 

Di o Sr. Fernández que, despois, cando falen os veciños da Pedreira, fará algunha 

observación con respecto á esta obra, tal e como foi aprobada polo Pleno, posto que 

non se falou de ningunha senda na Pedreira, senón que se trababa da obra de 

acondicionamento do vial da Pedreira, con entubamento e cuneta, e así foi como se 

presentou a obra e iso foi o que aprobou o BNG. 

 

Remata o Sr. Fernández a súa intervención amosando a conformidade do seu grupo 

coas obras propostas para o 2015, engadindo que foron consensuadas entre todos e 

con aportacións de todas e todos, estando de acordo con que se fagan  estas obras e 

que se fagan en condicións. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que é verdade que os proxectos os 

aprobaron todos porén hai que facelo ben e non facelo mal. Reitera que na Pedreira hai 

14.000 euros, no que vai de obra, que non están investidos e que xa dan para facer o 

que queren facer noutro lado os veciños. Opina o Sr. Guerra que hai que facer un 

seguimento de dúas obras máis que ten esta empresa en Carballal e por aí. Reitera o 

Sr. Guerra que hai 10.061 euros en proxecto que non están, non levando o cemento 

que tiña que levar, faltando 90 metros lineais de tubo. Remata o Sr. Guerra a súa 

intervención sinalando que hai que ter moito coidado con isto e que a situación é moi 

grave, engadindo que parece que os veciños tiñan intención de falar, se o Sr. alcalde 

llo permite. 

 

O Sr. alcalde sinala que supón que cando se debata o tema haberá esa posibilidade, 

engadindo que de todas maneiras aproveita a petición que o Sr. Guerra fai para que 

todos fagan un pouco de didáctica na acción política, no senso de que se non hai 

ningún problema en que cando se debata ese tema unha persoa en representación dos 

veciños fale, existindo en todo caso un regulamento de participación veciñal que 

ademais fala diso, da posibilidade de que os veciños poidan falar no Pleno con petición 

previa, e quen o ditamina é a xunta de portavoces, cando reúne os requisitos. Explica o 
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Sr. alcalde que ata o de agora nunha se denegou a participación de ninguén, e ten 

intervido xente de todo tipo, como os da plataforma de transporte. Salienta o Sr. alcalde 

que, na medida en que se poida dar esa información, non está de máis, porque logo 

ten advertencias dende secretaría, con toda a razón, engadindo que, en base a ese 

regulamento, aínda que se non hai petición non se pode intervir, se vai intentar ir  máis 

alá do marco legal, ser máis racionais, e se se falou do tema, admitir a intervención. 

Reitera o Sr. alcalde que o que si que pediría é que na acción política que se faga 

dende os diferentes grupos, na medida en que se convide a alguén, se lles pida que 

fagan unha petición para intervir, engadindo que non vai a haber problema. Remata o 

Sr. alcalde a súa intervención sinalando que se vai a proceder a someter a votación o 

POS do 2015, sen prexuízo de que antes interveña o Sr. Sisto, que foi o que fixo a 

defensa da iniciativa. 

 

O Sr. Sisto di que simplemente, como saíron agora, quere aclarar unhas cousas sobre 

o tema da Pedreira. Explica que a Sra. Lemus dicía que había que ir, engadindo que el 

cree que se algún sitio foi visitado neste caso por este concelleiro foi a Pedreira, nos 

últimos 15 días unhas 10 veces. Sinala que descoñece se a Sra. Lemus se refire a 

unha reunión que non sabe quen a convocou pero á que non foi invitado ningún 

concelleiro do grupo do goberno, engadindo que cando se lles convida a algún sitio 

van. Considera o Sr. Sisto que poden todos/as quedar moi ben e dicir que se fagan 

“senda polos dous lados”, xa que non custaría nada e todos quedarían contentos, 

engadindo que en todo caso el cree que teñen unha responsabilidade política. Salienta 

que se el non fose concelleiro e fose veciño da Pedreira estaría reclamando, porén 

como concelleiro ten que decidir e se se decide conxuntamente para todos os veciños, 

el se vai a opoñer a que se fagan sendas polos dous lados, porque todos son 

conscientes de que en todos os sitios é igual, acábanse de deixar máis lugares e hai 

sitios onde nin sequera teñen por un lado.  

 

Considera o Sr. Sisto que é evidente que é mellor polos dous lados que por un e que a 

reclamación dos veciños é totalmente razoable, engadindo que se en vez de ser de 4 

centímetros fose de 6 ou 8, sería moito mellor porén os concelleiros/as teñen a 

responsabilidade de gobernar para todos os veciños. Salienta o Sr. Sisto que el, cando 
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non sexa concelleiro e cando sexa un veciño máis, lle gustaría que o concelleiro que 

estivese tivese polo menos o mesmo criterio que ten el, porque cree que é o que 

garante que todos teñan as mesmas posibilidades. Salienta o Sr. Sisto que se acaban 

de aprobar as obras do POS, e que se alguén pensaba que tiñan que ir polos dous 

lados podíase ter incluído e se discutía.  

 

Remata o Sr. Sisto a súa intervención sinalando que é preciso facer unha aclaración ao 

Sr. Fernández, e afirma que a senda da Pedreira non ía nas Sendas. Lembra que tanto 

nesa obra como na de Carballal, a que pasa por diante da Casa da Pradera, se 

suscitou na Xunta de portavoces que por exemplo ao tramo do edificio chamado a 

Casa da Pradera era conveniente facerlle unha senda igual polo outro lado, e na 

Pedreira, cree que foi o Sr. Parajó ou a Sra. Lemus os que sacaron ese tema. Sinala 

que o que non ten sentido é que se se fai a obra de asfaltado e se considera que alí é 

necesaria unha senda e se incorpora, e ante a pregunta de cómo incorpora, a resposta 

sería que coas mesmas garantías e coas mesmas características que noutro lado, 

sendo ese o criterio que entende que compartían todos. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (5 concelleiros non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo 
mixto), acorda: 

Primeiro.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2015, 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 Deputación Concello Presuposto 
total 

Afirmado e acondicionamento da 
estrada de Cobas e Rarís-Sestelo 

65.000,00€ 7.039,77€ 72.039,77 € 

Afirmado e acondicionamento na 
rúa Ledín 

90.000,00€ 21.997,85€ 111.997,85 € 
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Afirmado e acondicionamento da 
estrada a Mallos e Agromaior 

50.000,00€ 17.591,23€ 67.591,23 € 

Sendas 2015.-Concello de Teo 162.665,43€ 30.128,95€ 192.794,38 € 
             SUBTOTAL OBRAS 367.665,43 € 76.757,80€ 444.423,23€ 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2015 e que se 
relacionan nesta táboa, redactados polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto 
Rodríguez Rodríguez. 
 
B ) Financiamento de gastos correntes ou amortización de débeda: 
Non se solicita financiamento neste capítulo. 
C ) Resumo: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Presuposto total 
Subtotal Obras 367.665,43 € 76.757,80€ 444.423,23€ 
Subtotal gastos correntes e 

amortización débeda 
0,00€ 0,00€ 0,00 € 

             TOTAL 367.665,43 € 76.757,80€ 444.423,23€ 

 

Segundo.- Aprobar o Plan complementario do ano 2015 no que se inclúe a obra 
que a continuación se indica e aprobar o correspondente proxectos redactado 
polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez. 
 

Denominación da obra Presuposto 
Afirmado e acondicionamento das estradas do Xirimbao e 
Loureiro (Teo) 

106.680,76 € 

TOTAIS 106.680,76 € 

 

Terceiro.- 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. 
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Cuarto.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2015 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 
anualidade do 2015 se a houbera. 
 
Quinto.- 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 se produce efectivamente. 
 
Sexto.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento do investimento. 
 
Sétimo.- 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. 
 
Oitavo.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa 
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 
 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE 
COMPATIBILIDADE DO POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE TEO, D. JESÚS 
MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 20 de novembro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

seguridade cidadán, comunicación e medio natural de 24/11/2014. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 
 

Considerando que, con data de 6 de maio de 2014, solicitouse por D. Jesús Manuel 

Fernández Caamaño o recoñecemento da compatibilidade para o exercicio da 

avogacía (rex. entrada nº 3.418). 
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Considerando que, sendo vontade deste concello acceder ao solicitado, con data de 23 

de xullo de 2014 formulouse proposta da alcaldía relativa ao recoñecemento da citada 

compatibilidade, coas limitacións legalmente previstas, segundo o recollido na Lei 

53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das 

Administracións Públicas (en adiante, LI) e demais normativa aplicable, proposta que 

foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, seguridade 

cidadá, comunicación e medio natural, de 28 de xullo de 2014. 

 

Considerando que, con data de 31 de xullo de 2014, o Pleno da Corporación acordou 

retirar o asunto da sesión celebrada nesa data, coa finalidade de poñer en 

coñecemento do interesado as limitacións legais derivadas da compatibilidade, incluída 

a redución do específico para que o este manifestara a súa vontade de solicitar dita 

redución. 

 

Considerando que, de acordo co exposto, e en execución do citado acordo plenario, 

con data de 4 de agosto de 2014 (rex. saída nº 2.829), e para que o recoñecemento da 

compatibilidade puidera ser efectivo, se lle requiriu ao interesado para que formalizase 

a súa vontade de solicitar unha redución do complemento específico, nos termos 

expostos no informe de intervención (2.965.52€/anuais), advertíndoselle que non podía 

entre tanto exercer a actividade recoñecida, en base ás seguintes consideracións: 

 

“Considerando que o transcurso do prazo de tres meses terá lugar o 6 de agosto de 

2014, día a partir do cal podería entenderse estimada a súa solicitude e recoñecida 

polo tanto a compatibilidade para o exercicio da avogacía, sempre con plena 

observancia das limitacións legais, recollidas na proposta da alcaldía de 23 de xullo 

de 2014, que condicionan legalmente o citado recoñecemento, e que se reproducen a 

continuación: 

1.- Que dita actividade non impida ou menoscabe o estrito cumprimento dos seus 

deberes ou comprometa a súa imparcialidade ou independencia (art. 1.3 LI). 

2.- Non poderá exercer, por sí ou mediante substitución, actividades privadas, incluídas 

as de carácter profesional, sexan por conta propia ou baixo a dependencia ou ao 
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servizo de Entidades ou particulares que se relacionen directamente coas que 

desenvolva no departamento da policía local de Teo (art. 11 LI). 

3.- Que o desempeño de dita actividade non se relacione directamente coas que 

desempeñe no concello de Teo nin de lugar á intervención en asuntos nos que este 

intervindo, intervira ou teña que intervir por razón do posto público (art. 12 LI). 

4.- O recoñecemento da compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e 

horario do interesado e quedará automaticamente sen efecto no caso de cambio de 

posto no sector público (art. 14 LI). 

5.- O recoñecemento da compatibilidade suporá a redución do complemento específico 

do interesado ata adaptalo ao límite legal previsto no art. 16.4 LI, non debendo este 

superar o 30 por 100 da súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a 

súa orixe na antigüidade, o que supón, segundo o informe de intervención incorporado 

ao expediente, que o complemento específico anual do interesado non poder ser 

superior a 2.965.52 €.  

 

Tratándose da última das limitacións citadas relativa ao complemento específico, 

comunícaselle que deberá formalizar a súa vontade de solicitar unha redución do citado 

complemento, nos termos expostos no informe de intervención (2.965,52 €/anuais 

máximo de complemento específico), para que o recoñecemento da compatibilidade 

sexa efectivo, non podendo entre tanto exercer a actividade recoñecida. 

 
Considerando que, pese ao transcurso de mais de tres meses, o citado requirimento 

non foi, ata o día da data, atendido polo interesado, o que impide que sexa efectivo o 

recoñecemento da compatibilidade. 

 

Considerando que con data de 17 de outubro de 2014 (rex. entrada nº 9.335), D. Jesús 

Manuel Fernández Caamaño presentou no concello escrito solicitando certificación do 

silencio producido. 

 

Visto o informe de secretaría de 23 de xullo de 2014, incorporado ao expediente, e o 

informe emitido, en novembro de 2014, polo servizo de asesoría xurídica do concello, 

cuxos argumentos son asumidos pola presente como motivación, en base ao artigo 
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89.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións 

Públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), reproducíndose a 

continuación os fundamentos xurídicos do último dos informe citados. 

 
“FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

 
I. En canto ao prazo máximo para resolver sobre a declaración de compatibilidade 

 
 É certo que o artigo 14 da LI –como argumenta o funcionario solicitante- dispón que 
a resolución sobre a solicitude de compatibilidade se debe ditar no prazo de dous meses, 
pero tamén o é que a Disposidición adicional terceira da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común 
(en diante, LAP) establece:  
 

“Regulamentariamente, no prazo de 18 meses a partir da entrada en vigos desta 
Lei, levarase a efecto a adecuación a ela das normas reguladoras dos distintos 
procedementos administrativos, calquera que sexa o seu rango, con específica mención 
dos efectos dos estimatorio ou desestimatorios que a falta de resolución expresa produza.” 

 
En cumprimento desta disposición ditouse o Rd 1777/1994, do 5 de agosto, de 

adecuación das normas reguladoras dos procedementos de xestión de persoal -entre os 
que se citan os regulados na LI. Con relación a eles a Disposición adicional  primeira dese 
Rd 1777/1994 -que se titula “Procedementos en materia de incompatibilidades”-, establece 
que as solicitudes en materia de recoñecemento de compatibilidades para exercer 
actividades privadas pódense entender estimadas cando transcurran, sen que se ditase a 
resolución expresa, o prazo de tres meses. 

 
Aínda que se argumente que esta disposición (en relación co artigo 1 do Rd 

598/1985, do 30 de abril) non inclúe no seu ámbito ao persoal ao servizo da Administración 
local, sen embargo tamén é aplicable a el pola remisión á lexislación estatal que contén o 
artigo 92.1 da LBRL e, finalmente, polo carácter supletorio que ten o dereito estatal con 
relación ao das comunidades autónomas. 

 
II. Tocante ao requisito da limitación do complemento específico 
 
O artigo 16.4 da LI, na redación que lle deu a Lei 31/1991, de 30 de decembro, de 

orzamentos xerais do Estado para 1992, establecía a posibilidade de recoñecer a 
compatibilidade para o exercicio de actividades privadas ao persoal que desempeñase 
postos de traballo cun complemento específico cuxa contía non supere o 30% das 
retribucións básicas, excluída a antigüidade. 

 
No ámbito autonómico, xa o Decreto da Xunta de Galicia 165/1989, do 27 de xullo, 

establecía que para autorizar a compatibilidade era requisito necesario que o funcionario  
presentase, xunto coa solicitude a declaración, a renuncia á percepción do complemento 
específico; e a Disposición adicional oitava da vixente Lei de función pública de Galicia 
(Dlex 1/2008, do 13 de marzo), en canto á declaración de compatibilidade á que se refire o 
artigo 16.4 da LI, precisa: 
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“No suposto de que a contía do tal complemento (específico) supere o 30% referido 
(das retribucións básicas) poderá concederse a compatibilidade sempre que a persoa 
interesada renuncie á percepción do comlemento específico.” 

 
No ámbito estatal, o acordo do Consello de Ministros do 16.12.2011 aprobou o 

procedemento para a redución, por petición propia, do complemento específico dos 
funcionarios da Administración xeral do Estado pertencentes aos subgrupos C1, C2 e E, e 
no seu limiar sinala:  

 
“Neste contexto, e mantendo a aplicación dos límites establecidos na mesma Lei 

53/1984, procede establecer un procedemento que permita a redución das contías 
correspondentes ao complemento específico, posibilitando así a compatibilidade sen 
menoscabo das obrigacións propias do servizo”. 

 
Con posterioridade a Disposición adicional quinta do Rdl 20/2012, do 13 de xullo, 

estende a anterior posibilidade aos funcionarios pertencentes aos subgrupos A1 e A2. 
 
Das anteriores disposicións conclúese que para obter a compatibilidade para o 

exercicio dunha actividade privada, o funcionario debe solicitar, se é o caso, con carácter 
previo ou simultáneamente á petición de compatibilidade, a redución do importe do 
complemento específico ao límite do 30% das retribucións básicas, excluída a antigüidade. 

 
Como o Concello xa lle advertíu ao funcionario da necesidade de cumprir este 

requisito, sen que este manifestase a vontade de facelo (pola contra, insiste en que se lle 
emita a certificación de acto presunto favorable), o procedente ao noso xuízo sería aplicar 
o artigo 92 da LAP e advertirlle ao solicitante que, transcorridos tres meses sen que 
cumprimentase o requisito que se lle esixiu, caducará o procedemento e arquivaranse as 
actuacións”. 
 

En virtude do exposto, e de acordo co previsto no artigo 92 da LRXPAC e demais 

normativa aplicable, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Desestimar a solicitude de certificación de acto presunto favorable á 

declaración de compatibilidade, formulada por D. Jesús Manuel Fernández Caamaño. 

 

Segundo.- Reiterarlle ao funcionario o requirimento de que solicite a redución do 

complemento específico ata o límite legal do artigo 16.1 LI, de acordo co informe de 

intervención, de 11 de xuño de 2014  (2.965.52€/anuais, contía máxima do c. 

específico), advertíndolle que non poderá entre tanto exercer a actividade recoñecida, e 

que, transcorrido o prazo de tres meses sen que efectúa a correspondente solicitude, 

caducara o procedemento por el promovido co correspondente arquivo das actuacións. 
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Terceiro.- Notificar o presente ao interesado con sinalamento dos recursos 

procedente”. 

 

O Sr. alcalde di que vai facer unha breve defensa, porque xa se debateu na Comisión  

Informativa. Sinala que como todos saben se trata dun tema debatido no Pleno do 31 

de xullo de 2014, no que se acordou polo conxunto da Corporación retirar o asunto da 

sesión, coa finalidade de por en coñecemento do interesado, por escrito, as limitacións 

legais derivadas da compatibilidade solicitada, incluída a redución do específico, para 

que esta persoa manifestara a súa vontade de solicitar dita redución. Con data de 4 de 

agosto se lle requiriu para que formalizase dita vontade, realizándose, a maiores dos 

informes de secretaría e de intervención, unha solicitude de informe aos asesores 

xurídicos, que se atopa engadido na proposta. Salienta o Sr. alcalde que houbo unha 

solicitude por parte do interesado, o 17 de outubro, da certificación do silencio 

producido, porén, a maiores desta solicitude, o que aconteceu é que pasaron máis de 3 

meses e o interesado non atendeu ao escrito enviado o 4 de agosto, o que impide que 

sexa efectivo o recoñecemento da compatibilidade. Sinala o Sr. alcalde que o que os 

asesores xurídicos do concello teñen claro é que o recoñecemento da compatibilidade 

supón axustarse aos límites que marca a lei, sobre todo nunha tramitación regulada 

coma esta e iso supón unha redución no complemento específico.  

 

Salienta o Sr. alcalde que a proposta que se fai no informe xurídico é desestimar a 

solicitude de certificación do acto presunto formulada polo traballador municipal e 

reiterarlle que solicite a renuncia ao complemento específico, advertíndolle que non 

poderá entre tanto realizar a actividade solicitada.  

 

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

di que tiña entendido que había unha solicitude por parte do interesado de intervir no 

Pleno, e solicita que se lle responda despois a iso, engadindo que, tratándose deste 

tema, ten máis dúbidas que certezas. Considera que se trata dun tema de dereito 

administrativo puro e duro e suficientemente complicado, engadindo que o que está 

claro é que a redución do complemento específico é imprescindible. Salienta que outra 

cousa é que se poida pensar se é máis xusto ou menos xusto, engadindo que esa non 



 

23 
 

é a súa función como concelleira, e se non cumpre a legalidade xa está. Explica a Sra. 

Lemus que incluso mirando sentenzas hai determinados xuíces que opinan que é unha 

burrada sacar ese específico, dada a consideración da redución dos salarios públicos 

que sofren os funcionarios nos últimos anos, pero tamén hai que ter en conta que se 

está a falar dunha incompatibilidade cunha segunda profesión co cal, 

independentemente das súas consideracións sobre a xustiza ou non do tema, a 

redución é imprescindible. Considera a Sra. Lemus que outro tema é o do silencio, 

engadindo que non acaba de atopar solución posible, estando ademais a discusión 

sobre os meses, en relación co que afirma que pode entender as argumentacións dos 

servizos técnicos do concello, aínda que ela falaría doutro tipo de argumentacións. 

 

Espera a Sra. Lemus que se lle resposte á pregunta sobre a intervención do interesado 

e case que lle diga alguén que solución hai, rematando a súa intervención reiterando as 

súas dúbidas en moitos aspectos da resolución, respetando en todo caso as solucións 

dos servizos técnicos do concello. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende o seu grupo manteñen a 

posición que defenderon no pleno do xullo, engadindo que queren por de manifesto 

que en Teo non hai unha relación de postos de traballo, que se existira non deixaría 

lugar a dúbidas, sobre todo o que ten que ver ca diferenciación do complemento 

específico, da parte singular e do compoñente xeral. Reitera que se existira unha RPT 

non habería ningún tipo de dúbida ante isto. Sinala o Sr. Fernández que a proposta do 

seu grupo segue sendo a mesma, sobre todo polo desacordo en como se levou este 

proceso, no que houbo que demandar no mes de xullo que se retirase e se habilitase 

un trámite de audiencia ao interesado. Remata a súa intervención o portavoz do BNG 

sinalando que, se agora vai a intervir o interesado, sería importante escoitar os seus 

argumentos. 

 

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

D.ª Mª de la Mercedes Souto Abeijón. 
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A Sra. Souto sinala que dende o seu grupo van a agardar á intervención do interesado, 

engadindo que de todos os xeitos quería que se respostara á pregunta que fixo tamén 

o Sr. Fernández e que se lles aclare onde se especifica e como se reparte cada unha 

das partes  onde está especificada a incompatibilidade.  

 

O Sr. alcalde opina que se hai que facer debate de algo se fai, porén, como se soe 

dicir, ir por ir.. Cree que é un tema absolutamente regulado, engadindo que xa lle dicía 

él á Sra. secretaria que ía existir debate aínda que fose regulado. Salienta que se trata 

dun procedemento de incompatibilidade e se está falando dun informe de intervención, 

que descoñece se a Sra. Souto tivo tempo de léelo, onde se especifica cal é o cálculo 

do complemento específico, existindo igualmente un informe de secretaría e un dos 

servizos xurídicos. Salienta o Sr. alcalde que non se está falando dunha cuestión sobre 

se isto é xusto ou non é xusto, sobre todo tendo en conta que esta persoa está a pedir 

a compatibilidade para abrirse camiño lexitimamente nunha nova profesión despois de 

ter feito uns estudos, con afán de mellora, o que é de honrar. Salienta o Sr. alcalde que 

sempre se dixo que, se se cumpría o marco legal, non había ningún problema e di 

discrepar sobre a cuestión que sinala o Sr. Fernández porque se ben é certo que non 

existe unha RPT tamén é certo que por unha cuestión reguladora do convenio colectivo 

houbo reaxuste dos específicos da policía local en base a unha demanda laboral que 

existía na mesa de negociación sobre uns agravios comparativos co resto do corpo 

funcionarial. Explica que ese recálculo do complemento específico fíxose en base a 

unha ordenación de funcións, e así figura no texto, engadindo que o sabe porque foi o 

que se empregou para xustificar a existencia dun novo complemento específico, máis 

elevado que o que tiñan con anterioridade. Explica o Sr. alcalde que de feito o 

procedemento é moi similar ao procedemento da RPT porque se fala dunha serie de 

funcións e se da unha serie de puntos ás funcións para xustificar este complemento. 

Considera o Sr. alcalde que se ben é certo que ese sería un argumento que podería 

valer para a maioría dos traballadores, por unha serie de peculiaridades como as que 

comentan, aconteceu o que aconteceu e si que existe unha valoración dos postos de 

traballo para xustificar os complementos específicos da policía. Explica que hai unha 

solicitude do interesado para intervir e unha denegación da alcaldía, por unha serie de 

razóns que sinala prefire non facer públicas, engadindo que en todo caso se se solicita 



 

25 
 

que se fagan públicas aquí na Corporación el non ten ningún problema en dalas, 

porque ao día seguinte da petición do interesado hai unha resposta por escrito e unha 

serie de argumentacións. Sinala o Sr. alcalde que, basicamente e sen entrar en 

cuestións de detalle, se está a falar dunha persoa que participa nas mesas de 

negociación, representante de administración, dun procedemento que está regulado, e 

se está a falar de que iso non é unha participación como pode ser a participación 

veciñal que se permite no Regulamento. Salienta o Sr. alcalde que neste caso a 

proposta non é tanto de contido político como de procedemento e de informes 

xurídicos, engadindo que se vai a apoiar a proposta que se fai dende os servizos 

xurídicos e económicos, acatándose o que decida o resto da Corporación.  

 

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

di que non ten consideracións políticas sobre este tema, senón que o que ten son 

dúbidas, engadindo que respecto do que non ten ningunha dúbida é sobre a redución 

do complemento específico, xa que a regulación de calquera das leis aplicables marca 

dita reducción. Considera que, independentemente de que se inclúa ou non no 

complemento específico, a incompatibilidade determinada como tal merece esta 

redución. Sinala a Sra. Lemus que non se mete no tema que se falou en xullo, ao 

entender que é outra cousa que non ten que ver coa resolución de hoxe, falándose da 

falta dun trámite que se subsanou. Entende a Sra. Lemus que non ten que saber todo o 

dereito do mundo e que sempre existen os recursos xudiciais, sendo o xuíz capaz de 

resolver o que teña a ben nesta cuestión.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que no pleno de xullo quedou claro o 

que pasou, engadindo que o que está claro é que o específico hai que reducilo, non 

habendo dúbida ao respecto, porque é indiscutible. Explica que poderá haber algunha 

distinción de funcións pero non se distinguen os compoñentes do específico e así, por 

exemplo, se existise especial dedicación sería imposible que a policía local puidese 

cobrar horas extraordinarias e si que o fai. Insiste o Sr. Fernández en que o específico 

tiña que estar distinguido en dúas partes e só se reduciría unha delas. Remata o Sr. 

Fernández a súa intervención sinalando que o que determina a oposición do seu grupo 
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é como se levou o proceso, engadindo que en todo caso hai un marco legal que o 

determina o informe de secretaría.  

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen di que se lles tacha de meter a política 

en todo, e pregunta se non será que o Sr. alcalde é o que fai esas distincións políticas. 

Pregunta se en todo caso a interventora acredita que dentro do complemento se cobra 

o específico por incompatibilidade, engadindo que se di iso non hai ningún problema, 

porén se non o di  lle crea un problema ao seu grupo. Considera que se o tema está 

aquí no Pleno será porque é o Pleno o que ten que decidir, e se o Pleno ten que decidir 

non sabe canto tempo pasou dende que se fixo a petición ata que se ten que tomar a 

decisión. Di a Sra. Souto que non sabe canto prazo hai, se pasou, se non pasou, se hai 

silencio, se non hai silencio, estando todo dubidoso. Remata a Sra. Souto a súa 

intervención sinalando que non hai máis que falar e que non habería que ter chegado 

ata aquí.  

 

O Sr. alcalde di que é o Pleno quen aproba a compatibilidade e que se podería negar, 

como acontece habitualmente. Salienta que é o Pleno o que marca as condicións desa 

compatibilidade, que veñen marcadas por lei, tal e como recollen os informes de 

intervención e secretaría. Explica que a cuestión é que o feito de recoñecer a 

compatibilidade conleva a redución dun complemento específico, sendo esa a cuestión, 

non entrándose en ningún outro debate, e que por iso di “cuestión política”. Explica o 

Sr. alcalde que, no Pleno de xullo, se entendeu que faltaba un paso no procedemento 

consistente en dar unha audiencia formal ao interesado, razón pola que se retirou da 

orde do día, e se completou o trámite, como se especifica na proposta de alcaldía, 

enviándose o 4 de agosto. Aclara que dita cuestión formal está subsanada e agora o 

que se fai é recoñecer esa compatibilidade cos límites legais.  

 

O Sr. alcalde invita á Sra. Souto a que lea os informes, respostando esta que xa o fixo, 

replicándolle o señor alcalde que non lle cree posto que pregunta o que di a 

interventora e o debería saber, pois está nos informes que se teñen que ler. Explica o 

Sr. alcalde que a cuestión non é preguntarlle a el se nos informes se di o que a Sra. 

Souto quere que se diga, senón que estes teñen que estar e están a disposición do 
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conxunto da Corporación, sendo responsabilidade dos/as concelleiros/as léelos ou non, 

pero non que se lle pregunte a el se no informe pon o que a Sra. Souto quere que se 

diga.  

 

A Sra. Souto di que o Sr. alcalde ten a liberdade de respostar ou non, e que ela como 

concelleira ten a liberdade de facer o seu traballo ou non facelo. 

 

O Sr. alcalde sinala que él non ten que respostar a esa cuestión, pois se pon nos 

informes que se teñen que ler.  

 

Dirixíndose ao Sr. Fernández, o Sr. alcalde dille que, tratándose da cuestión da RPT da 

policía, se lle pasara o texto, porque si que se fai, engadindo que o recálculo conleva 

unha relación de funcións. 

 

Ante a intervención dende o público do Sr. D. Jesús M. Fernández Caamaño, o Sr 

alcalde dille que ten unha resposta por escrito e por rexistro de saída, denegando a 

intervención. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
cinco votos a favor (5 concelleiros non adscritos) e oito abstencións  (6 PP, 2 
BNG e 1 grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Desestimar a solicitude de certificación de acto presunto favorable á 
declaración de compatibilidade, formulada por D. Jesús Manuel Fernández 
Caamaño. 
 
Segundo.- Reiterarlle ao funcionario o requirimento de que solicite a redución do 
complemento específico ata o límite legal do artigo 16.1 LI, de acordo co informe 
de intervención, de 11 de xuño de 2014  (2.965.52€/anuais, contía máxima do c. 
específico), advertíndolle que non poderá entre tanto exercer a actividade 
recoñecida, e que, transcorrido o prazo de tres meses sen que efectúa a 
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correspondente solicitude, caducara o procedemento por el promovido co 
correspondente arquivo das actuacións. 
 
Terceiro.- Notificar o presente ao interesado con sinalamento dos recursos 
procedente. 
 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE O TRANSPORTE 
ESCOLAR NA URBANIZACIÓN CAMPOS DE MIRABEL, CALO. 
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

A Sra. Lemus da conta da moción de 19 de novembro de 2014 (Rexistro 999. Nº 38), 

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

educación e deporte de 24/11/2014.  

 
“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en 
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NA 
URBANIZACIÓN CAMPOS DE MIRABEL, CALO, ao obxecto de ser incluída na orde 
do día do Pleno ordinario e debatida no mesmo, en base aos motivos e consideracións 
expresadas na seguinte: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O servizo de transporte escolar é un dos servizos fundamentais para garantir o acceso 
á educación, e está considerado (xuntamente co servizo de comedor) como un servizo 
absolutamente clave para garantir o citado dereito.  

 
Un grupo de nais e pais do CEIP A Igrexa de Calo leva dende 2010 reivindicando a 
creación dunha nova parada (ou a creación dunha nova ruta) para dar servizo aos 
veciños e ás veciñas da Urbanización Campos de Mirabel, na parroquia de Calo, unha 
urbanización emerxente e na que viven moitas parellas novas con nenos en idade 
escolar.  
 
Os datos cos que contamos na actualidade (segundo un informe do propio concello de 
Teo) dinos que nesa urbanización viven na actualidade 67 nenos e nenas en idade 
escolar (entre 0 e 12 anos).  
 
Outro dato que debera ser tido en consideración por parte das autoridades educativas é 
o feito de que facer o traxecto a pé entre a urbanización Campos de Mirabel e o CEIP A 
Igrexa de Calo resulta perigoso ao ser unha carreteira estreita e sen beirarrúas, 
aspectos que recolle un informe da Policía Local de Teo de novembro de 2010. 
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O colexio carece de espazo suficiente (por estar reservado aos propios autobuses 
escolares) para que as familias que trasladan nos seus propios coches aos nenos e ás 
nenas poidan acceder ao patio do colexio e aparcar.  
 
E finalmente, un último argumento (e non menor) sería o índice de natalidade previsto 
de cara ao futuro, pois xa dixemos con anterioridade que a Urbanización Campos de 
Mirabel está basicamente habitada por xente nova.  
 
O PSdeG-PSOE de Teo optou por levar esta problemática ao Parlamento de Galicia, a 
través do grupo parlamentario socialista, que en data 14 de novembro de 2014, 
presentaron sendas preguntas sobre a cuestión. 
 
Polo exposto, proponse ó Pleno a adopción dos seguintes  
 
ACORDOS: 
 
1. Instar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a adoptar 
medidas da forma mais urxente posible en canto á creación dunha nova parada ou 
dunha nova ruta no transporte escolar dos nenos e nenas residentes na urbanización 
Campos de Mirabel, en Calo, e escolarizados no CEIP A Igrexa de Calo”. 
 

 

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

que é unha moción moi concreta e complementaria a unha iniciativa que se fixo no 

Parlamento de Galicia. Explica que se trata dunha urbanización, en Campos de 

Mirabel, Calo, onde hai xente residindo dende o 2005, xente xoven, e cada vez hai 

máis nenos. Actualmente debe de haber uns 60 nenos e nenas entre 0 e 12 anos. 

Explica que xa se pediu á Consellería a posibilidade dunha nova ruta de transporte 

escolar, cun informe da policía incluso no que se falaba do perigo de facer o traxecto a 

pé entre Campos de Mirabel e o CEIP, porén o problema é que a Consellería, 

aplicando a normativa, di que está a menos de 2 km e que polo tanto non teñen dereito 

a unha ruta especial nin nova.  

 

Salienta a Sra. Lemus que nos últimos tempos ademais agrávase cada vez máis o 

problema porque dende a propia escola lles piden aos pais e nais levar aos nenos no 

seu propio vehículo particular, debido ao tráfico dos buses escolares, e do sitio para 

poder aparcar. Reitera a Sra. Lemus que se trata dun complemento á iniciativa 

parlamentaria, porque quen ten que adoptar esta decisión é a Consellería de cultura e 

ordenación universitaria, entendendo que como medida de presión o máis coherente 
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sería presentar un acordo plenario, instando á Consellería a adoptar medidas da forma 

máis urxente posible en canto á creación dunha nova ruta do transporte escolar para os 

nenos e nenas de Campos de Mirabel, Calo, e escolarizados no CEIP da Igrexa de 

Calo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que el tamén vive en Campos de 

Mirabel, e que a este respecto do transporte escolar tamén se ten producido unha 

situación problemática en urbanizacións como Augas Mansa e a Xunta ten respostado 

con cuestións de proximidade. Sinala que dende o seu grupo están de acordo porque 

se está  a falar de moitos nenos e nenas concentradas nun lugar en concreto, 

tratándose polo tanto a do PSOE dunha boa proposta . 

 

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 ten que dicirlle ao señor alcalde que está profundamente 

decepcionada coa lei mordaza que se lle da aos cidadáns para que non falen, porque 

caladiños están moi guapos. Sinala que, dito isto, dende o seu grupo van a apoiar a 

moción, engadindo que se aledaría moito de que saíra adiante porque o seu equipo 

estivo traballando tamén o mesmo problema que tiñan os rapaces que ían ao IES, os 

rapaces de Augas Mansas que estaban a 1 km trescentos metros, máis ou menos, e 

foron á Consellería moitas veces, presentaron iniciativas, e non lles fixeron caso, por 

iso lles aledaría moito que a iniciativa saíra adiante, xa que daquela irían eles con uñas 

e dentes a buscar o outro. 

 

O Sr. alcalde a anuncia o apoio do goberno municipal, ao considerar que a iniciativa é 

lóxica e está xustificada. Lembra que o outro día falaban na Comisión informativa 

doutra marquesina que había, pero que levaba o transporte do instituto, que estaba á 

saída da urbanización, pero entenden que neste caso por determinadas razóns, como 

a densidade poboacional, a concentración de nenos e nenas e a situación ademais de 

problemas de seguridade vial que se dan á entrada do colexio, está máis que 
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xustificada esta solicitude, non so para presionar na Corporación senón tamén no 

propio Parlamento.  

 

Dirixíndose á Sra. Guldrís, o Sr. alcalde dille que ten todo o dereito do mundo a 

decepcionarse, aínda que considera que antes de disparar debería preguntar. Explica 

que no Pleno téñense canalizado intervencións de persoas que representan ao ámbito 

veciñal, facéndose normalmente de maneira regrada e, en casos excepcionais, de 

maneira voluntaria, porén neste caso estase a falar dunha cuestión regrada, unha 

cuestión de ámbito laboral, que afecta a un traballador, que é ademais representante 

sindical e que ten a posibilidade de expoñer as súas reivindicacións continuamente na 

mesa de negociación, resultando ademais que tivo a posibilidade de expoñelas 

individualmente coa secretaría e coa alcaldía, estándose a falar de procedementos. 

Considera o Sr. alcalde que un regulamento de participación veciñal non afecta a un 

tema que se refire a unha cuestión laboral do concello, que para iso son as canles, 

agás que a Sra. Guldrís queira facer outro tipo de interpretación. Sinala que o feito de 

que a Sra. Guldrís saia con decepción persoal é unha cuestión súa, engadindo que el 

preferiría non dar máis explicacións do escrito que se rexistrou de saída. Insiste o Sr. 

alcalde en que se está a falar dun regulamento de participación veciñal, aprobado 

precisamente polo Pleno, que ten unhas características ás que hai que axustarse. 

Remata o Sr. alcalde afirmando que xa ve que todo vale. 

 

A Sra. Lemus da as grazas polo apoio dos diferentes grupos á moción e formula in 

voce unha emenda á súa moción, consistente en engadir, ao acordo proposto, un 

segundo apartado co seguinte texto: 

 

“2.- Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e aos grupos 

parlamentarios do Parlamento de Galicia”. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e a 

concelleira do PP, Sra. Leborán, non fan uso da súa quenda de intervencións. 
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O Sr. alcalde explica que se sometera a votación a emenda da Sra. Lemus, e a 

continuación a proposta emendada. 
 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes, 
acorda aprobar a emenda formulada á moción do grupo mixto sobre o transporte 
escolar na urbanización Campos de Mirabel, Calo. 
 
Sometida a votación a moción emendada, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (5 concelleiros non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1 
grupo mixto), acorda: 
1.- Instar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a 
adoptar medidas da forma mais urxente posible en canto á creación dunha nova 
parada ou dunha nova ruta no transporte escolar dos nenos e nenas residentes 
na urbanización Campos de Mirabel, en Calo, e escolarizados no CEIP A Igrexa 
de Calo. 
 
2.- Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e aos grupos 
parlamentarios do Parlamento de Galicia. 
 
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 xa se fixo anuncio de 

que algún dos grupos da Corporación vai a defender a moción veciñal, de 24 de 

novembro, indicando que hai tamén unha moción do concelleiro Ignacio Iglesias Villar, 

da mesma data, sobre os atrasos na tramitación da renda de integración social de 

Galicia, e outra da concelleira D.ª María do Carme Hermida Gulías, de 26 de 

novembro, sobre a necesidade de que o servizo galego de saúde administre os 

fármacos de segunda xeración para o tratamento da hepatite C para determinados 

casos dos que se ten constancia no concello de Teo. Explica o Sr. alcalde que, tendo 

en conta a orde de chegada, en primeiro lugar se vai a tratar a moción veciñal e 

pregunta se algún grupo fai defensa desa moción. 
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O portavoz do BNG, Sr. Fernández, asinte. 

 

O Sr. alcalde pídelle ao Sr. Fernández que xustifique a urxencia, para despois pasar ao 

debate, engadindo que no propio texto da moción se pedía que a mesma fora asumida 

por algún grupo e aclarando que esa sería a única forma de viabilizala. 

 

1.- Moción dos veciños/as da Pedreira-Calo, asumida polos grupos municipais do PP, 

BNG e grupo mixto, de 24 de novembro (rex. entrada nº 10.693). 

Intervén o Sr. Fernández quen, tras aclarar que fala en nome de todos os grupos da 

oposición, sinala que estes grupos presentan esta moción, ou fan posible que os 

veciños da Pedreira poidan presentar esta moción, porque neste momento estase 

desenvolvendo a obra, e por iso é urxente, sendo preciso actuar canto antes nesa 

zona. 
 
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 PP, BNG e 
grupo mixto, sobre as obras da Pedreira. 
 

Reprodúcese a continuación a moción cidadá de 20 de novembro (rex. entrada nº 

10.693, de 24 de novembro). 

 
 

“Teo, 20 de novembro de 2014 
Sr. Alcalde do Concello de Teo  
Moción cidadá a debater no pleno municipal.  
 
Veciños e veciñas da Pedreira-Calo-Teo, presentamos unha moción cidadá para que sexa 
debatida no pleno ordinario do mes de Novembro de 2014.  
 
 
MOCIÓN 
 
Con data 03 de xullo de 2014, presentouse por parte dos vecinos da Pedreira un escrito no 
rexistro municipal (nº 4527) onde explicábamos as nosas reclamacións sobre dos problemas que 
nos afectan.  
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A estas reclamacións contestounos, a través dun escrito, o grupo de gobernó, negándose, en 
principio, a solucionar as demandas que nós planteábamos.  
 
Un tempo despois enterámonos que o pleno da Corporación aprobaba unha obra na rede viaria 
desta zona que considerábamos moi necesaria. Mais, unha vez analizado o proxecto, 
observamos grandes carencias das que demos conta no escrito.  
Así, entre outras eivas, comprobamos que coas citadas obras discriminase inxustificadamente á 
veciñanza, entre veciños de primeira e veciños de segunda, xa que, un lado da estrada levará 
unha beirarúa de formigón, o que permitirá que eses veciños poidan sacar de diante das súas 
portas os “terróns” a lama e as matorreiras, namentras que os de enfrente, os veciños de 
SEGUNDA, continuarán cos mesmos problemas.  
 
Queremos salientar que de non se entubar a outra gabia, en canto abeire algún camión dos 
moitos que saen e entran a diario do almacén que está situado un pouco máis arriba ou algún 
autobús escolar, o aglomerado rematará cedendo e volveremos á situación de sempre.  
 
Tendo en conta que a obra tiña un orzamento inicial de 97.564,93 e que se lle adxudicou á 
empresa Ponciano Nieto S.L. en 59.719,49 €, o que resulta unha baixada de 37.845€, é decir, un 
38,8%, entendemos que esta cantidade é máis que suficiente para poder entubar a outra marxe 
da estrada.  
 
Pregamos debátase esta moción, ben por proposta do Grupo de goberno ou por parte dos 
grupos da oposición, en defensa dos intereses lexítimos da veciñanza.  
 
 
PROPOSTA DE ACORDO  
Os veciños e veciñas da zona pregamos debátase esta moción como iniciativa cidadá, ben por 
proposta do Grupo de Goberno ou por parte dos Grupos da oposición, en defensa dos intereses 
lexítimos da veciñanza, para informarlle ao Pleno Municipal destes problemas e solicitarlle a 
este que tome a decisión de construír outra beirarrúa na outra marxe da estrada entre a 
Pedreira e Ames, ou como mínimo proceda a entubar, de momento, a cuneta en cuestión.  
 
(achegamos documentación de rexistro) 
 
 
Voceiros veciñais 
 
Gerardo Pardal Pazos  DNI 33237357B 
Juan Manuel Pardo Verde DNI 33260749n” 
 
 

O Sr. alcalde di que lle toca facer defensa aos grupos da oposición e cede a palabra ao 

portavoz do BNG, Sr. Fernández. 
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O Sr. Fernández di que realmente non quería intervir máis, preferindo que sexa o 

portavoz dos veciños o que interveña e faga uso da palabra. 

 

O Sr. alcalde sinala que antes do debate do punto compre esa intervención e pregunta 

se hai elixido algún representante veciñal. 

 

Neste momento intervén, en representación dos veciños da Pedreira, D. José Ramón 

López Santiso, nos termos que se recollen a continuación. 

 

“Boas tardes-noites a todos.  

Co seu permiso, Sr. alcalde.  

Son José Ramón López Santiso e quero falar en nome de todos os veciños da 

Pedreira, coa presenza aquí de parte deles, das obras de acondicionamento de 

pavimento e cunetas.  

Quero transmitirlle o descontento que temos no desenrolo das citadas obras.  

1.- En primeiro lugar, votamos de menos un cartel informativo exposto en dito tramo, 

así como a falta dun cambio de impresións entre os afectados e o Concello. Sen lugar 

a dúbida algunha, se alguén sabe dos problemas e necesidades da zoa seremos nós, 

os veciños.  

2.- Parécenos irrisorio que as beiravías queden sen rematar ata os peches nun tramo 

non superior a 80 metros e cun ancho de 50 centímetros, que van quedar con terróns e 

lameiras a vista, motivado, parece ser, pola falta de orzamento.  

3.- Segundo a conversa mantida no día de onte con Sr. Sisto, solicitándolle a 

necesidade de atravesar a estrada con outro tubo de 40 centímetros, dado o volume de 

auga que soporta esa cuneta, comenta non ver dita necesidade. Sabemos que vamos 

ter problemas dado que antes as augas cando non pasaban polo tubo subían por 

enriba, agora van canalizadas e nalgures retrocederán para as saídas de sótanos, 

casas ou leiras.  

4.- Tubos de 40 centímetros está ben, o que non saben vostedes é que no tramo inicial 

empeza con 30 centímetros e rematan con 20 centímetros, sen contar, que parte deles 

están obstruídos.  
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5.- E por último, e non menos importante, nun lado beiravía e noutro cuneta. Que vai 

pasar cando un dos camións do almacén se cruce con outro vehículo?. 

  

A única opción é achegarse ó lado da cuneta co perigo que iso conleva, aparte de 

desfacer o pavimento que agora van a botar. 

 

Levo preto de 30 anos vivindo na Pedreira e teño particularmente, e digo 

particularmente, a sensación de que estamos un pouco esquecidos polo noso concello. 

Entendan a nosa indignación, para unha obra de mellora que nos toca, que sexa 

desempeñada desta maneira”.  

 

Remata o Sr. López Santiso a súa intervención dándolles as grazas ao Sr. alcalde por 

permitirlle expresar as súas inquietudes, engadindo que en todo caso xa sabe que de 

pouco vai a servir. O Sr. Santiso di que aporta fotografías do que acaba de mencionar 

neste escrito por se lle interesa aos concelleiros e pode explicalas ou poden velas. 

 

O Sr. alcalde agradece ao Sr. Santiso a súa intervención. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen sinala que, aínda que xa está todo 

dito, quere insistir nunha cuestión que formulou ao principio, que era a que ten que ver 

coa saída das augas, a onde van dar as augas e como está iso, aí e noutros lugares, 

engadindo que o problema se ve claramente, e vai a xerar outros problemas, e ao final 

haberá que levantar de novo. Sinala o Sr. Fernández que é certo que iso está feito de 

antes, porén habería que atender esa situación porque poderían evitarse problemas no 

futuro. Considera o Sr. Fernández que, tendo en conta o que acaba de dicir o 

representante dos veciños, o máis importante é que sexa atendida a demanda polo 

goberno municipal. 

 

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

que cree que nesta corporación hai que entoar primeiro un mea culpa con respecto aos 

proxectos de obra. Explica que moitas veces, debido á necesidade imperiosa de obras 

que ten o concello, lévanse a aprobar cousas que moitas veces ao mellor non se 
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plantexan coa debida dilixencia, razón pola que antes se falaba da necesidade de 

planificación, de falar cos veciños e da necesidade de planificar antes de facer calquera 

intervención nunha zona. Salienta a Sra. Lemus que os veciños plantexaron a falta de 

previsión con respecto a necesidades reais, ademais de que eles mesmos plantexaban 

os problemas coa execución, saneamento previo de baches, recheo, etc. Di que ten 

unha dúbida en relación coa grava no lateral. Entende a Sra. Lemus que non se 

debería de chegar a este punto de que os veciños teñan que vir a un Pleno, non porque 

non poidan vir, senón que o que quere dicir é que unha obra nunha zona pode 

plantexar dúbidas, pode plantexar queixas, algo que di entender sobre todo pola súa 

propia experiencia laboral, porén sobre todo entende que antes de que se vexan 

obrigados a optar por ter que vir a un Pleno e facelo así, hai outras formas de 

colaboración entre dirixentes e veciñanza. Remata a Sra. Lemus a súa intervención 

sinalando que en todo caso os veciños plantexan unhas queixas e ela entende que o 

concelleiro de obras, como responsable deste tema, terá que dar as explicacións 

oportunas que, engade, agarda ansiosamente.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que dende o seu grupo van a apoiar en 

todo isto aos veciños, engadindo que as obras non deben ser para xerarlle problemas a 

estes. Salienta o Sr. Guerra que o que lle estrana é que non se faga ningunha alusión 

ao dito por el do formigón e o tubo que non se puxo, e se tira para diante, estando a 

empresa facendo xa outra obra en Carballal. 

 

O Sr. Sisto sinala que, comezando polo final, se hai algunha deficiencia na obra o que 

hai que facer é transmitirllo ao técnico director de obra, como así o fará el, sobre a 

forma de execución e as medidas, porque el é o que asina e o responsable de que a 

obra se execute axeitadamente. Dirixíndose ao Sr. Guerra, o Sr. Sisto dille que pode 

plantexar todo o que queira, e que él lle trasladará ao técnico a información. Salienta o 

Sr. Sisto que eles non asinan ningunha certificación de obra, senón que o fan os 

técnicos municipais xunto cos construtores, que son os que se responsabilizan de que 

a obra sexa correcta. Reitera que nin el nin o Sr. alcalde poden asinar iso, senón que é 

o técnico o que ten a responsabilidade de que o que asina se axusta á realidade. 
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Dirixíndose ao Sr. Guerra dille que se está convencido do que di, haberá que dicirllo ao 

técnico e o fará constar na certificación e se corrixirá.  

 

O Sr. Sisto salienta que os que teñen que trasladar as queixas son eles, porén os que 

se ocupan das certificacións son os técnicos, os que comproban os materiais 

empregado, son os técnicos, ao non estar eles capacitados nin técnica nin 

xuridicamente. 

 

Explica o Sr. Sisto que o tema de augas redúcese a dúas solución posibles, unha é que 

chega un tubo de 40 e hai un cruce de estrada, se chega un tubo de 40, por moito que 

se poñan 2 tubos de 40 ao lado non vale de nada, porque aí non vai a aliviar. A outra 

opción é a do cruce da tajea previamente a dos cruces, e esa si que é unha decisión 

política, que xa pasou moitas veces, porque non se cambian os cursos da auga e estas 

teñen que ir por onde foron sempre. Explica o Sr. Sisto que todos os tubos son de 40 e 

se hai tubos de 20 ou de 30 previamente, que puxeron os particulares, e eses non dan 

abasto, en todo caso será cuestión dos particulares arranxalo, porque se trata de tubos 

de particulares, non colocados polo concello, asumíndose por este se foron colocados 

por el. Salienta que o que está claro é que na obra nova que se fixo, e que é o que vai 

no proxecto, non se alterou ningún curso de auga nin se reduciron diámetros de ningún 

tipo.  

 

Ante a intervención, non autorizada, dunha persoa do público, o Sr. alcalde volta a 

pedir que se deixe de interromper, sinalando que os veciños falaron a través dun 

representante municipal, razón pola que pide que se deixen rematar, engadindo que 

ademais, polo que se ve, a moción vai a ser, numericamente polo menos, aprobada.  

 

O Sr. Sisto di que esta non é a primeira reclamación, senón que hai unha reclamación 

previa, e que nela non se facía ningunha referencia á auga, só a que se quería a senda 

polos dous lados e que se quería máis aglomerado, sendo iso o que se respondeu, 

engadindo que entón tamén no seu momento se podería ter plantexado que había un 

problema coas augas que se tiña que solventar, e non se plantexou. Sinala o Sr. Sisto 

que, aínda que non o di polos que están aquí, agradecería tamén que se tivera en 
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conta que para poder reclamar hai que estar empadroados e contribuír 

economicamente no concello, xa que os veciños teñen que ser conscientes de que o 

feito de non estar empadroados no concello supón que este non recibe cartos por esa 

persoa.  

 

Prodúcense varias intervencións non autorizadas polo público asistente.  

 

O Sr. alcalde reitera que hai unha moción presentada polos veciños, que defenden os 

grupos da oposición, e que hai un debate, e pide que non se entre nun diálogo, 

engadindo que se vai a rematar o debate e logo xa se dialogará.  

 

O Sr. Sisto aclara que o que é o proxecto da obra foi aprobado por unanimidade, polo 

Pleno da Corporación, xa que os que teñen que aprobar os proxectos son os 

representantes dos veciños. Explica que os proxectos seguen un procedemento no que 

todos poden facer as súas aportacións e reitera que foron aprobados por unanimidade. 

Sinala que el non di nada en contra da reclamación, porque os veciños teñen toda a 

lexitimidade para facela, porén a responsabilidade dun veciño ou dun particular é 

distinta da responsabilidade dos que teñen que tomar decisións para todo o concello.  

Explica o Sr. Sisto que o que agora hai que facer é votar unha moción concreta que 

conta cunha proposta de acordo segundo a cal “Os veciños e veciñas da zona 

pregamos debátase esta moción como iniciativa cidadá, ben por proposta do Grupo de 

Goberno ou por parte dos Grupos da oposición, en defensa dos intereses lexítimos da 

veciñanza, para informarlle ao Pleno Municipal destes problemas e solicitarlle a este 

que tome a decisión de construír outra beirarrúa na outra marxe da estrada entre a 

Pedreira e Ames, ou como mínimo proceda a entubar, de momento, a cuneta en 

cuestión”. Salienta o Sr. Sisto que eles, ca responsabilidade que teñen, non poden 

estar a favor porque creen que ten que existir un trato igualitario para todos os veciños 

de Teo. Considera que evidentemente nas vías principais, que teñen un grave 

problema circulatorio, haberá que garantir que conten polo menos cunha sendo por un 

lado e a partir de aí completarse e farase outra senda polo outro lado, engadindo que 

do que hai que ser consciente é que non o 95% senón o 99% do concello está sen 

ningún sitio por onde ir. 
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Unha persoa do público di que non queren dúas sendas, que lles chega unha, que o 

que queren é entubar.  

 

O Sr. Sisto di que está moi ben, pero que cada particular foi entubando como quixo e 

como lle pareceu e agora o concello o que está facendo é entubar nun lado polo menos 

e facer unha senda por riba para que pase a xente. Salienta que claro que preferirían 

facelo nos dous lados porén teñen que ser conscientes de que os cartos son os que 

son e teñen que ter responsabilidade en todo o concello e iso é o que determina a súa  

decisión. Remata o Sr. Sisto a súa intervención sinalando que, por moi lexítimo que 

sexa, eles non poden votar a favor do que se propón.  

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o tema das augas é importante, 

porque senón se xeran outros problemas. Considera que tamén hai unha cousa que 

está clara, que é que o concello ten un problema coa seguridade viaria, en 

practicamente todo o concello, porén tamén esta claro que o que se vai facendo, hai 

que facelo ben.  

 

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

di que quizais habería que explicarlle aos veciños que polo regulamento de 

participación veciñal só interveñen unha vez, sendo ese o problema do Regulamento, e 

non hai contrarréplica. Considera que se o que di o Sr. Guerra é certo, o que se debe 

facer é denunciar ao técnico porque entón se trataría dun delito, non dunha mala 

praxis. Salienta que ela en todo caso, en principio, ten que pensar que os técnicos do 

concello non van a permitir 10.000 euros de menos na execución dunha obra, 

engadindo que ela, se non ten probas, non lle pode dar ou quitarlle a razón ao Sr. 

Guerra. Sinala a Sra. Lemus que, respecto ao que acaba de pasar, hai que dicir que 

todos son conscientes dos dereitos dos veciños. Cree que falar de que en xullo non 

presentaron o tema das augas ou de que non estean empadroados, non é o tema 

nestes momentos, porque tamén todo o mundo paga impostos estatais e moitos 

impostos estatais van á Deputación.  

 

Considera a Sra. Lemus que o máis lóxico sería saír cun compromiso do concelleiro, 

que pode facer unha visita máis co técnico e reunir aos veciños mañá pola tarde e 
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dicirlles o que hai, porque por moito que falen os/as concelleiros/as da oposición o que 

ten que arranxar o problema é o equipo de goberno, que é quen pode darlle ordes ao 

técnico director da obra, e os veciños tamén terán dereito a que se fale con eles nunha 

reunión, fora da rixidez dun Pleno.  

 

Sinala a Sra. Lemus que é certo que hai un acordo de todas as forzas políticas de facer 

sendas só por un lado, porén outra cousa é o entubamento da outra gavia, que cree 

que xa se plantexou no Pleno, no mes de setembro, nesta zona da Pedreira. Remata a 

Sra. Lemus a súa intervención sinalando que tampouco debe de ser tan complicado 

reunirse todos e falar do tema, que vaian os técnicos e que se plantexen as dúbidas.  

Prodúcense novamente intervencións, non autorizadas, de xente do público. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que para ver isto hai que ir ás obras, e non 

fai falta ser enxeñeiro nen licenciado en ciencias políticas. Solicita que se poñan os 

metros de tubo que faltan e considera que hai que vixiar un pouco mellor e máis de 

cerca as obras, engadindo que el o vai a facer. Sinala que mañá haberá que falar co 

responsable disto, o señor Gilberto. 

 

O Sr. Sisto di que os veciños son absolutamente respetables nas súas demandas, 

engadindo que, tratándose dos partidos da oposición, non o entende, por que se están 

tan convencidos de que hai que entubar polo outro lado, neste POS, na reunión do 

outro día, puideron propoñer que obras se deixaban de facer e se facía a segunda 

gavia, porque é moi fácil vir a un Pleno e diante dos veciños dicir que hai que poñer o 

outro lado. Salienta o Sr. Sisto que cando se fan afirmacións tan graves, o que hai que 

facer é certificalas cun técnico, porque a palabra do Sr. Guerra vale tanto coma a súa e 

en todo caso o que vale é a denuncia para que se investigue e se comprobe, e unha 

vez que se faga iso se pode dicir se é ou non é así.  

 

Unha señora do pública volta a interromper, e o Sr. alcalde dille que ten unha paciencia 

infinita e pídelle que deixe debater o tema, engadindo que ao rematar o tema, se quere, 

falan dúas horas.  
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O Sr. Sisto di que na Pedreira se vai a facer o mesmo que se fixo en moitos outros 

lados, engadindo que en calquera das obras que se fixeron nos POS anteriores, 

executouse co mesmo espesor e coas mesmas consideracións e en todas os veciños 

están conformes e contentos coa obra que se fixo. Na Pedreira vai a pasar igual e vai a 

quedar, polo menos, igual que quedou nos outros lado. O Sr. Sisto considera que pode 

compartir a preocupación, porén non se pode ser catastrofista de entrada porque vai a 

pasar o mesmo que no resto do concello. Salienta que é certo que se pode asumir que 

pode existir máis información e maior nivel de diálogo, porén tamén é certo que isto por 

desgraza ten que ser aprobado case cun ano de antelación, igual que se fixo hoxe coas 

obras do ano que ven, tratándose de proxectos inamovibles, porque calquera 

modificación ten que ser aprobada polo Pleno do concello e logo polo Pleno da 

Deputación. Explica o Sr. Sisto que o proceso administrativo é largo e complexo e non 

é tan fácil, e que na medida que se vexa que hai demandas, e cousas que non 

funcionan, haberá que buscar fóra dos plans provinciais e tentar darlle unha solución.  

 

Di o Sr. Sisto que do que non ten ningunha dúbida é que vai quedar moito mellor do 

que estaba e reitera que nese senso non poden apoiar que se poña outra senda noutro 

lado, porque é prexudicar a outras zonas do concello, razón pola que se van a abster 

na votación.  

 

O Sr. alcalde pregúntalle ao representante que interveu en nome dos veciños se quere, 

antes de pasar á votación, amosar as fotos ás que se referiu con anterioridade. 

 

O  Sr. López Santiso pasa a amosar as citadas fotos aos/as concelleiros/as de todos os 

grupos municipais. 

 

Antes de someterse o asunto a votación, co permiso da presidencia, interveño eu, 

secretaria da Corporación, para clarificar os termos do acordo a adoptar, sinalando que 

o mesmo, salvo que se indique outra cousa, será reflectido na acta tal e como se 

recolle na moción. 

 

Ningún dos grupos municipais fai neste intre ningunha observación ao efecto. 
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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) e cinco abstencións (5 
concelleiros non adscritos), acorda solicitarlle ao Pleno Municipal que tome a 
decisión de construír outra beirarrúa na outra marxe da estrada entre A Pedreira 
e Ames, ou como mínimo proceda a entubar, de momento, a cuneta en cuestión. 
 

2.- Moción do concelleiro Ignacio Iglesias Villar, de 24 de novembro de 2014, sobre os 

atrasos na tramitación da renda de integración social de Galicia (rex. entrada nº 

10.740).  

O Sr. alcalde xustifica a urxencia sinalando que o concello tramita solicitudes de 

expedientes de RISGA e veñen de ter varias reunións na Xunta porque hai solicitudes 

que, a pesar de estar tramitadas correctamente, levan unha demora de 6 e 7 meses. 

Salienta o Sr. alcalde que entenden que a RISGA é unha axuda que se da en 

situacións de emerxencia social e que non están a ser resoltas pola Xunta, tratándose 

dunha situación moi complicada, habendo ademais moitos casos no concello. 

 
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 sobre os 
atrasos na tramitación da renda de integración social de Galicia (rex. entrada nº 
10.740).  
 
 O Sr. Iglesias da conta da moción, de 24 de novembro, sobre os atrasos na tramitación 

da renda de integración social de Galicia (rex. entrada nº 10.740), que se reproduce a 

continuación. 

 
“MOCIÓN DO CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR, EN REPRESENTACIÓN 
DOS CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS DO GRUPO DE GOBERNO   DO 
CONCELLO  DE TEO SOBRE OS ATRASOS NA TRAMITACIÓN DA RENDA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA 
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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 desexa 

someter á consideración do Pleno Municipal a seguinte  
 
MOCIÓN 

A Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)  é unha prestación pública destinada 

a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, segundo se 

recolle  na lei 10/2013 do 27 de novembro de inclusión social de Galicia.  A  Xunta de 

Galicia, a través da consellería de Traballo e Benestar Social  ten a competencia  para 

resolver as solicitudes de dita prestación, que debera contar con unha tramitación 

municipal que inclúe a emisión  de informes técnicos.  

Esta prestación esta destinada a persoas e familias en situacións de necesidade 

económica estrema, e vai destinada a cubrir necesidades básicas como a alimentación, 

a vivenda e os subministros inherentes a mesma ou transporte. Persoas que xa 

esgotaron calquera outra posibilidade de conseguir  recursos económicos  

A situación antes mencionada fai que a rapidez na concesión sexa un elemento básico 

para a efectividade da mesma,  e o artigo 37 da citada lei menciona que a resolución 

debera ser notificada no prazo de dous meses dende a entrada da solicitude no 

rexistro. Pero a realidade é que se tardan case 10 meses en resolver as solicitudes tal 

e como mostran os casos deste concello. Unha solicitude rexistrada o 3 de xaneiro do 

2014 foi resolta o 29 de setembro do mesmo ano, e por unha cuantía de 133,13 € , o 

que obriga a presentar unha reclamación xa que a información contida no informe 

social non foi tida en conta.  

Neste momento o concello de Teo ten 21 solicitudes en espera de resposta, as mais 

antigas foron solicitadas a primeiros de abril. Xa van ala oito meses, e seguimos 

esperando. 

Estas persoas, e familias con menores, sen medios económicos están meses sen 

poder  pagar os gastos das súas necesidades básicas sendo o concello de Teo a 

través das emerxencias sociais municipais o que ten garantirlles a supervivencia, 

cando non é administración con competencias nin con recursos para este fin.  
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As axudas de inclusión social son “prestacións económicas non periódicas que teñen 

como finalidade atender situacións de grave emerxencia de persoas ou familias 

vulnerables”.  No concello de Teo solicitouse unha axuda deste tipo en xaneiro que 

esta pendente de contestar. A lei prevé un prazo de dous meses para resolvelas. 

Aínda que politicamente entendemos que este sistema de rendas condicionadas non é 

o desexable nun estado chamado social, non podemos menos que reclamar o seu 

correcto funcionamento  mentres non  o cambiamos por un sistema  de renda básicas 

ou mínima. 

 

Por todo o antedito, o Concello de Teo aproba a seguinte moción: 

 

1. Esixir ao Goberno de Galiza, que cumpra o prazo fixado na lei de inclusión social de 

Galiza de dous meses para a resolución das solicitudes de RISGA e das Axudas de 

Inclusión Social. 

2. Solicitar que se recolla un xeito áxil e sinxelo de tramitación da RISGA e das AIS 

que non desvirtúe o carácter urxente que deben ter , no anunciado decreto de 

desenvolvemento da lei de Inclusión Social de Galicia. 

3.  Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos grupos 

parlamentarios do Parlamento de Galiza. 

En Teo, a  24 de novembro  de 2014” 

 

O Sr. Iglesias explica que veñen de ter unhas reunións ca persoa que lles indicou a 

señora Beatriz Mato, a Directora xeral de benestar social. Sinala que a cuestión é que a 

renda social de Galicia é unha prestación pública que está destinada a garantir 

recursos económicos ás persoas que non teñen ningún tipo de recursos e esgotaron 

todas as prestacións. Sinala que é a última rede antes de caer na pobreza absoluta, 

tratándose dunha prestación destinada a manter os mínimos económicos e que 

ascende arredor de 400 euros, segundo as características de cada familia. Explica o 

Sr. Iglesias que é para vivenda, alimentación, e subministros de interese mínimo e 

aclara que a resolución ten que darse nun prazo de dous meses e en Teo, así como 

noutros concellos, estase a tardar en torno a dez meses, tempo no que as persoas en 

situación de exclusión non teñen ningún tipo de ingreso. Explica o Sr. Iglesias que 
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neste momento Teo acumula vinte e unha solicitudes sen respostar ao longo de todo o 

ano 2014, o que conleva que os servizos sociais e os fondos municipais teñan que 

asumir mediante axudas emerxencias municipais a subsistencia destas familias, 

porque se non hai recursos tampouco hai posibilidade de consumir produtos de 

primeira necesidade. Indica o Sr. Iglesias que as axudas de inclusión social tamén 

teñen un prazo de resolución de dous meses e en Teo se leva esperando por algunha 

case un ano e salienta que, aínda que políticamente a RISGA non é a súa opción 

idónea, mentres non se cambie o sistema si que polo menos teñen que esixir que a 

RISGA ou as prestacións derivadas da mesma e da inclusión social teñan unha 

eficiencia mínima de aí o acordo que se propón ao Pleno, tal e como se recolle na 

moción. 

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

di que o tema é dunha gravidade absoluta e anuncia o seu apoio á moción. Sinala que 

se di na moción que hai vinte e unha solicitudes que están sen responder dende abril, e 

pregunta se neste tempo houbo resposta a algunha ou como resolven, por orden 

temporal de rexistro de entrada ou como. Di a Sra. Lemus que, habida conta de que 

houbo unha reunión coa Directora Xeral, lle gustaría que se contara que escusa deu.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que isto é unha cuestión que xa se 

ven denunciando por parte do BNG e doutros grupos no Parlamento diante da 

conselleira. Considera que verdadeiramente é un escándalo e manifesta a política do 

Partido Popular diante das necesidades dos veciños, no tema do benestar social, da 

sanidade, da educación, e en calquera outro ámbito que forme parte do chamado 

Estado do benestar. Explica o Sr. Fernández que a RISGA, aínda que evidentemente 

non entra no modelo de sociedade que defende o BNG, si que é unha necesidade no 

modelo social existente para garantir recursos económicos a quen non os ten, xa que 

se non os ten precisa unha resposta e precisa dispoñer deses recurso canto antes, e 

non ter que estar en listas de agarda. Remata o Sr. Fernández a súa intervención 

anunciando o apoio do seu grupo á moción e denunciando a política do PP.  
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José Antonio Patiño Amboage. 

 

O Sr. Patiño pregúntalle ao Sr. Iglesias se despois non lle pagan a xente os atrasos, e 

pregunta se non lle responderon nada. Explica que sabe de casos, non no RISGA pero 

noutros casos, nos que unha vez que os valoran lle dan atrasos, aínda que cobren 

despois de seis meses, polo que non é todo o que se di da política do PP, xa que en 

todos os casos se cocen fabas. Considera o Sr. Patiño que o goberno do PP foi o que 

máis investiu no RISGA, engadindo que hai que dicir todo xa que non é todo botar 

pedras. 

 

O Sr. Iglesias di que as tramitacións de determinados tipos de axudas non son 

trasladables a outras, xa que cada unha ten unha regulación distinta. Explica que neste 

ano se fixeron en Teo vinte e oito solicitudes, estando vinte e unha en espera, 

concedéronse dúas e rexeitáronse cinco. Salienta que as últimas que se deron son 

unha de tres de xaneiro e outra de abril, e en lista de espera as máis antigas son unha 

de dez de abril e dúas de vinte e dous de abril, ata a última que se solicitou, que foi o 

sete de novembro. O Sr. Iglesias di, en canto ao procedemento que segue a Xunta, que 

tampouco el o ten moi claro, engadindo que na Dirección Xeral se suprimiron os 

técnicos das unidades de valoración, polo tanto os informes das traballadoras sociais 

neste momento non os miran técnicos e as veces non os entenden. Explica que a 

última solicitude que veu aprobada, na que se mandou un informe no que se di que non 

hai ningún tipo de apoio da familiar, se conceden cento dez euros, porque ten apoio 

familiar, e hai que presentar unha reclamación e volver a alongar o procedemento. 

Salienta o Sr. Iglesias que o feito de que os traballadores sociais se quitaran das 

unidades de valoración leva a unha serie de problemas de entendemento. Dirixíndose 

ao señor Patiño, o Sr. Iglesias di que no concello de Teo no ano 2011 houbo catro 

solicitudes aprobadas, no 2012, unha, no 2013 dúas e no 2014 dúas, polo que en Teo 

hai baixada. Salienta que, tratándose de solicitudes, no ano 2010, houbo dez, no 2011, 

doce, no 2012, once, no 2013, vinte e dúas e no 2014, vinte e oito. Salienta o Sr. 

Iglesias que el non sabe se se amplia o orzamento, porén vense barbaridades, e 

explica que na reunión non hai unha reposta clara e se di que se está facendo o que se 
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pode, que a vocación é que isto se resolva, ao mesmo tempo que se utiliza o mesmo 

discurso do Sr. Patiño, de que se está aumentando, engadindo que hai outro tipo de 

misterios de porque nunhas provincias se tarda o dobre que noutras. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a Sra. Lemus, agradece as aclaracións e 

sinala que hai pouco máis que dicir, porque ai que ter en conta que cada ano hai 

menos solicitudes aprobadas, resultando ademais que nesta moción o que se plantexa 

é un tema de tempo de resposta, porque cando non hai resposta, non se ten a 

posibilidade de alegar, resultando ademais que os meses son demasiados para un 

tema tan grave.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o tema é moi claro, a lei prevé un 

prazo de dous meses para resolver e se está incumprindo, engadindo que eles non 

están de acordo con esta situación, aínda que non saben se o estará o PP, engadindo 

que so se pide que se cumpra o prazo previsto da lei. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Patiño, e sinala que eles falan da moción. Explica que 

para que se dean as axudas hai que cumprir uns requisitos, como en todas as cousas, 

e se ben o técnico pódese equivocar valorando a unha persoa, en ocasións hai axudas 

a xente que pode traballar e iso non pode ser, dar a tutiple, como se dou ata agora, e 

iso tamén hai que miralo, xa que hai que mirar a quen se lle da. 

 

O Sr. Iglesias di que sempre que se fala do Estado do benestar e sempre que se fala 

de axudas se acaba culpabilizando á xente porque é pobre. Di que descoñece canta 

xente estafa ao RISGA, porén a estafa máis grande non é de aí. Dirixíndose ao Sr. 

Patiño dille que se ten coñecemento diso, a inspección da Xunta vai a revisar casos ás 

casas, porque á Conselleira se empeñou en que había moito fraude, porén non o 

atopan. Remata o Sr. Iglesias a súa intervención salientando que hai que lembrar que 

hai seis millóns de parados, que poden traballar, porén o problema é que non teñen 

onde. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (5 concelleiros non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo 
mixto), acorda: 
1.- Esixir ao Goberno de Galiza, que cumpra o prazo fixado na lei de inclusión 
social de Galiza de dous meses para a resolución das solicitudes de RISGA e das 
Axudas de Inclusión Social. 
 
2.- Solicitar que se recolla un xeito áxil e sinxelo de tramitación da RISGA e das 
AIS que non desvirtúe o carácter urxente que deben ter , no anunciado decreto 
de desenvolvemento da lei de Inclusión Social de Galicia. 
 
3.- Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos 
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. 
 
3.- Moción da concelleira D.ª Mª do Carme Hermida Gulías, de 26 de novembro de 

2014, sobre a necesidade de que o servizo galego de saúde administre os fármacos de 

segunda xeración (SOFOSBUVIR) ós pacientes diagnosticados de hepatite C (rex. 

entrada nº 10.886).  

O Sr. alcalde explica que a última das mocións presentada por rexistro para tratar por 

vía de urxencia se refire a unha patoloxía que é a hepatite C, un tratamento novo que 

se está a aplicar e os problemas que existen para que se aplique na comunidade. 

Salienta que se ten coñecemento de casos no concello de Teo, aínda que non se trata 

unicamente dunha cuestión unicamente municipal. Explica o Sr. alcalde que é unha 

moción de posicionamento e aclara que a moción foi plantexada pola Sra. Hermida que 

hoxe, por razón do ingreso hospitalario dun familiar, non puido asistir. 
 
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 sobre a 
necesidade de que o servizo galego de saúde administre os fármacos de 
segunda xeración (SOFOSBUVIR) ós pacientes diagnosticados de hepatite C (rex. 
entrada nº 10.886).  
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O Sr. alcalde da conta da moción, de 26 de novembro, sobre  necesidade de que o 

servizo galego de saúde administre os fármacos de segunda xeración (SOFOSBUVIR) 

os pacientes diagnosticados de hepatite C (rex. entrada nº 10.886), que se reproduce a 

continuación. 

 

“MOCIÓN 

SOBRE A NECESIDADE DE QUE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE ADMINISTRE 

OS FÁRMACOS DE SEGUNDA XERACIÓN (SOFOSBUVIR) ÓS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE HEPATITE C. 

PRESENTADA POLA CONCELLEIRA CARME HERMIDA GULÍAS Ó PLENO DA 

CORPORACIÓN DE TEO PARA A SÚA TOMA DE CONSIDERACIÓN. 

 

A hepatite C é  unha enfermidade infecciosa de carácter vírico que pode derivar en cirrose, 

insuficiencia hepática ou cancro de fígado, todas elas de consecuencias fatais para quen as 

padeza. 

A hepatite C contráese principalmente por contacto con sangue contaminado, ben transportado 

por instrumental médico ben debido a transfusións de sangue non testadas. Na actualidade 

considérase que hai en Galicia unhas 60.000 persoas que padecen hepatite C. 

O tratamento máis común para a hepatite (interferón + ribavirina) ten un índice de curación de 

algo máis do 50% dos casos. As persoas que non responden ó tratamento quédalles a alternativa, 

no caso de seren candidatos, do transplante de fígado ou o desenvolvemento doutras doenzas 

fatais. No ano 2014 aprobouse o uso dun novo fármaco, o sofosbuvir, que reduce o tempo de 

tratamento e ten un índice de eficacia do 90%. 

A esperanza de curación que a aparición do sofosbuvir creou nas persoas infectadas pola hepatite 

C viuse violentamente tronzada pola negativa das autoridades sanitarias estatais e galegas á súa 

administración polo seu alto prezo, resposta que obtiveron os afectados, entre eles varios do 

Concello de Teo.E isto, mesmo despois de que a Conselleira de Sanidade saíse nos medios de 

comunicación o 26 de outubro do 2014 anunciando a súa dispensación hospitalaria. 

Ante os feitos anteriores, a Corporación Municipal do Concello de Teo considera que todos os 

galegos e galegas temos dereito á saúde e a unha vida digna que ningún teito de gasto e ningún 

equilibrio presupostario nos poden arrebatar, como así o asumiron para os seus habitantes os 

gobernos de Euskadi e de Andalucía. 
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Por todo isto: 

ACORDA 

1. Dirixirse á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para solicitar a inmediata 

dispensación do medicamento de segunda xeración sofosbuvir ós pacientes infectados de 

hepatite C. 

2. Dirixirse á Presidencia da Xunta de Galicia para que realice as modificacións 

orzamentarias precisas para que os doentes de hepatite C reciban o tratamento que pode 

garantir a súa curación e que evite no futuro calquera falta de atención médica por razóns 

económicas da administración”.  

 

Explica o Sr. alcalde que algunhas comunidades, como Andalucía, están dispensando 

o medicamento, e outras, quizais por razóns orzamentarias, non o están a dispensar. 

Explica que o medicamento é caro, engadindo que en todo caso moito máis caro é un 

transplante de fígado, que está orzamentado entre douscentos e trescentos mil euros, 

motivo polo que quizais o Ministerio negociou un prezo. Salienta o Sr. alcalde que se 

ten coñecemento de casos existente no concello e que o que se pide é un 

posicionamento para sensibilizar sobre este tema e transmitilo ao Sergas. 

 

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

anuncia o seu apoio á moción e di que na farmacia hospitalaria pecharon xa novos 

contratos para pagar o 1 de setembro de 2014, co cal é imposible, porque calquera tipo 

de medicamento se paraliza a nova contratación, e incluso os fármacos que se pagan 

por contratación antiga se están deixando de pagar ata o 1 de xaneiro.  

 

Salienta a Sra. Lemus que se trata destes mecanismos de enxeñería contable que a 

Xunta de Galicia fai moi ben para xustificar que existe superávit e non déficit e que se 

cumpra a estabilidade orzamentaria que tantos problemas está a dar. Salienta a Sra. 

Lemus que, independentemente das consideracións políticas, se está a falar dun 

problema de saúde e considera que resulta ademais moito máis coherente optar por 

este fármaco de segunda xeración que polo transplante de fígado, razón pola que vai a 

apoiar a moción. Opina que en todo caso, visto o que se está a facer coa sanidade 
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pública, dificilmente os afectados van a ter estes medicamentos ata xaneiro ou febreiro, 

porque mentres se fai o contrato, se asina e se cumpre, tardará un pouco. 

 

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

moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que dende o seu grupo se van a fiar do 

que di o Sr. alcalde, que é médico, e van a apoiar a moción. 

 

O Sr. alcalde agradece o seu apoio ao Sr. Guerra, engadindo que a moción non a 

redactou el, senón que a revisou, engadindo que lle deixa preocupado a información 

dada pola Sra. Lemus xa que, por distintos motivos, é unha persoa que ten información 

de primeira man e si iso é así, é moi fastidiado o agravio de que non se  administre este 

medicamento e se lle condene a determinados casos a unha situación moi complicada. 

Considera o Sr. alcalde que é moi importante facer sensibilización e presionar para que 

se comece a dar esta medicación para determinados casos, sempre baixo prescrición 

do especialista, que é quen ten que coñecer cada caso. 

 

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 presentes (5 concelleiros non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo 
mixto), acorda: 
1.- Dirixirse á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para solicitar a 
inmediata dispensación do medicamento de segunda xeración sofosbuvir ós 
pacientes infectados de hepatite C. 
 
2.- Dirixirse á Presidencia da Xunta de Galicia para que realice as modificacións 
orzamentarias precisas para que os doentes de hepatite C reciban o tratamento 
que pode garantir a súa curación e que evite no futuro calquera falta de atención 
médica por razóns económicas da administración.  
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9.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

1.- A Sra. Lemus di que o outro día no Pleno preguntou pola granxa de Paredes e 

interésase novamente pola mesma, solicitándolle ao Sr. Sisto que non se esqueza do 

tema. 

 

2.- A Sra. Lemus sinala que en Carballal se fixo unha acometida e se deixou, non un 

bache, senón un monumento aos baches. Salienta que se deixou bastante mal e 

solicita que se mire o tema. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG. 
O portavoz do BNG formula os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O Sr. Fernández di que quere formular un rogo que ten que ver coa urbanización 

dos Tilos. Explica que vindo da autovía, á altura da piscina, hai varias sinais e unha non 

ten nada, polo que pide que se retire porque, se non informa de nada, non ten sentido e 

ademais quita algo de visibilidade. 

 

2.- O Sr. Fernández sinala que na saída da estrada que ven do campo de fútbol da 

Cañoteira, se pediu un espello e se segue sen el. Solicita que se pida á Xunta que 

coloque o espello, se corresponde a esta, e senón que se faga polo concello, porque 

así se acordara nun Pleno. 

 

3.- Sinala o Sr. Fernández que na Murga a auga que ven de Xermade non ten saída, e 

habería que abrir o canle que hai porque o tubo quedou cego, polo que habería que 

facer alí unha actuación. 

 

O Sr. Francos pregunta onde. 

 

O Sr. Fernández resposta que onde fora o afundimento, alá abaixo.  
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O Sr. Francos di que están pendentes de facelo. 

 

4.- O Sr. Fernández di que se vai a referir a unha cuestión de seguridade viaria que 

considera importante. Explica que, en Augas Mansas, á altura de onde da a volta o 

autobús, hai un cambio rasante, e habería que poñer  un paso elevado sobre a estrada 

ou algo. Sinala que esta semana un coche case atropela dous nenos e salienta que hai 

que facer algo, sobre todo porque non hai visibilidade, sendo preciso un paso de peóns 

elevado ou algo, porén algo que sexa con urxencia.  

5.- Refírese o Sr. Fernández á estrada de Guldrís e sinala que non sabe cando se van 

a comezar as obras. 

 

O Sr. Sisto resposta que comezaron onte. 

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

 

1.- O  Sr. Guerra sinala que un veciño de Castres, Oza, lle preguntou por unha fonte, 

que se quedou de resolver fai tempo, unha fonte que parece que non mana, alá onde a 

autopista. Di que parece que xa contactaron algunha vez co Sr. Sisto e que se quedou  

en dar unha solución. 

 

2.- A Sra. Leborán pregunta se xa se rematou a obra do local sociocultural da 

Ramallosa. 

 

O Sr. alcalde resposta que non, que se rematou a cuberta do teito, quedando o tema 

de asegurar as vigas. 

 

O Sr. Sisto sinala que comezan o luns o cosido das vigas e que se calculan dúas 

semanas para que este listo. Explica que o que se fixo agora foi sacar toda a tella e 

meter unha capa impermeabilizante e aillante por debaixo da viga, dándolle saída para 

fora ás augas, xa que ese era un dos problemas graves que provocaba continuamente 
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humidade no interior, e agora queda o problema de recosido das vigas, que comeza o 

luns. 

 

A Sra. Leborán pregunta se se vai a voltar a colocar a estrutura de dentro. 

 

O Sr. Sisto resposta que sí. 

 

A Sra. Leborán pregunta qué se vai a facer coas tellas. 

 

O Sr. Sisto resposta que as tellas recolléronse e están na nave de obras para diversas 

actuacións. 

 

O Sr. Francos di que está pendente de retellar a casa común de Marisa Mirás e tamén 

quizais o Xulgado e algún lavadoiro. 

 

Pregunta a Sra. Leborán se as tellas están na nave de Lucí. 

 

O Sr. Francos resposta que si. 

 

A Sra. Leborán di que, fai uns días, lle chegou unha foto ao móbil, engadindo que lle 

estrana o que se está dicindo porque se non se sabe onde están as tellas é grave e se 

se sabe tamén o é. Di a Sra. Leborán que as tellas están nunha casa particular, non 

nunha propiedade privada, empaquetaditas. 

 

O Sr. Sisto di que iso é de denuncia directa diante da Garda Civil. 

 

A Sra. Leborán di que ela non vai a ir á Garda Civil, que ela o di no Pleno e que o 

goberno municipal xa fará o que consideren que ten que facer. 

 

O Sr. Sisto dille á Sra. Leborán que polo menos lle dirá onde están. 

 

A Sra. Leborán di que están nun sitio moi visible e que lle dirá onde están. 
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 O Sr. Sisto di que cando se fan acusacións tan graves… 

 

A Sra. Leborán di que ela o foi a comprobar, ao igual que o Sr. Guerra, e que ten unha 

foto que este lle mandou e outra que lle mandou outra persoa.  

 

O Sr. Sisto pide que se informe onde están. 

 

A Sra. Leborán di que lle estrana esa seguridade cando se di que están na nave da 

Ramallosa, porque o preguntou dúas veces. 

 

O Sr. Francos di que as tellas están alí para ver. 

 

A Sra. Leborán amosa unha foto e di que tamén están para ver, engadindo que ao 

mellor as repartiron, mandando para alí os cachos e punto. 

O Sr. Sisto di que el non o comprobou, pero que se ordeou que se levaran para aí. 

Considera que se están facendo unhas acusacións moi graves, e engade que o que 

non vale e tirar a pedra  e esconder a mano. Pide o Sr. Sisto que se faga denuncia por 

escrito, para actuar directamente, dicindo onde están. 

 

A Sra. Souto di que xa se lle está amosando. 

 

O Sr. Sisto di que se lle está amosando unha foto e que cando se vai á Garda Civil 

haberá que dicir onde están, de quen é esa propiedade e todo o demais. 

 

A Sra. Souto reitera que se lle están ensinando. 

 

O Sr. Sisto replica que se lle está ensinando unha foto. 

 

O Sr. Guerra dille ao Sr. Sisto que despois lle dirán onde están. 

 

3.- A Sra. Leborán di que no Pleno anterior preguntaron sobre un traballador do 

concello ao que se lle fixo unha adaptación do posto de traballo, e está como conserxe 
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no colexio da Ramallosa, solicitando que se lle demostre que esta persoa ten unha 

incapacidade para a súa profesión habitual e que a Seguridade Social solicitou un 

cambio de posto de traballo ou unha adaptación do mesmo. Di a Sra. Leborán que 

falaron co Comité de empresa e  que este, no seu momento, e os propios compañeiros, 

non se enteraron desta adaptación ata que alguén lles dixo que estaba no colexio da 

Ramallosa, polo que dende o PP deducen que este novo posto de traballo que se lle 

dou a esta persoa foi negociado nun despacho, porque o Comité de empresa non se 

enterou disto. Salienta a Sra. Leborán que hai detalles que dan que pensar e afirma 

que esta persoa presumiu que, durante as eleccións, estivo ingresado no hospital e 

pediu a alta voluntaria para ir a votar ao Sr. Noriega. Sinala que esta persoa fixo 

comentarios moi ilustrativos, un pouco antes de mandalo como conserxe, do tipo “para 

o tempo que me queda aquí” “isto vou a deixalo pronto”, etc. Explica a Sra. Leborán 

que a esta persoa primeiro se lle mandou para o albergue, e non lle gustou o sitio, e 

despois se lle mandou para o colexio da Ramallosa. Aclara a Sra. Leborán que isto ven 

a colación porque se dou o caso dunha educadora familiar, que estivo traballando no 

concello durante dezaseis anos, e a esta persoa si que se lle concedeu pola 

Seguridade Social unha incapacidade permanente total para a súa profesión habitual 

de educadora social, e para ela a Seguridade Social solicitou un cambio de posto de 

traballo, porén os responsables do departamento non lle ofertaron ningún cambio, e xa 

había este posto de conserxe, e incluso vai a existir unha próxima xubilación. Pregunta 

a Sra. Leborán porque se fai este agravio comparativo dunhas persoas con outras, e 

pregunta se hai algo que inflúa aí. Opina a Sra. Leborán que, por moitos motivos, 

estanse dando conta de que por parte do equipo de goberno se está entrando nunha 

dinámica de mercadeo de votos que supera todo o imaxinable, vendo situacións que 

lembran os mellores tempos do franquismo, algo que tanto se critica dende o goberno, 

tomando represalias por non ten coincidencias ideolóxicas, manipulando, 

subvencionando e montándolle chiringuitos aos amigos, non tendo en conta a saúde 

dos veciños e facendo verquidos incontrolados nos ríos do concello. Refírese a Sra. 

Leborán á depuradora de Insúa e di que se estivera alí a casa do Sr. Sisto ou a do Sr. 

alcalde ou dalgún afín, aquela depuradora non se poñería alí, porén o que pasa é que 

estaba a casa do señor Cándido.  
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O Sr. Sisto afirma que está a casa da súa aboa. 

 

A Sra. Leborán di que lle da igual e explica que os verquidos que se están facendo 

nese río, como ela comprobou, son intermitentes, non seguidos, pero se están facendo, 

incluso na depuradora de Caxade, sendo aquilo pestilento, como se pode comprobar. 

Pensa a Sra. Leborán que está claro que o Sr. Noriega non pasará á historia do 

concello de Teo por ser o alcalde de todos os teenses, engadindo que lle gustaría que 

se lles aclarara o caso desas dúas persoas, porque a unha se lle fai unha oferta dun 

cambio de posto de traballo e a outra non. 

 

O Sr. alcalde, dirixíndose á Sra. Leborán, sinala que se a pregunta fora esa, a resposta 

podía ser poñer a disposición desta concelleira os expedientes tramitados, porén non 

se fai esa pregunta senón que se fan acusacións e insinuacións terriblemente graves, 

engadindo que menos mal que os Plenos quedan gravados, e cada quen fará o que 

considere que  ten que facer diante de determinadas acusacións.  

 

Di o Sr. alcalde que descoñece se comezou a campaña ou a precampaña e, 

dirixíndose á Sra. Leborán, dille que, como xa dixo publicamente, non se vai a volver a 

presentar polo que non debe esta concelleira gastar enerxías con el, pedíndolle un 

pouco de respecto. Explica que esta tema se tratou na xunta de negociación, co 

conxunto dos sindicatos, que pediron información, déuselle acceso a todos os 

expedientes e non houbo nin a primeira queixa. Sinala o Sr. alcalde que a Sra. Leborán 

insinúe agravios, que deixe caer, que deslice, etc, non fala ben desta concelleira, 

porque non todo vale. Dille a esta concelleira que se quere o expediente, telo, se quere 

o expediente médico da persoa e a adaptación, tamén o ten, porque está xustificada, 

se quere todas as decisión que se tomaron porque foron todas, non en despachos 

oscuros, senón a petición de central sindical e todas regulamentadas, tamén as ten, e 

se quere tamén as explicacións de porque se denegou unha adaptación dunha persoa 

que neste momento ten unha incapacidade total e non está traballando no concello, 

tamén a ten. Di o Sr. alcalde que se a Sra. Leborán quere que se lle expliquen os casos 

persoais das patoloxías de cada un deles, tamén o ten, porque está todo tramitando 

correctamente, tratándose dun traballador que unicamente tiña que ter unha adaptación 
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polo frío e traballar en inverno en instalacións cubertas e doutra persoa na que non hai 

adaptación posible porque había unha patoloxía de base, doutro tipo de características, 

e non había maneira de adaptalo e ao final lle deron a incapacidade total. 

 

Considera o Sr. alcalde que o problema é que a Sra. Leborán non pregunta, senón que 

acusa, incluso ten a ben equiparalos ao franquismo que é un dos motivos polo cales o 

equipo de goberno está onde está e o PP está onde está. Opina o Sr. alcalde que esta 

é a cuestión, e que é o que hai que aguantar, “que os herdeiros de…lles acusen de.. “, 

engadindo que é unha falta de respecto. 

 

O Sr. alcalde  di que non sabe o que fai a xente, engadindo que se el é o médico dese 

traballador e lle pedira a alta voluntaria para ir a votar, lle recomendaría como médico 

que non pedira a alta voluntaria, porque se non lla dan é mellor que se quede no centro 

de saúde. Salienta o Sr. alcalde que tamén pode asegurar a Sra. Leborán que  nunca 

carrexou a ninguén para votar e que a xente votou sempre no concello en absoluta 

liberdade, engadindo que non sabe se todos poden dicir o mesmo. 

 

O Sr. alcalde di que, en todo caso, o que lle ten que dicir á Sra. Leborán é que, se el 

fora o traballador citado, se querelaría contra a Sra. Leborán, con esta gravación. 

 

A Sra. Leborán di que a esta persoa brindáronlle unha adaptación do posto de traballo, 

a Maricarmen, que levaba dezaseis anos no concello, cando en ningún momento se 

solicitaba pola Seguridade Social unha adaptación do posto de posto de traballo, senón 

que se sinalaba que “…..con objeto de proceder a la liquidación de la corrspondiente  

pensión y fijar los efectos económicos de la misma es necesario que en el plazo de 

días acrediten el cambio de posto de trabajo”, non unha adaptación, como se lle 

ofertou, porque se lle deixa no mesmo posto de traballo. 

 

Sendo as vinte dúas horas e vinte e nove minutos abandonan o Salón de Plenos a 

portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e os integrantes do grupo municipal do BNG, Sr. 

Fernández e Sra. Diéguez, afirmando esta última que é intolerable. 
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O Sr. alcalde dille á  Sra. Leborán que a propia oposición lle di que lameiras as xustas 

e necesarias, e lle pregunta á Sra. Leborán se non cree que está sobrepasando 

determinadas liñas, engadindo que é intolerable. 

 

O portavoz do PP, Sr. Guerra, sinala que este traballador afirmou que traballaba para 

un banda de inútiles e ignorantes no concello de Teo. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte dúas horas e trinta e cinco 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, secretaria, dou fe. 

    

   O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 

 

Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  16/2014 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 22 DECEMBRO DE 2014 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e dous de decembro de dous mil catorce, 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 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 asisten, previa excusa: 
D.ª María do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel Manuel Rey-Alvite Martínez 

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.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 823/14 Á 905/14) 

2.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (3/2014) 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE TEO 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE CONVENIO 
BILATERAL DE COLABORACIÓN ENTRE A XEFATURA PROVINCIAL DE 
TRÁFICO E O CONCELLO DE TEO 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MUTACION DEMANIAL DA 
ESCOLAS UNITARIAS DE FRANCOS, RARÍS E SOLLÁNS. DESAFECTACIÓN DO 
USO EDUCATIVO E AFECTACIÓN A USO SOCIOCULTURAL 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO ÁS 
PERSOAS QUE RECIBEN PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CREACIÓN 
DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA 

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

seguintes: 

 
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 823/14 Á 905/14). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 24 de novembro ata o 17 

de decembro de 2014, que comprenden os números 823 ao 905, 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 CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (3/2014). 
O Sr. alcalde da conta do cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

en relación ao persoal eventual, segundo o documento incorporado ao expediente, que 

se reproduce a continuación, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan. 

 “DACIÓN DE CONTA 

A Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración 

Local, introduce na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en 

adiante, LRBRL) un artigo 104 bis referido ao persoal eventual das Entidades Locais. 

Segundo o apartado primeiro do artigo citado as dotacións de postos de traballo cuxa 

cobertura corresponde a persoal eventual nos Concellos deberá axustarse aos limites e 

normas que determina e que, tratándose do concello de Teo, se concreta na 

posibilidade de incluír como máximo na súa plantilla dous postos de traballo de persoal 

eventual. 

Segundo o apartado 4 do mesmo artigo, o persoal eventual terá que asignarse sempre 

aos servizos xerais das Entidades Locais en cuxa plantilla aparezan consignado, 

podendo asignarse, so excepcionalmente, con carácter funcional, a outros dos servizos 

e departamentos da estrutura propia da Entidade Local, se así o reflectira 

expresamente o seu regulamente orgánico. 
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Segundo o apartado 6 do artigo 104 bis analizado, o Presidente da Entidade Local 

informará ao Pleno con carácter trimestral do cumprimento do previsto neste artigo. 

De acordo co exposto, dáse conta ao Pleno da Corporación do cumprimento no 

concello de Teo da regulación contida no artigo 104 bis da LRBRL, ao contar con 

dous postos de traballo de persoal eventual, que son a Xefa de gabinete e a 

Responsable de prensa, asignados aos servizos xerais da Entidade Local. 

Teo, 18 de decembro de 2014 

O alcalde acctal., 

Rafael Sisto Edreira” 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE TEO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15 de decembro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, emprego e participación veciñal de 18/12/2014. 

 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 
DO CONCELLO DE TEO 
 

Considerando que, segundo o artigo 20 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 

de protección de datos de carácter persoal (LOPD), a creación, modificación ou 

supresión dos ficheiros das Administracións Públicas só poderá facerse por medio de 

disposición xeral publicada no Boletín Oficial do Estado ou Diario oficial 

correspondente. 
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Considerando que, en desenvolvemento do citado texto legal, ditouse o Real Decreto 

1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos 

de carácter persoal (RLOPD) o cal introduciu, nos seus artigos 53 e 54, algunhas 

novidades en canto a forma e contidos da disposición de creación ou modificación dos 

ficheiros, destacando a necesidade de especificar o sistema de tratamento do ficheiro, 

podendo ser automatizado, non automatizado ou parcialmente automatizado, o que 

aconsella eliminar os ficheiros do concello de Teo xa inscritos no Rexistro Xeral da 

Axencia Española de Protección de Datos, con anterioridade á aprobación da LOPD e 

do RLOPD, procedéndose a súa nova creación adaptándoos á normativa vixente 

(ficheiros de rendas, padrón, nómina e contabilidade) e eliminar definitivamente, por 

perdida de vixencia, o ficheiro referido aos alistamentos. 

 

Vista a Preauditoría realizada pola empresa RC Servicios de Consultoría Gallegos S.L. 

(SERCONGAL) relativa ao nivel de adaptación do Concello de Teo á LO 15/1999 e ao 

RD 1720/2007, en virtude do contrato asinado ao efecto. 

 

Visto o Regulamento municipal de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do 

Concello de Teo, publicado no Boletín Oficial da Provincia de 8 de novembro de 2012 

(BOP nº 213). 

Considerando que, de acordo co exposto e co fin de cumprimentar o establecido na 

normativa citada, o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria de 25 de setembro de 

2014, acordou aprobar inicialmente a modificación do citado Regulamento municipal e 

someter o expediente a información pública, durante trinta días, mediante anuncio no 

Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación. 

 

Considerando que o citado expediente foi sometido a información pública, mediante 

inserción de anuncio no BOP (nº 196, de 14 de outubro de 2014) e no taboleiro de 

anuncios do concello (14/10/2014), sendo remitido igualmente, con data de 15 de 

outubro, a todos os departamentos municipais a efecto de que puideran facer as 

alegacións que considerarán oportunas, o que se fixo efecto por parte do Centro de 

información á muller (CIM) e do departamento de servizos sociais do concello, 

mediante escritos de 14 e 18 de novembro de 2014, respectivamente. 
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 Con data de 25 de novembro de 2014, emitiuse informe polo xefe do negociado de 

servizos xerais do concello, sobre a non constancia de alegación ou reclamación 

algunha durante o período de información pública. 

 

Vistas as modificacións propostas pola empresa RC Servicios de Consultoría Gallegos 

S.L. (SERCONGAL), a día 20 de novembro de 2014 (rex. entrada nº 11.354), á vista 

das aportacións feitas dende os citados departamentos municipais e tras unha nova 

revisión dos ficheiros propostos. 

 

Segundo o exposto e de conformidade co artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local (LRBRL), proponse ao Pleno a adopción do 

seguinte acordo: 

Primeiro.- Aceptar as modificacións propostas pola empresa RC Servicios de 

Consultoría Gallegos S.L. (SERCONGAL), a día 20 de novembro de 2014 (rex. entrada 

nº 11.354), introducíndoas no texto  definitivo do Regulamento. 

 
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación do Regulamento de creación de 

ficheiros de datos de carácter persoal do concello de Teo, nos termos que se recollen a 

continuación, quedando redactado o mesmo conforme ao texto modificado que se 

incorpora ao final do presente. 

1.- Engadir, unha vez rematado o articulado do Regulamento e antes da súa 

Disposición final, unha Disposición adicional co seguinte tenor. 

“Disposición adicional. 

Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 

de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 

Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS” 
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2.- Modificar, para a súa unificación co formato utilizado nos novos ficheiros a crear 

segundo o apartado seguinte, os dous ficheiros creados no seu momento, referidos a 

”Axentes de promoción económica” e “Participantes en acciones de promoción de empleo”, 

quedando os mesmos segundo se detalla a continuación. 

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 
prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 
identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Persoal contratado polo Concello como Axente de Promoción 
Económica. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O traballador mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da 
persoa afectada só se ralizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES EN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 
EMPREGO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 
persoas en busca de emprego. Adquirir posible financiación pública 
para accións de promoción do emprego. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 
que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, enquisas e transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
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dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

firma/ impresións dixitais, fotografías, dni. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, 
estado civil, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: minusvalías (recadados con 
consentimento expreso do afectado) 
Datos de de académicos e profesionais: formación, titulación, 
experiencia profesional. 
Datos financieiros: datos de ingresos e rentas, datos bancarios, 
datos de nómina. 
Datos do proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, tipo, 
descrición, estado, data de inicio e fin). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

3.- Incorporar no Anexo I, para a súa creación, os ficheiros que se detallan a 

continuación: 

Ficheiro 3: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE. 

Ficheiro 4: URBANISMO. 

Ficheiro 5: VOLUNTARIADO SOCIAL. 

Ficheiro 6: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. 

Ficheiro 7: SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 8: OBRADOIROS E ACTIVIDADES. 

Ficheiro 9: ESCOLAS CULTURAIS. 

Ficheiro 10: CAMPAMENTOS DE VERÁN. 

Ficheiro 11: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS. 

Ficheiro 12: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS. 

Ficheiro 13: CURSOS DE FORMACIÓN: CELGA, GRADUADO, …. 

Ficheiro 14: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO. 

Ficheiro 15: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA.  
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Ficheiro 16: POLICÍA LOCAL.  

Ficheiro 17: TRÁFICO. 

Ficheiro 18: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS. 

Ficheiro 19: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. 

Ficheiro 20: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA. 

Ficheiro 21: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

Ficheiro 22: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA. 

Ficheiro 23: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA. 

Ficheiro 24: PADRÓN IMPOSITIVO. 

Ficheiro 25: REXISTRO PORTELO DA XUNTA. 

Ficheiro 26 : PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

Ficheiro 27: CATASTRO. 

Ficheiro 28: ALBERGUE MUNICIPAL. 

Ficheiro 29: PERSOAS USUARIAS DO CIM. 

Ficheiro 30: SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL. 

Ficheiro 31: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E 

CULTURAIS. 

Ficheiro 32: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO. 

Ficheiro 33: PUNTO LIMPO. 

Ficheiro 34: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS. 

Ficheiro 35: CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Ficheiro 36: ARQUIVO. 

Ficheiro 37: ESCOLAS INFANTÍS. 

Ficheiro 38: CEMITERIO MUNICIPAL. 

Ficheiro 39: LICENZAS DE TAXI. 

Ficheiro 40: SIGAD: EXTRANET CONCELLOS. 
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Ficheiro 41: ORIENTACIÓN LABORAL. 

Ficheiro 42: CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Ficheiro 43: EXPEDICIÓN CARNÉ XOVE. 

Ficheiro 44: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..). 

Ficheiro 45: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA. 

Ficheiro 46: BENS INMOBLES DO CONCELLO. 

Ficheiro 47: VEHÍCULOS ABANDONADOS. 

Ficheiro 48: GABINETE DE ALCALDÍA. 

Ficheiro 49: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Ficheiro 50: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS. 

Ficheiro 51: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS  

Ficheiro 52: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 53: PISCINA MUNICIPAL. 

Ficheiro 54: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM. 

Ficheiro 55: CONTABILIDADE. 

Ficheiro 56: PADRÓN  DE HABITANTES. 

Ficheiro 57: NÓMINAS E PERSOAL. 

 

Terceiro.- O presente acordo definitivo, e o texto íntegro das modificacións, así como o 

Regulamento definitivo modificado, deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, 

sen que entre en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o prazo 

previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos artigos 49 e 

70.2 da citada Lei. 

 
Cuarto.- En cumprimento do artigo 55 de Regulamento de desenvolvemento da Lei 

15/1999, os ficheiros serán notificados para a súa inscrición no Rexistro Xeral de 
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Protección de Datos no prazo de trinta días dende a publicación do texto íntegro do 

acordo no Boletín Oficial da Provincia”. 

TEXTO MODIFICADO DO REGULAMENTO 

REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSOAL DO CONCELLO DE TEO 

(….) 

 

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

Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, 

amosan o apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (5 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Aceptar as modificacións propostas pola empresa RC Servicios de 
Consultoría Gallegos S.L. (SERCONGAL), a día 20 de novembro de 2014 (rex. 
entrada nº 11.354), introducíndoas no texto  definitivo do Regulamento. 
 

Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación do Regulamento de creación 
de ficheiros de datos de carácter persoal do concello de Teo, nos termos que se 
recollen a continuación, quedando redactado o mesmo conforme ao texto 
modificado que se incorpora ao final do presente. 

1.- Engadir, unha vez rematado o articulado do Regulamento e antes da súa 

Disposición final, unha Disposición adicional co seguinte tenor. 

“Disposición adicional. 
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Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 

de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 

Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS” 

2.- Modificar, para a súa unificación co formato utilizado nos novos ficheiros a crear 

segundo o apartado seguinte, os dous ficheiros creados no seu momento, referidos a 

”Axentes de promoción económica” e “Participantes en acciones de promoción de empleo”, 

quedando os mesmos segundo se detalla a continuación. 

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 
prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 
identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Persoal contratado polo Concello como Axente de Promoción 
Económica. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O traballador mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimeto por parte da 
persoa afectada só se ralizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Básico. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 2 



 

 - 13 -

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES EN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DE 
EMPREGO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 
persoas en busca de emprego. Adquirir posible financiación pública 
para accións de promoción do emprego. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 
que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, enquisas e transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías, dni. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, 
estado civil, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: minusvalías (recadados con 
consentimento expreso do afectado) 
Datos de de académicos e profesionais: formación, titulación, 
experiencia profesional. 
Datos financieiros: datos de ingresos e rentas, datos bancarios, 
datos de nómina. 
Datos do proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, tipo, 
descrición, estado, data de inicio e fin). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
 

3.- Incorporar no Anexo I, para a súa creación, os ficheiros que se detallan a 

continuación: 

Ficheiro 3: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE. 

Ficheiro 4: URBANISMO. 

Ficheiro 5: VOLUNTARIADO SOCIAL. 

Ficheiro 6: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. 

Ficheiro 7: SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 8: OBRADOIROS E ACTIVIDADES. 

Ficheiro 9: ESCOLAS CULTURAIS. 
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Ficheiro 10: CAMPAMENTOS DE VERÁN. 

Ficheiro 11: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS. 

Ficheiro 12: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS. 

Ficheiro 13: CURSOS DE FORMACIÓN: CELGA, GRADUADO, …. 

Ficheiro 14: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO. 

Ficheiro 15: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA.  

Ficheiro 16: POLICÍA LOCAL.  

Ficheiro 17: TRÁFICO. 

Ficheiro 18: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS. 

Ficheiro 19: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. 

Ficheiro 20: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA. 

Ficheiro 21: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

Ficheiro 22: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA. 

Ficheiro 23: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA. 

Ficheiro 24: PADRÓN IMPOSITIVO. 

Ficheiro 25: REXISTRO PORTELO DA XUNTA. 

Ficheiro 26 : PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

Ficheiro 27: CATASTRO. 

Ficheiro 28: ALBERGUE MUNICIPAL. 

Ficheiro 29: PERSOAS USUARIAS DO CIM. 

Ficheiro 30: SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL. 

Ficheiro 31: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E 

CULTURAIS. 

Ficheiro 32: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO. 

Ficheiro 33: PUNTO LIMPO. 

Ficheiro 34: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS. 
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Ficheiro 35: CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Ficheiro 36: ARQUIVO. 

Ficheiro 37: ESCOLAS INFANTÍS. 

Ficheiro 38: CEMITERIO MUNICIPAL. 

Ficheiro 39: LICENZAS DE TAXI. 

Ficheiro 40: SIGAD: EXTRANET CONCELLOS. 

Ficheiro 41: ORIENTACIÓN LABORAL. 

Ficheiro 42: CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR. 

Ficheiro 43: EXPEDICIÓN CARNÉ XOVE. 

Ficheiro 44: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..). 

Ficheiro 45: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA. 

Ficheiro 46: BENS INMOBLES DO CONCELLO. 

Ficheiro 47: VEHÍCULOS ABANDONADOS. 

Ficheiro 48: GABINETE DE ALCALDÍA. 

Ficheiro 49: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Ficheiro 50: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS. 

Ficheiro 51: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS  

Ficheiro 52: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS SOCIAIS. 

Ficheiro 53: PISCINA MUNICIPAL. 

Ficheiro 54: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM. 

Ficheiro 55: CONTABILIDADE. 

Ficheiro 56: PADRÓN  DE HABITANTES. 

Ficheiro 57: NÓMINAS E PERSOAL. 

 

Terceiro.- O presente acordo definitivo, e o texto íntegro das modificacións, así 
como o Regulamento definitivo modificado, deberá publicarse no Boletín Oficial 
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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 cos artigos 49 e 70.2 da citada Lei. 
 
Cuarto.- En cumprimento do artigo 55 de Regulamento de desenvolvemento da 
Lei 15/1999, os ficheiros serán notificados para a súa inscrición no Rexistro Xeral 
de Protección de Datos no prazo de trinta días dende a publicación do texto 
íntegro do acordo no Boletín Oficial da Provincia. 

 

TEXTO MODIFICADO DO REGULAMENTO 

REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSOAL DO CONCELLO DE TEO 

A Constitución Española, no seu artigo 18, recoñece coma un dereito fundamental o 
dereito ao honor, á intimidade persoal e á propia imaxe e establece que “a lei limitará o 
uso da informática para garantir o honor e a intimidade persoal e familiar dos cidadáns 
e o pleno exercicio dos seus dereitos”. 

Neste senso, a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal ten por obxecto garantir e protexer no relativo aos datos persoais, 
liberdades públicas e dereitos fundamentais das persoas físicas e, especialmente do 
seu honor e intimidade persoal e familiar.  

No artigo 20 de dita lei disponse que a creación, modificación ou supresión dos 
ficheiros das Administracións públicas só poderá facerse por medio de disposición xeral 
publicada no Boletín Oficial do Estado ou diario oficial correspondente.  

Así mesmo, a disposición adicional primeira da devandita Lei obriga ás administracións 
públicas responsables de ficheiros automatizados adecuarse á citada lei orgánica, 
debendo aprobar a pertinente disposición de regulación do ficheiro ou adaptar a 
existente. 

Ademais, os artigos 52 ao 54 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo 
que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, regulan a 
creación, modificación ou supresión de ficheiros de titularidade pública. 

Por outra banda, de acordo coa Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, correspóndelle ao Pleno a aprobación do presente Regulamento. 

Artigo 1.–Obxecto e ámbito. 
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1. O presente regulamento ten por obxecto a creación e regulación dos ficheiros de 
datos de carácter persoal, automatizados e non automatizados, dependentes da 
alcaldía do Concello de Teo, que se relacionan no anexo I do presente regulamento, 
coa denominación e características que se sinalan no mesmo. 

2. A regulación dos ficheiros de datos de carácter persoal determina a finalidade de 
ditos ficheiros, as persoas ou colectivos sobre os que se obteñen os datos, o 
procedemento de recollida de datos, a estrutura básica do ficheiro e a descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal incluídos, a cesión dos datos, o órgano responsable 
dos ficheiros, os servizos ou unidades ante os que se pode exercitar o dereito de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición, e o nivel de medidas de seguridade 
correspondentes a cada un destes ficheiros, en aplicación da L.O. 15/1999, e da súa 
normativa de desenvolvemento. 

Artigo 2.–Creación e regulación de ficheiros de datos de carácter persoal. 

1. Créanse os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo que figuran 
como anexo I do presente, co contido recollido no artigo 20 da Lei orgánica de 
protección de datos de carácter persoal e no artigo 54.1 do Real Decreto 1720/2007. 

2. Os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo rexeranse polas 
disposicións que se detallan para cada un deles e estarán sometidos, en todo caso, ás 
normas legais e regulamentarias de superior rango que lles sexan aplicables. 

Artigo 3.–Finalidade e uso dos ficheiros. 

Os datos de carácter persoal rexistrados nos ficheiros que se indican e dos que o 
Concello de Teo é o responsable, só poderán utilizarse para os fins expresamente 
previstos e por persoal debidamente autorizado. 

Artigo 4.–Responsabilidade dos ficheiros. 

1. A titularidade e responsabilidade dos ficheiros de datos de carácter persoal do 
Concello de Teo corresponde ao propio Concello, representado pola persoa que ocupe 
a alcaldía. 

2. Por outra banda, consideraranse encargados do ficheiro as persoas que leven a 
cabo, por conta da persoa responsable, o tratamento dos datos recollidos nos mesmos, 
segundo o establecido, particularmente para cada ficheiro, no anexo I do presente. 

Artigo 5.–Cesión de datos. 

Aplicarase ao respecto o réxime establecido no artigo 21 da Lei orgánica 15/1999 e o 
especificado para cada ficheiro. 

Artigo 6.–Medidas de seguridade. 
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1. O Concello de Teo implantará as medidas organizativas e técnicas precisas para 
asegurar a confidencialidade de datos. Con este obxectivo, adoptará as medidas de 
seguridade que se establecen no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo 
que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 
protección de datos de carácter persoal. 

2. Así mesmo, o Concello de Teo  velará porque os ficheiros se utilicen para as 
finalidades que motivaron a súa creación e polo persoal debidamente autorizado. Do 
mesmo xeito, velarase, con carácter xeral, polo respecto dos principios de protección 
de datos e só poderán ser obxecto de tratamento os datos que sexan adecuados, 
pertinentes e non excesivos en relación coas finalidades determinadas, explícitas e 
lexítimas para os que se obtiveron. 

Artigo 7.–Dereito de información na recollida de datos. 

As persoas ás que se lles soliciten datos persoais serán informadas previamente de 
modo expreso, preciso e inequívoco, nos termos que dispón o artigo 5 da Lei orgánica 
15/1999 do 13 de decembro, sen prexuízo dos supostos exceptuados na lei. 

Artigo 8.–Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. 

O órgano ante o que se poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación 
ou oposición con relación a calquera dos ficheiros municipais de datos de carácter 
persoal establecerase particularmente para cada ficheiro, sendo por defecto ante a 
Alcaldía-Presidencia. 

 
Disposición adicional. 

Eliminar os ficheiros xa inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección 
de Datos, con anterioridade á entrada en vigor da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de Protección de datos de carácter persoal, que se recollen a continuación: 
 
Ficheiro: RENTAS 

Ficheiro: PADRÓN 

Ficheiro: NÓMINA 

Ficheiro: CONTABILIDAD 

Ficheiro: ALISTAMIENTOS 

 

Disposición final. 
En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, o presente Regulamento entrará en vigor unha vez publicado o 
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seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no 
artigo 65.2 da citada lei. 
O seu texto será notificado á Axencia Española de Protección de Datos para a súa 
inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos, no prazo de 30 días dende a 
publicación da súa norma ou acordo de creación no diario oficial correspondente. Dita 
notificación realizarase seguindo o procedemento establecido nos artigos 130 e ss. do 
RD 1720/2007, de 21 de decembro. 

 

ANEXO I DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS 

DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE TEO 

ANEXO I. FICHEIRO 1 

NOME DO FICHEIRO: AXENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que 
prestan servizo no Concello de Teo, co fin de poder ser 
identificables polos usuarios aos que dirixen as súas accións. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Persoal contratado polo Concello como Axente de Promoción 
Económica. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O traballador mediante: enquisas, declaración oral, formularios, 
transmisión electrónica 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, 
teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 2 

NOME DO FICHEIRO: PARTICIPANTES EN ACCIÓNS DE PROMOCIÓN 

DE EMPREGO 
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a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en 
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e 
persoas en busca de emprego. Adquirir posible financiación pública 
para accións de promoción do emprego. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos 
b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego 

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou 
que queiran participantes en actividades de formación. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, enquisas e transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, 
teléfono, firma/ impresións dixitais, fotografías,DNI. 
Datos de características persoais: lugar e data de nacemento, 
estado civil, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Outros datos especialmente protexidos: discapacidade (recadados 
con consentimento expreso do afectado), circunstancias sociais de 
interese. 
Datos académicos e profesionais: formación, titulación, experiencia 
profesional. 
Datos económicos: datos de ingresos e rendas, datos bancarios, 
datos de nómina. 
Datos dun proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, 
tipo, descrición, estado, data de inicio e fin). 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 3 

NOME DO FICHEIRO: EMISIÓN DE TARXETAS DE ACCESIBILIDADE 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo das solicitudes de tarxetas de 
accesibilidade a persoas con discapacidade demostrada. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal 
contidos no mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, 
teléfono, firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade 
Datos de saúde relativos a tipos de discapacidade. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei 
Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
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Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do 
territorio do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 4 

NOME DO FICHEIRO: URBANISMO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo: rexistro, ,proxectos, solicitudes, 
autoliquidacións e licencias) , 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedemento administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade 
Datos de circunstancias sociais: propiedades, posesións, licencias, 
autorizacións. 
Datos económicos: e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 5 

NOME DO FICHEIRO: VOLUNTARIADO SOCIAL 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión dos datos necesarios para ofertar os servizos sociais  A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros 
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obrigados a subministralos 
C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de saúde (no caso de non poder facer algunha actividade concreta) 
Datos académicos e profesionais: formación, titulación, experiencia 
profesional, pertenza a Colexios ou colectivos profesionais. 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, nacionalidade, 
lugar de nacemento, sexo 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 6 

NOME DO FICHEIRO: USUARIOS DA REDE DE BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestións dos usuarios das bibliotecas municipais A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, fotografía 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, nacionalidade 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 
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ANEXO I. FICHEIRO 7 

NOME DO FICHEIRO: SERVIZOS SOCIAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión de expedientes sociais A.- Finalidade do ficheiro 

e usos previstos 
 b) Usos previstos Servizos sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se 
pretenda obter datos de carácter persoal ou 
que resulten obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes, Solicitantes e beneficiarios. 
 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal, Administracións 
Públicas, visitas domiciliarias 
 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición 
dos tipos de datos de carácter persoal contidos 
no mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, Núm. SS/Mutualidade, Núm. 
Rexistro Persoal, Nome e apelidos, Dirección, Teléfono, 
Sinatura/Impresión dixital. 
Datos relativos á comisión de infraccións: Infraccións penais, 
Infraccións administrativas  
Datos especialmente protexidos: Saúde, violencia de xénero,orixe 
étnico, vida sexual, ... 
Outras categorías de carácter persoal: datos de estado civil, datos de 
familia, data de nacemento, lugar de nacemento, idade sexo, 
nacionalidade, lingua materna, características físicas, circunstancias 
sociais. 
Datos económicos: ingresos, rendas, inversións, créditos, datos 
bancarios, aloxamento, circunstancias sociais.  
Datos académicos e profesionais: historial académico e profesional. 
Datos relativos ás condicións de vivenda.  
Datos relativos ás relacións interpersoais. 
Datos patrimoniais. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no 
seu caso, as transferencias internacionais de 
datos a terceiros países 

A entidades prestadoras de servizos e colaboradoras para a cobertura 
das distintas necesidades. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da 
persoa afectada só se realizará a favor doutras administracións 
públicas con competencias na materia e de conformidade coa Lei  
15/99 e o RD 1720/2007. Non se realizan ou non están previstos 
tratamento de datos fora do territorio do Espazo Económico 
Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de 
protección esixible Nivel Alto. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 8 

NOME DO FICHEIRO: OBRADOIROS E ACTIVIDADES 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades culturais organizadas no Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
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B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma, fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 
Datos especialmente protexidos: Situación de emerxencia social, con 
tódolos datos de carácter especialmente protexido desa circunstancia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A entidades prestadoras de servizos e colaboradoras para a cobertura das 
distintas necesidades. 

 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 9 

NOME DO FICHEIRO: ESCOLAS CULTURAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades culturais organizadas no Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma, fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 
Datos de ingresos e rendas. 
Pago de taxas ó Concello. 
Datos especialmente protexidos: Situación de emerxencia social, con 
tódolos datos de carácter especialmente protexido desa circunstancia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A entidades prestadoras de servizos e colaboradoras para a cobertura das 
distintas necesidades. 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 
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G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 10 

NOME DO FICHEIRO: CAMPAMENTOS DE VERÁN 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades de campamento de verán organizadas 
no Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos  de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma, fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia, sexo. 
Datos especialmente protexidos: Situación de emerxencia social, con 
tódolos datos de carácter especialmente protexido desa circunstancia. 
Autorizacións para administración de medicamentos. Autorización para a 
toma de fotografías e vídeos para a súa divulgación en redes sociais e 
páxinas web. Autorización para entrar en listas de difusión de whatsapp. 
Ingresos e rendas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A entidades prestadoras de servizos e colaboradoras para a cobertura das 
distintas necesidades. 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 11 

NOME DO FICHEIRO: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PUNTUAIS 
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a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades deportivas puntuais organizadas no 
Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Empregados. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos  de identificación : NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma, fotografía. 
Datos de saúde: alerxias, medicacións, etc… 
Ingresos e rendas: declaración IRPF, certificados minusvalía, informes de 
vida laboral. 
Autorizacións de pais e titores en caso de menores de idade. Autorización 
para a toma de fotografías e vídeos para a súa divulgación en redes sociais e 
páxinas web. 
Datos económicos dos solicitantes, xustificantes de pago das taxas no 
Concello. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
Entidades Aseguradoras. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 12 

NOME DO FICHEIRO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOUTRAS 

ADMINISTRACIÓNS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Difusión e fomento das actividades deportivas organizadas no Concello 
pola Deputación. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma, fotografía, certificado de empadroamento. 
Saúde: alerxias, medicación, etc. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade,  datos 
de familia. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
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RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Deputación. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 13 

NOME DO FICHEIRO: CURSOS DE FORMACIÓN: CELGA, GRADUADO, ... 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión dos datos dos participantes en distintas accións formativas de no 
Concello de Teo: CELGA, graduado, ... 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Solicitantes e beneficiarios 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: Nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, e-mail, nivel de estudio. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Xunta de Galicia. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 14 

NOME DO FICHEIRO: LIGA DE FÚTBOL DO CONCELLO 

a) Finalidade do 
ficheiro Difusión e fomento das actividades deportivas organizadas polo Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura (fomento e apoio a actividades artísticas e culturais) 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes 
Asociados ou membros. 
Solicitantes e beneficiarios. 
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C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante: Formularios 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación : NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma, fotografía. 
Datos de características persoais: data de nacemento, idade,  sexo. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Deputación. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 15 

NOME DO FICHEIRO: TARXETA SOCIAL METROPOLITANA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Trámite e xestión das tarxetas de transporte e a súa conversión en bono 
social. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, solicitantes, beneficiarios, demandantes de emprego. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, tarxeta sanitaria, nº s.social.  
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego. 
Discapacidades. 
Datos especialmente protexidos: situación de emerxencia social ou 
precariedade persoal. 
Datos académicos e profesionais: historial académico e profesional, tarxeta 
do paro, informe de vida laboral. 
Datos de ingresos e rendas, IRPF, percepción de subsidios, indemnizacións. 
Datos de localización, certificados de  empadroamento. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Xunta de Galicia. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección Alto. 
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esixible 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 16 

NOME DO FICHEIRO: POLICÍA LOCAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Arquivo das intervencións policiais en atestados, así coma xestión de 
expedientes e denuncias.. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes, cargos públicos, empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral, fotografías  
Xefatura de Tráfico. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
fotografías. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, nacionalidade, sexo, matrículas. 
Datos especialmente protexidos: saúde, datos de orixe étnico ou racial, 
datos de violencia de xénero, lesións en accidentes. 
Datos de tráfico e localización. Permisos e autorizacións. 
Características de aloxamento, circunstancias sociais. 
Datos económicos: ingresos e rendas, créditos, nómina, actividades e 
negocios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor do1utras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Xulgados. Entidades Aseguradoras. Forzas e Corpos de seguridade do 
Estado. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 17 

NOME DO FICHEIRO: TRÁFICO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Transmisión de datos e rexistro entre a xefatura de tráfico e o Concello de 
Teo, para o desenvolvemento de determinadas accións en materia de tráfico 
e seguridade viaria, entre os que se inclúen: novas matriculacións, cambios 
de titularidade e domicilio, baixas, xestión de accidentes, rexistro de 
vítimas, condutores e infraccións, campañas e informes. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos 

b) Usos previstos Actuacións de corpos e forzas de seguridade 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Usuarios, residentes, condutores, Xefatura de Tráfico e Concello. 
Todos os cidadáns do concello que formen parte de expediente aberto.). 

C.- Procedemento de recollida de datos de O propio interesado. Administracións Públicas con competencias na 
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carácter persoal materia. 
D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, núm. S.s./mutualidade, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, firma/impresións dixitais 
Infraccións penais, accidentes de circulación, multas de tráfico, datos con 
fins policiais, datos de condutores e implicados en cuestións de tráfico e 
seguridade viaria.  
Outros datos especialmente protexidos: saúde (recadados co consentimento 
expreso do afectado) 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade, lingua materna 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 18 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro e xestión de subvencións para asociacións diversas pertencentes 
ó Concello de Teo.  

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedemento administrativo 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Asociados ou membros. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado mediante enquisas e formularios.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
cargos. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 19 
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NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE 

PERIGOSOS 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de animais potencialmente perigosos. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Propietarios de animais de razas especialmente perigosas (cidadáns e 
residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, psicotécnico apto do propietario, certificado do 
seguro  
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, 
nacionalidade 
Datos económicos- financeiros e de seguros 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Entidades aseguradoras e Administracións Públicas, Xulgados. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 20 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑIA 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de animais de compañía. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Rexistro e censo dos propietarios de animais do Concello para coñecer o 
seu estado. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais 
 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Entidades aseguradoras e Administracións Públicas. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do CONCELLO DE TEO. 
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ficheiro 
G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 21 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO 

a) Finalidade do 
ficheiro Rexistro de licencias de armas de aire comprimido e os seus propietarios. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Propietarios de armas de aire comprimido (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, 
firma/impresións dixitais, psicotécnico apto do propietario  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro manual 

ANEXO I. FICHEIRO 22 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro xeral de entrada e saída de documentos de expedientes 
administrativos. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Interesados nos procesos administrativos (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración do 
propio interesado ou representante legal 
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Ficheiro temporal que pode conter calquera tipo de datos, antes de 
distribuílos ó seu destinatario final, tanto no proceso de entrada coma de 
saída da documentación. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.-. Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 23 

NOME DO FICHEIRO: BANDAS MUNICIPAIS DE MÚSICA 

a) Finalidade do 
ficheiro Control do servizo de animación musical que presta o concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación, cultura  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios (asociados ou membros, representantes legais, 
solicitantes, beneficiarios) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: nome e apelidos, teléfono, firma/ impresións 
dixitais 
. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 24 

NOME DO FICHEIRO: PADRÓN IMPOSITIVO 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Cobrar as debedas e cumprimento das obrigacións de cara á facenda 
pública . 
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previstos b) Usos previstos Xestión tributaria e facenda pública 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, provedores, outros colectivos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías, número de S.Social, sinatura 
electrónica. 
Datos económicos: ingresos e rendas, datos bancarios, nóminas, bens e 
servizos, transaccións financieiras. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de n por parte da persoa afectada só se 
realizará a favor doutras administracións públicas con competencias na 
materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o RD 1720/2007, de 
21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 25 

NOME DO FICHEIRO: REXISTRO PORTELO DA XUNTA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de tramites administrativos dos usuarios, para facilitarlle  os 
trámites coa administración. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Interesados nos procesos administrativos (cidadáns e residentes) 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración do 
propio interesado ou representante legal 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais 
Datos especialmente protexidos: saúde, violencia de xénero. 
Datos de circunstancias sociais. 
Datos económicos e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.-. Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 
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I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 26 

NOME DO FICHEIRO: PROCEDEMENTOS DE RESPONSABILIDADE 

PATRIMONIAL 

a) Finalidade do 
ficheiro Reclamacións de danos e perxuizos a través da RC do Concello. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes. Usuarios, solicitantes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación básicos: DNI/NIF, nome e apelidos, dirección, 
teléfono, sinatura ou pegada. 
Datos de seguros. 
Datos de saúde, lesións, etc 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 27 

NOME DO FICHEIRO: CATASTRO 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión do catastro. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedemento administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección. 
 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
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RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 28 

NOME DO FICHEIRO: ALBERGUE MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión e trámite dos usuarios do albergue e facer un control dos visitantes 
que pasan por el. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación, cultura  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios (representantes legais, solicitantes, 
beneficiarios) 
Estudantes, persoas de contacto, cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, intereses persoais. 
Datos de características persoais: idade, nacionalidade. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 29 

NOME DO FICHEIRO: PERSOAS USUARIAS DO CIM 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control e seguridade de casos de denuncias de maltrato ou violencia de 
xénero. Xestión de expedientes de persoas usuarias do CIM. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios, persoas de contacto, autoridades  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica. 
Denuncias alleas ó interesado, por terceiras persoas ou por Corpos de 
Seguridade do Estado. 
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, nº da seguridade social, 
tarxeta sanitaria, dirección, teléfono, firma/ impresións dixitais, fotografías 
Outros datos especialmente protexidos: saúde, violencia de xénero, vida 
sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego e nivel académico: profesión, posto de 
traballo, datos de nómina, formación, experiencia laboral... 
Datos de circunstancias sociais: aloxamento e vivenda.  
Datos económicos e de seguros. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/99 e o RD 1720/2007. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 30 

NOME DO FICHEIRO: SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL  

a) Finalidade do 
ficheiro Selección e contratación de persoal por parte do Concello, fixo ou temporal A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Procedementos administrativos 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes ,empregados, cargos públicos, voluntarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
tarxeta sanitaria, nº seguridade social, firma/ impresións dixitais, 
fotografías. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade. 
Datos de detalles de emprego. Datos académicos e profesionais. 
Datos económicos e de seguros: ingresos, rendas, datos bancarios. 
Datos especialmente protexido: exclusión social, violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/1999 e o RD 1720/2007. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 
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ANEXO I. FICHEIRO 31 

NOME DO FICHEIRO: ALUGUER DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

DEPORTIVAS E CULTURAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro Aluguer e recadación de taxas polo aluguer A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Asociados ou membros, empregados, solicitantes, beneficiarios, 
asociacións. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante enquisas, 
declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma.  
Datos económicos: pago das taxas polo aluguer. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organizacións relacionadas directamente co responsable. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. A cesión de datos sen necesidade de 
consentimento por parte da persoa afectada só se realizará a favor doutras 
administracións públicas con competencias na materia e de conformidade 
coa Lei 15/99 e o RD 1720/2007.. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 32 

NOME DO FICHEIRO: RESIDUOS, AUGAS E SANEAMENTO 

a) Finalidade do 
ficheiro Control do cumprimento da lei establecida en materia medioambiental. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral 
e formularios.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma, fotografía. 
Datos de propiedades. 
Datos de sancións administrativas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Consellería de Sanidade. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
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F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

 

ANEXO I. FICHEIRO 33 

NOME DO FICHEIRO: PUNTO LIMPO 

a) Finalidade do 
ficheiro Control dos residuos depositados no Punto Limpo. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades (medio ambiente) 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, propietarios, denunciantes.. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado e Rexistros Públicos.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono e firma. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Consellería de Sanidade. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 34 

NOME DO FICHEIRO: SUBVENCIÓNS, AXUDAS E BECAS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de datos para favorecer a escolarización pública e universitaria en 
familias con poucos recursos económicos. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e Cultura. 
B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes e beneficiarios. 
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C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

 Datos de identificación: DNI, nº seguridade social, nome e apelidos, 
dirección, teléfono, sinatura, imaxe. 
Datos especialmente protexidos: orixe racial ou étnico, saúde, datos de 
violencia de xénero. 
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia, dat e lugar 
de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Datos bancarios, ingresos e rendas, inversións, datos de nómina, pensións, 
datos económicos. 
Datos de aloxamento e vivenda, actividades, negocios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 35 

NOME DO FICHEIRO: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Procedemento de contratación do Concello e control de execución: obras, 
servizos, suministros , xestión de servizos, privados, ... 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa, contable e fiscal 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Licitadores. Solicitantes.. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: DNI/NIF, Nome e apelidos, nº seguridade social, 
dirección, teléfono, sinatura, e-mail.  No caso de empresas que obtén á 
selección terían que aportar tódolos datos da mesma: CIF, razón social, 
representante legal,  declaración de estar ó corrente de pagos, solvencia da 
empresa, ... 
Datos de detalles de emprego: formación, historial do traballador, 
experiencia profesional. 
Datos bancarios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Notarios e procuradores, empresas adicadas ó Márketing, Xulgados. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 
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H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Medio. 

I.-  Sistema de tratamento Manual. 

ANEXO I. FICHEIRO 36 

NOME DO FICHEIRO: ARQUIVO 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Memorias das actividades relacionadas co Concello de Teo. Custodia da 
documentación xerada no Concello. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, cidadáns. Cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral 
e escrita, toma de fotografías ou imaxes. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: Fotografía, Nome e apelidos, nome e apelidos, 
tarxeta sanitaria, dirección, teléfono, sinatura, tarxetas de residencia, 
pasaporte, carné conducir. 
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia,  lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna. 
Datos bancarios, ingresos e rendas, inversións, datos de nómina, pensións, 
datos económicos, financiamento. 
Datos de aloxamento e vivenda, actividades, negocios. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo. 
Datos especialmente protexidos: orixe racial ou étnico, saúde, datos de 
violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Manual. 

ANEXO I. FICHEIRO 37 

NOME DO FICHEIRO: ESCOLAS INFANTÍS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Proporcionar asistencia social e educativa  a menores de 0 a 3 anos e 
fomentar a conciliación da vida laboral e familiar. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, solicitantes, beneficiarios.  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral 
e escrita. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos Datos de identificación: Fotografía, Nome e apelidos, DNI, dirección, 
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tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

teléfono, Nº S.Social. 
Datos de carácter persoais: datos de familia, estado civil, lugar de 
nacemento, data de nacemento, idade, sexo. 
Datos económicos: ingresos, rendas, inversións, créditos, datos bancarios. 
Datos especialmente protexidos: Saúde, minusvalías,alerxias. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A empresas xestoras de servizos. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 38 

NOME DO FICHEIRO: CEMITERIO MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control de unidades de enterramento e dos seus titulares de concesións 
administrativas que teñen un custo inicial e despois un mantemento anual. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes; solicitantes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral 
e escrita. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: DNI, Nome e apelidos, dirección. 
Datos bancarios. 
Datos especialmente protexidos: situación de emerxencia social. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 39 

NOME DO FICHEIRO: LICENZAS DE TAXI 



 

 - 43 -

a) Finalidade do 
ficheiro 

Control da adxudicación das paradas de taxis  e do motivo de transferencia 
das mesmas 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral 
e escrita, formularios. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: Nome e apelidos, dirección, datos do vehículo, 
matrículas. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA  

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Manual. 

ANEXO I. FICHEIRO 40 

NOME DO FICHEIRO: SIGAD: EXTRANET CONCELLOS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Consulta de expedientes do Sistema Galego de Atención á Dependencia e 
xestión do servizo de axuda no fogar municipal con cargo ao mencionado 
sistema 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono. 
Datos de dependencia recoñecidos. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo.  
Datos económicos: capacidade económica. 
Tipoloxía e condición de prestacións. 
Datos de representación legal ou garda de feito 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección Alto. 
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esixible 
I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 41 

NOME DO FICHEIRO: ORIENTACIÓN LABORAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Proporcionar información a todas as persoas enviadas pola Consellería de 
Traballo e todas aquelas persoas do Concello que demanden servizos 
relacionados con elaboración de currículos, busca de emprego, cursos de 
formación, control das actividades que levan a cabo as persoas con maior 
dificultade para a integración laboral, é dicir cun itinerario personalizado de 
inserción laboral ... 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos 

b) Usos previstos Traballo e xestión do emprego.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaración oral 
e escrita, enquisas, formularios. Administracións Públicas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: DNI, Nome e apelidos, dirección, teléfono, número 
S. Social, firma. 
Datos especialmente protexidos: saúde. 
Datos de detalles de emprego: profesión, posto de traballo, historial do 
traballador. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, lugar e data de 
nacemento, sexo, idade. 
Datos académicos: formación, titulacións. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.- Sistema de tratamento. Ficheiro parcialmente automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 42 

NOME DO FICHEIRO: CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión das tarefas destinadas á conciliación da vida familiar e laboral. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais, nº seguridade social, Tarxeta sanitaria. 
Datos especialmente protexidos: saúde. 
Datos de características persoais: familia, data de nacemento, lugar de 
nacemento, idade, sexo.  
Datos especialmente protexidos: situación de emerxencia social ou 
precariedade persoal. 
Datos económicos: ingresos, rendas.. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 43 

NOME DO FICHEIRO: EXPEDICIÓN CARNÉ XOVE 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión e tramitación das peticións do carné xove. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais.  
Datos de características persoais: data de nacemento, idade, sexo.  
Formación, titulacións, estudios. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 44 



 

 - 46 -

NOME DO FICHEIRO: INCLUSIÓN SOCIAL (RISGA..) 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión de axudas en diferentes colectivos que non perciben axudas doutro 
tipo. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos de discapacidades. 
Datos económicos: ingresos, rendas, inversións, créditos, datos bancarios. 
Datos patrimoniais. 
Datos de formación  
Datos de condicións de vivenda: aloxamento, circunstancias sociais. 
Situación laboral. 
Datos sobre a tipoloxía e condicións das prestacións de inclusión social 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 45 

NOME DO FICHEIRO: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA 

DEPENDENCIA 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión de actividades de lecer coa finalidade de previr a dependencia A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadán e residentes. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A empresas xestoras de servizos 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
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RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 46 

NOME DO FICHEIRO: BENS INMOBLES DO CONCELLO 

a) Finalidade do 
ficheiro Xestión dos datos das diferentes propiedades do Concello de Teo. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión Administración  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns, propietarios e residentes no Concello 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, declaración oral. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, sinatura. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, fecha e lugar de 
nacemento, sexo, nacionalidade, idade.  

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 47 

NOME DO FICHEIRO: VEHÍCULOS ABANDONADOS 

a) Finalidade do 
ficheiro Control das baixas dos vehículos e proceso de expedientes. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Proceso administrativo 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, propietarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 
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D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, imaxe, 
teléfono. 
Matrículas, datos de tráfico e localización. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 48 

NOME DO FICHEIRO: GABINETE DE ALCALDÍA 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Xestión do departamento de alcaldía. Arquivo temporal de entrada e saída 
de documentación. Pode entrar calquera tipo de dato. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Xestión administrativa. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, usuarios, residentes, solicitantes, beneficiarios, cargos 
públicos... 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio usuario mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos especialmente protexidos: saúde, vida sexual. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data de nacemento, 
lugar de nacemento, idade, sexo.  
Datos de discapacidades. 
Datos económicos: ingresos, rendas, inversións, créditos, datos bancarios, 
aloxamento, circunstancias sociais. 
Datos académicos e profesionais: historial académico e profesional 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro manual. 

ANEXO I. FICHEIRO 49 
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NOME DO FICHEIRO: AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

a) Finalidade do 
ficheiro Colaborar co servizo de emerxencia do Concello, axuda ó cidadán. A.- Finalidade do 

ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade Pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio traballador mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Dato de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade.  
Datos de formación, titulacións e profesión. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 50 

NOME DO FICHEIRO: RECOLLIDA DE ANIMAIS PERDIDOS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro de todo tipo de animais que se recollen (mortos ou vivos) e a súa 
xestión  

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Outras finalidades 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Usuarios, solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio traballador mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
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cancelación 15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 

ANEXO I. FICHEIRO 51 

NOME DO FICHEIRO: SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Rexistro das emerxencias atendidas polos servizos municipais de 
emerxencia do Concello, e  atención ás reclamacións de ditas actuacións 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Seguridade pública e defensa 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, persoas implicadas en sinistros, residentes e cidadáns 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datosidentificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografías, datos da aseguradora 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 52 

NOME DO FICHEIRO: ASESORAMENTO XURÍDICO DE SERVIZOS 

SOCIAIS 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Trámite dos expedientes de asesoramento xurídico ás usuarios/as de 
Servizos Sociais. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos sociais. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Solicitantes, beneficiarios. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
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tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

firma/ impresións dixitais, fotografías 
Datos académicos e profesionais: formación, titulacións, experiencia 
profesional. 
Datos de características persoais: data de nacemento, lugar de nacemento, 
idade, sexo, nacionalidade.  
Características de circunstancias sociais. 
Datos económicos: ingresos e rendas, datos bancarios, datos de nómina... 
Orixe racial, saúde. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 53 

NOME DO FICHEIRO: PISCINA MUNICIPAL 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Recollida, xestión e trámite no mesmo dos datos dos usuarios das piscinas 
municipais. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Educación e cultura 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: nome e apelidos, dirección, teléfono, firma/ 
impresións dixitais, fotografía. 
Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo. 
Datos especialmente protexidos: discapacidade, e cobertura de prazas de 
servizos sociais 
Datos de saúde de xeito puntual e excepcional, se o usuario declara unha 
enfermidade a ter en conta para a práctica desta actividade. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto (os datos de saúde, só se recollen de xeito excepcional). 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado. 
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ANEXO I. FICHEIRO 54 

NOME DO FICHEIRO: APLICACIÓN DA XUNTA PARA XESTIÓN DO CIM 

a) Finalidade do 
ficheiro 

Informar, asesorar e facer o seguimento axeitado para cada usuaria do CIM. 
, 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 
previstos b) Usos previstos Servizos Sociais.. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Cidadáns e residentes 
Usuarios, solicitantes, beneficiarios. 
Empregados. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Formularios, enquisas, declaración oral.  

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, Núm. SS/Mutualidade, Núm. Rexistro 
Persoal, Nome e apelidos, Dirección, Teléfono, Sinatura/Impresión dixital. 
Datos especialmente protexidos: Saúde, discapacidades. 
Outras categorías de carácter persoal: datos de estado civil, datos de 
familia, data de nacemento, lugar de nacemento, idade sexo, nacionalidade, 
lingua materna, características físicas, circunstancias sociais, datos de 
violencia de xénero 
Ingresos e rendas, inversións, financiamento, datos bancarios. 
Estudios, profesión, experiencia profesional. 
Características de aloxamento e e vivenda. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Xunta de Galicia. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO. 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto. 

I.-  Sistema de tratamento Ficheiro automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 55 

NOME DO FICHEIRO: CONTABILIDADE 

Denominación do ficheiro Contabilidade. 
a) Finalidade do 

ficheiro 
Execución e control da contabilidade e das partidas orzamentarias, así coma 
do pagamento de facturas acredoras e provedoras 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Facturación e contabilidade do Concello. 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Acredores e provedores  

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante contratos de 
servizos ou facturas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/impresións dixitais. 
Datos económicos e de seguros (datos bancarios) 
Datos de transaccións (bens e servizos subministrados e recibidos polo 
afectado) 



 

 - 53 -

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organizacións relacionadas directamente co responsable, coma asesorías 
contables. 
Axencia Tributaria, outros órganos da Administración do Estado, bancos, 
caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

ANEXO I. FICHEIRO 56 

NOME DO FICHEIRO: PADRÓN DE HABITANTES 

Denominación do ficheiro Padrón de Habitantes 
a) Finalidade do 

ficheiro Determinación da poboación municipal. A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Seguridade e control cidadán.  
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Residentes, cidadáns. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante contratos de 
servizos ou facturas. 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: DNI, nome e apelidos, enderezo, teléfono, e 
sinatura/pegada 
Outros tipos de datos persoais: Características persoais e datos académicos 
e profesionais. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Básico. 

I.- .Sistema de tratamento Ficheiro automatizado. 

ANEXO I. FICHEIRO 57 

NOME DO FICHEIRO: NOMINAS E PERSOAL 
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Denominación do ficheiro Nóminas e persoal. 
a) Finalidade do 

ficheiro 
Xestionar todas as incidencias, contratos, ... do persoal contratado, así como 
PRL e nóminas. 

A.- Finalidade do 
ficheiro e usos 

previstos b) Usos previstos Xestión de nómina 
B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda 
obter datos de carácter persoal ou que resulten 
obrigados a subministralos 

Empregados, cargos públicos. 

C.- Procedemento de recollida de datos de 
carácter persoal 

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: 
Enquisas, declaración oral, formularios, transmisión electrónica, ... 

D.- Estrutura básica do ficheiro e descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal contidos no 
mesmo 

Datos de identificación: NIF/DNI, nome e apelidos, dirección, teléfono, 
firma/ impresións dixitais, fotografías, número de afiliación á Seguridade 
Social. Porcentaxes de discapacidade. 
Datos de características persoais: estado civil, familia, data e lugar de 
nacemento, idade, sexo, nacionalidade.  
Datos académicos e profesionais: titulacións, expediente laboral e 
académico.  
Datos económicos: datos bancarios, datos de nóminas.  
Datos especialmente protexidos: violencia de xénero. 

E.- Cesión de datos de carácter persoal e, no seu 
caso, as transferencias internacionais de datos a 
terceiros países 

Organismos da Seguridade Social, outros órganos da Administración do 
Estado, bancos, caixas de aforro e caixas rurais. 
Non se realizan ou non están previstos tratamento de datos fora do territorio 
do Espazo Económico Europeo. 
A cesión de datos sen necesidade de consentimento por parte da persoa 
afectada só se realizará a favor doutras administracións públicas con 
competencias na materia e de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 e o 
RD 1720/2007, de 21de Decembro. 

F.- Órgano da administración responsable do 
ficheiro CONCELLO DE TEO 

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, oposición e 
cancelación 

CONCELLO DE TEO 
TRAV. RAMALLOSA 38 LUCI 
15883 TEO 
A CORUÑA 

H.- Medidas de seguridade e nivel de protección 
esixible Alto 

I.- Sistema de tratamento Ficheiro parcialmente automatizado 

 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE CONVENIO 
BILATERAL DE COLABORACIÓN ENTRE A XEFATURA PROVINCIAL DE 
TRÁFICO E O CONCELLO DE TEO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e 

seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira. 

 
O Sr. Sisto da conta da proposta de 15 de decembro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, emprego e participación veciñal de 18/12/2014. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Visto o Convenio básico bilateral entre a Xefatura Central de Tráfico e o Concello de 

Teo, polo que se formaliza a súa adhesión ó convenio específico de colaboración 
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subscrito entre o organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico e a Federación 

Española de Municipios e Provincias en materia de seguridade vial. 

A vista de que é de interese para o Concello de Teo a sinatura do mencionado 

convenio, sendo a persoa responsable da súa sinatura e do seu seguimento o alcalde, 

en virtude do disposto no artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases 

de Réxime Local proponse ó Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Solicitar a adhesión íntegra ó Convenio subscrito no ano 2006 entre o 

organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico e a Federación Española de 

Municipios e Provincias, para o intercambio de información e a mutua colaboración 

administrativa, e aprobar e asinar o correspondente Convenio básico bilateral entre o 

mencionado organismo autónomo e o Concello de Teo. 

Segundo.- Facultar ó alcalde para a sinatura do Convenio e para tódolos demais 

trámites relacionados coa implantación e seguimento do mesmo”. 

 

O Sr. Sisto explica que se trata dunha iniciativa que xurde da visita realizada pola 

delegada provincial da Dirección Xeral de Tráfico, quen pide o concello, polas 

características concretas do mesmo, que subscriba o convenio que se incorpora a 

continuación, e unha vez consultada a policía local e analizado o texto do convenio, 

que responde a un convenio marco asinado entre a Dirección Xeral de Tráfico e a 

FEMP, non se lle ve ningún problema, aínda que si que haberá que asinalo nun 

documento bilingüe, en galego e castelán.  

 
CONVENIO BÁSICO BILATERAL ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO  Y LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE 
TEO (A CORUÑA) POR EL QUE SE FORMALIZA SU ADHESIÓN AL CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 
 

                                                       En                       , a…    de…………………..de 2014 

 

REUNIDOS 
De una parte, Dª. María Seguí Gómez, Directora General del Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico, adscrito al Ministerio del Interior, cargo para el que fue nombrada por Real 
Decreto 313/2012 de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero de 2012).  



 

 - 56 -

 

Y de otra parte, D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de Teo, en 
representación del citado Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 
número 80, de 3 de abril). 

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y 
recíprocamente capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio de 
Colaboración y, a tal efecto, 

 

EXPONEN 
PRIMERO.- Que, a tenor de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Vial, el 
Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (en adelante JCT) ejerce las competencias 
atribuidas al Ministerio del Interior por el anterior artículo 5 en materia de tráfico y seguridad 
vial.  

 

SEGUNDO.- Que según el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, a la Dirección General de Tráfico le 
corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 

• La elaboración de planes y programas sobre seguridad vial.  
• El impulso de las políticas de seguridad vial.  
• La gestión y control del tráfico interurbano, sin perjuicio de la ejecución de las 

competencias transferidas a determinadas Comunidades Autónomas, así como la 
planificación, dirección y coordinación de las instalaciones y tecnologías para el 
control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico y mejora de la seguridad vial en 
las vías donde la Dirección General de Tráfico ejerce las citadas competencias. 

• La resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos análogos para el 
control del tráfico, en el ámbito de la Administración General del Estado. 

• El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los agentes de la 
autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las 
competencias de las Corporaciones Locales, con cuyos órganos se instrumentará, 
mediante acuerdo, la colaboración necesaria. 

• La formación, la divulgación y la educación en materia de seguridad vial, y el control 
de la publicidad relacionada con el tráfico y la seguridad de la circulación vial. 

• La aprobación de instrucciones sobre la tramitación de expedientes sancionadores en 
materia de tráfico y sobre autorizaciones de circulación de vehículos. 

• La realización de estudios y propuestas, y la elaboración de anteproyectos de 
disposiciones  sobre tráfico y seguridad vial. 

• La creación, desarrollo, mantenimiento, explotación y custodia de los registros y bases 
de datos de vehículos, conductores e infractores, profesionales de la enseñanza de la 
conducción, accidentes y cuantos otros sea necesario crear para el desarrollo de las 
competencias del organismo autónomo. 

 
TERCERO.- Que el artículo 7 de la Ley de Seguridad Vial, entre las competencias que, dentro 
de su ámbito, otorga a los Municipios, se encuentran las de: 
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• Ordenación, control del tráfico y vigilancia en las vías de su titularidad, así como la 
denuncia de las infracciones que en ellas se cometan y la sanción de las mismas, 
cuando no esté atribuida a otra Autoridad. 

• La regulación, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías 
urbanas. 

CUARTO.- Que, en consecuencia, con mayor o menor amplitud e intensidad, la JCT y los 
Municipios tienen atribuidas competencias en materia de tráfico y seguridad vial, gozando de 
amplia autonomía en el ejercicio de las mismas. No obstante, como quiera que pertenecen a 
Administraciones que están al servicio del ciudadano, se hace necesario establecer determinadas 
relaciones entre ellos para lograr un  funcionamiento más ágil y eficaz  y servir mejor a la 
consecución del objetivo último, que debe ser la seguridad vial. 

 

QUINTO.- Que esas relaciones deben estar presididas por los principios de coordinación y 
colaboración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución española y en el 
artículo 4.1d) de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, resulta esencial la obligación de facilitarse, 
recíprocamente, la información que se precise y prestarse la asistencia requerida.  

 

SEXTO.- Que el análisis estadístico, en el que se constata que el 52% de las víctimas tiene lugar 
en las vías urbanas, y la diversa problemática sobre el tráfico existente en las citadas vías, han 
puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar una acción conjunta y coordinada en los ámbitos 
urbano e interurbano, con el firme propósito de reducir la accidentalidad y la problemática 
existente. 

 

SÉPTIMO.- Que, en razón de cuanto antecede, y considerando la importancia que tiene la 
seguridad vial en las vías urbanas, con fecha 25 de noviembre de 2009 se firmó un Convenio 
específico de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el 
Organismo Autónomo Jefatura de Tráfico, en materia de seguridad vial, cuyo objeto  consistía en 
la fijación de un marco de colaboración para el desarrollo de una mejor y más efectiva 
participación de los Ayuntamientos en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de 
seguridad vial . El citado Convenio se remitía a la firma del oportuno convenio básico bilateral y 
a la suscripción de adendas de este último. 

 

Por lo expuesto las partes firmantes proceden a la formalización del presente Convenio básico 
bilateral. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio 
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la JCT y el Ayuntamiento firmante en el 
desarrollo de determinadas acciones en materia de tráfico y seguridad vial, concretamente las 
relativas a transmisión de datos y acceso a registros. Las acciones consistentes en cesión de 
materiales, apoyo técnico y/o económico para la elaboración de planes  de seguridad vial o 
puesta en marcha de medidas específicas podrán reflejarse en las oportunas adendas 
especificando las obligaciones de cada parte. 
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Jefatura Central de Tráfico 
1. Facilitar al Ayuntamiento los accesos al Registro General de Vehículos y al Registro de 

Conductores e Infractores. El acceso a la información que contienen esos registros se 
realizará con los niveles de seguridad y de restricciones que se determinan en la cláusula 
cuarta y en el Anexo a este Convenio Básico Bilateral. 

2. Comunicar periódicamente al Ayuntamiento los datos del Registro de Vehículos relativos 
a nuevas matriculaciones, cambios de titularidad y de domicilio y bajas, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

3. Colaborar con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de aplicaciones informáticas para 
la transmisión de datos de accidentes al Registro de Víctimas y al Registro de 
Conductores e Infractores. 

4. Facilitar de forma periódica información sobre accidentalidad y sobre los resultados de 
las diferentes campañas. 

5. Publicar anualmente el calendario de las campañas básicas de vigilancia y control y poner 
a disposición de las policías locales el material divulgativo y de comunicación que se 
elabore. 

 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento se compromete a la realización de las siguientes acciones: 

1. Comunicar al Registro de Conductores e Infractores las sanciones firmes graves y muy 
graves que detraigan puntos, así como el resto de sanciones graves y muy graves, en los 
términos establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Con este fin, deberán hacer las 
adaptaciones organizativas e informáticas necesarias para cumplir estrictamente el 
procedimiento sancionador de tráfico regulado en la Ley de Seguridad Vial. 

2. Comunicar al Registro de Vehículos, en el formato y plazos acordados, los vehículos que 
adeudan el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente, en los 
supuestos establecidos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

3. Elaborar y comunicar al Registro de Víctimas y Accidentes de Tráfico, en los términos 
establecidos reglamentariamente, los partes de accidentes ocurridos dentro del término 
municipal, haciendo las adaptaciones organizativas e informáticas necesarias. 

4. Colaborar en las campañas de vigilancia y control programadas a nivel estatal  por la 
Dirección General de Tráfico sobre las principales temáticas de seguridad vial. 

5. Comunicar a la JPT los datos obtenidos en cada una de las campañas de seguridad vial y 
control en las que hayan participado. 

 

CUARTA.-  Protección de datos de carácter personal 
Las partes adecuarán sus actuaciones a las Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal, al Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre y al Reglamento General de Conductores, aprobado por Real 
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, así como a las futuras modificaciones que se produzcan.  
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Los datos objeto de tratamiento solo podrán ser utilizados a fin de realizar los trabajos 
necesarios para desarrollar las actividades contenidas en este Convenio, evitando su alteración, 
pérdida o acceso no autorizado. 
A través de los sistemas y medios informáticos de auditoria que facilite la DGT, como órgano 
cedente, el Ayuntamiento deberá realizar las actividades de control que garanticen la debida 
custodia y adecuada utilización de los datos recibidos. Para llevar a cabo esto, la DGT se 
compromete a proporcionar la asistencia necesaria a los responsables que se designen por el 
órgano cesionario. 
 
El órgano cesionario acepta someterse a todas las actuaciones de control y supervisión que 
puedan acordarse por la DGT, al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la 
información cedida. 
 
Si como consecuencia de las actuaciones de control y auditoria o por causa de denuncia o 
comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la utilización de 
datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia gestión del órgano 
cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo esclarecimiento y, en su 
caso, a la exigencia de responsabilidades. 
 

QUINTA.- Régimen jurídico 
El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4.1, c) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la  

Ley de Contratos del Sector Público y, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del  citado 
precepto, se rige, en todo lo no dispuesto en él, por los principios  derivados de esta Ley, para 
resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, así como las demás disposiciones que 
resulten de aplicación. 

 

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para 
resolver los litigios que pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de 
Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y 
efectos del presente Convenio. 

 
SEXTA.- Comisión de seguimiento 
A la firma del Convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento del mismo integrada por 
dos representantes nombrados por la Jefatura Provincial de Tráfico, y otros dos nombrados por el 
Ayuntamiento. 
A esta Comisión de Seguimiento podrá incorporarse el personal técnico de ambos organismos 
que se considere oportuno, según los temas a tratar. 
 
Esta Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis 
meses para examinar los resultados e incidencias que surjan de la colaboración realizada. 
 
Su funcionamiento, en lo no previsto en este Convenio, se acoge a lo dispuesto sobre órganos 
colegiados, en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Esta Comisión de seguimiento se encargará de: 
a) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente 

Convenio. 
b) Evaluar anualmente el trabajo realizado y los logros alcanzados con este Convenio. 
c) Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la ejecución 

del Convenio, proponiendo a las partes la modificación de las actuaciones a realizar, 
siempre que no suponga la alteración del objeto del mismo. 

 
 
SÉPTIMA.- Modificación 
El presente Convenio podrá modificarse  por mutuo acuerdo cuando resulte necesario para la 
mejor realización de su objeto, siempre dentro de lo establecido en el Convenio Marco suscrito 
entre el Ministerio del Interior y la FEMP y en el Convenio Específico en materia de seguridad 
vial, que complementa el anterior para el ámbito concreto de la seguridad vial.  
 
 
OCTAVA.- Plazo de vigencia y causa de resolución 
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia durante un 
año, prorrogándose tácitamente por sucesivos periodos anuales, salvo que se resuelva por las 
causas siguientes: 
 

a) Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito. 
b) Denuncia del convenio hecha por cualquiera de las partes en cualquier momento, 

surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los tres meses de su notificación 
fehaciente. 

c) Por voluntad de una de las partes basada en incumplimiento grave de cualquiera de las 
cláusulas del Convenio por la otra parte, notificando previamente dicha voluntad de 
resolución, y garantizando la necesaria continuidad de aquellas actuaciones que se 
encontraran en ejecución en el momento de la resolución, para no perjudicar su 
continuidad, surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los quince días de su 
notificación. 

 
 
NOVENA.- Firmas de Adendas Específicas 
De acuerdo con lo expuesto en la cláusula primera del presente Convenio Básico, la cesión, por 
parte de la JCT al Municipio, de los aparatos medidores de la velocidad, de la potencia y de la 
tasa de alcoholemia; el apoyo técnico y/o económico para la elaboración de planes  de seguridad 
vial así como las actuaciones en infraestructura y ejecución de instalaciones de seguridad vial y 
gestión del tráfico urbano en vías de titularidad municipal, se materializarán en las 
correspondientes adendas al presente Convenio. 

 

DÉCIMA.- Resolución por mutuo acuerdo de Convenios preexistentes 
A la firma de este Convenio quedarán resueltos, por mutuo acuerdo de las partes, los Convenios 
preexistentes que a continuación se relacionan: 
 

- Convenio de 3 de diciembre de 2007, relativo al acceso a los registros de Vehículos y 
Personas. 
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Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración, por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
LA JEFA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE 

A CORUÑA 
En virtud del Acuerdo delegación de firma 
otorgado por el  Director  General de Tráfico 
(art. 16 Ley 30/92,  de RJAP y PAC.) 
 
 
Dª. Mª Victoria Gómez Dobarro 
  

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 
DE TEO 

 
 
 
 
 

D.Martiño Noriega Sánchez 

 

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

que como tráfico non pode controlar todas as vías secundarias, que é onde se 

producen máis accidentes, cárgalle ás policías locais o seu control. Entende que esta 

medida non representa ningunha vantaxe para os usuarios das estradas, porque se 

van aumentar os controis, e que hai cousas do convenio que poden ser boas, 

engadindo que asumir o control de toda a rede viaria vai esixir un incremento do 

número de policías locais polo que ten dubidas de que sexa beneficioso para o 

concello. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que mirando o convenio, 

entende que a Xefatura de Tráfico pasaría ao concello datos de altas, baixas e 

transmisións de vehículos, pero na páxina da FEMP falase doutro convenio no que se 

incluiría a transmisión de datos dos concellos á DXT, que supón que o concello 

contaría cun impreso que permite facer a comunicación dos cambios á mesma, e 

pregunta se é posible incluír este tema no convenio. Engade que non ten problema 

para apoiar o convenio.   

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e pregunta como se está levando a cabo, 

actualmente, a cesión dos vehículos de tráfico ao concello. 

 

Respóndelle o Sr. alcalde que se está facendo a través dun acordo que non está 

respaldado por ningún convenio. 
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Di o Sr. Fernández que este tema está relacionado co plan de seguridade viaria do 

concello, e pide que se elabore ese plan de seguridade viaria que ven demandando 

dende fai tempo e que se cita varias veces no convenio. Salienta o Sr. Fernández que, 

en canto ao idioma o galego, como idioma oficial de Galicia, ten que valer para o 

convenio. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que deixa a intervención para a segunda 

quenda. 

 

Intervén o Sr. Sisto para aclararlle ao Sr. Parajó que o que vai facer a policía local é o 

mesmo que xa viña facendo, e polo tanto non supón ningunha responsabilidade a 

maiores. Salienta que, repasando o convenio, o único que hai a maiores, máis alá da 

transmisión de datos e outras cuestións que non implican un traballo directo, é a 

colaboración nas campañas de vixianza e control programadas a nivel estatal pola 

Dirección Xeral de Tráfico sobre as principais temáticas de seguridade vial, e 

comunicar os datos obtidos en cada unha das campañas de seguridade vial nas que se 

participase, polo que entende que a policía non vai a estar sobrecargada de traballo. 

Salienta o Sr. Sisto que non sabe o que pretende o Sr. Parajó, porque se pode estar 

máis ou menos de acordo en que se fixe o límite de alcoholemia nunha taxa ou noutra 

ou se fixe a velocidade en 50, 40 ou 70, pero se se fixa deberá cumprirse por todos e 

haberá que establecer os mecanismos para que así sexa, engadindo que quere 

entender que o Sr. Parajó tamén esta de acordo con iso.  En canto ao dito pola Sra. 

Lemus, di o Sr. Sisto que, según as consultas realizadas, iso está recollido, e eles o 

reflicten no tema de altas, baixas, modificacións e autorizacións de usuarios. 

Dirixíndose ao Sr. Fernández, o Sr. Sisto dille que ten toda a razón, engadindo que 

incluso de cara á elaboración dese plan pode vir ben a sinatura do convenio. 

 

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

que non sabe se é legal que haxa un coche de tráfico a disposición do concello e poder 

poñer multas se non hai ningún convenio asinado. Dirixíndose ao Sr. Sisto, o Sr. Parajó 

dille que hai moitas formas de comprobar os límites de velocidade e de facer os 

controis de alcoholemia, porque en Ameneiro puxeron o límite a 50 km. e están 
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poñendo multas constantemente e iso preocúpalle aos veciños, que son os que as 

teñen que pagar. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non ten nada que engadir. 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que non están a favor da 

militarización das estradas pero que, mentres non haxa unha policía autonómica con 

competencias de tráfico, haberá que seguir así. 

 

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

grupo D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas pregunta se ata agora non había convenio para que o coche de 

tráfico puidera multar. Engade que hai unha foto do coche de tráfico aparcado encima 

dun paso de peóns. 

 

Di o Sr. Vázquez Pallas que, no fondo, o convenio parécelle ben, pero considera que a 

policía local debería facer os controis de noite e tráfico de día, e así os veciños estarían 

tranquilos. Engade que en canto o tema do idioma habería que preguntarlle ao Sr. 

alcalde como lle fala á xente de fora que recibe. 

 

Intervén o Sr. alcalde para aclarar que actualmente non existía convenio pero si un 

protocolo de actuación para a cesión do coche de tráfico, que se acordou con tráfico fai 

moitos anos. 

 

O Sr. Sisto di que os límites de velocidade que se puxeron en Ameneiro foi porque os 

pediron os veciños. Aclara que no concello hai anos que se conta co coche de tráfico 

con radar e que iso provoca que a xente vaia con mais coidado, engadindo que e iso é 

bo. Dille ao Sr. Vázquez Pallas que cando o Sr. Montoro deixe, se aumentará o número 

de policías locais para poder facer quendas de noite. 

 
Sendo as vinte horas e vinte e seis minutos abandona o salón de Plenos a interventora 

municipal, D.ª Mónica I. Lado Varela. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
oito votos a favor (5 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: 
 
Primeiro.- Solicitar a adhesión íntegra ó Convenio subscrito no ano 2006 entre o 
organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico e a Federación Española de 
Municipios e Provincias, para o intercambio de información e a mutua 
colaboración administrativa, e aprobar e asinar o correspondente Convenio 
básico bilateral entre o mencionado organismo autónomo e o Concello de Teo. 
 
Segundo.- Facultar ó alcalde para a sinatura do Convenio e para tódolos demais 
trámites relacionados coa implantación e seguimento do mesmo. 
 
O Sr. Parajó pide poder intervir por unha cuestión de orde. O Sr. alcalde dille que pode 

intervir sempre que sexa para explicar o voto. 

Explica o Sr. Parajó que o seu voto é de abstención porque non está de acordo coa 

política que está levando a cabo o Sr. alcalde.  

 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MUTACION DEMANIAL DA 
ESCOLAS UNITARIAS DE FRANCOS, RARÍS E SOLLÁNS. DESAFECTACIÓN DO 
USO EDUCATIVO E AFECTACIÓN A USO SOCIOCULTURAL. 
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 15 de decembro de 2014, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e 

deporte de 18/12/2014. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Mutación demanial das escolas unitarias de Francos, Rarís e Solláns. 

Desafectación do uso educativo e afectación a uso sociocultural. 
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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. 

 

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.  

 

Considerando que de acordo co exposto solicitouse a correspondente autorizacion da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, autorizándose por esta, 

mediante resolución do Director Xeral de Centros e Recursos Humanos de 4 de xuño 

de 2013 (rex. entrada nº 4.857, de 06/06/2013), a desafectación das escolas unitarias 

de Solláns, Francos e Rarís, ao non ser necesarias para o uso educativo ao que 

estaban destinadas, autorización complementada co escrito da citada Consellería de 

25 de novembro de 2014 (rex. entrada nº 10.997, de 1 de decembro) no que se 

comunica que se incorpora ao expediente a modificación da referencia catastral da 

Escola unitaria de Solláns remitida polo concello, sen que isto  cambie a Resolución da 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se autoriza a desafectación 

solicitada polo concello de Teo da Escola Unitaria de Solláns, informando que, polo 

tanto, se pode continuar coa tramitación do expediente. 
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En virtude do exposto, considerase oportuno cambiar o destino público dos citados 

inmobles, para legalizar e normalizar a súa situación, o que supón tramitar un 

expediente de desafectación do uso que actualmente teñen atribuído (educativo) con 

simultánea afectación a un novo uso (sociocultural), igualmente de servizo público, na 

modalidade de mutación demanial interna ou obxectiva. 

 

Visto o informe de Secretaría de 15 de decembro de 2014 e demais documentos 

obrantes no expediente e de conformidade co disposto nos artigos 81 da LRBRL, 269 

LALGA, 8 do RBEL  e  artigos 71 e 72 da LPAP,  proponse ao Pleno da Corporación a 

adopción do seguinte acordo: 

 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a desafectación dos inmoble sitos no lugar de Francos 

nº 25, parroquia de Calo, Solláns nº 32, parroquia de Calo, e Rarís nº 18, parroquia de 

Rarís, ata agora destinados ao servizo público de escolas unitarias, e a súa afectación 

simultanea ao servizo público de locais socioculturais, como mutación demanial interna 

ou obxetiva, sen que supoña cambio da súa natureza de bens de dominio público, 

afectos a un servizo público. 

 

Segundo-  Expoñer ao público o expediente, polo prazo dun mes, mediante insercción 

do anuncio correspondente no taboleiro de edictos do Concello e no Boletín Oficial da 

Provincia, a fin de que os interesados poidan presentar as alegacións que estimen 

pertinentes. 

 

Terceiro.- No caso de formularse alegacións durante o trámite de información pública, 

serán resoltas pola Corporación, considerándose aprobada definitivamente a 

desafectación do inmoble do uso educativo e a súa afectación simultánea ao uso 

sociocultural para o caso de que non se formulasen. 

 

Cuarto.- Facultar ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 

acordo adoptado e do correspondente expediente”. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó e 

Sra. Lemus, anuncian o seu apoio á proposta. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que, xa que está en Galicia, vai a 

respostar en galego, onde ademais existe unha “Xefatura” Provincial de Tráfico, 

engadindo que non lle vai o cachondeo co idioma do Sr. Pallas. En relación coa 

proposta de alcaldía, di que o seu grupo está de acordo. 

 

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

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (5 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a desafectación dos inmoble sitos no lugar de 
Francos nº 25, parroquia de Calo, Solláns nº 32, parroquia de Calo, e Rarís nº 18, 
parroquia de Rarís, ata agora destinados ao servizo público de escolas unitarias, 
e a súa afectación simultánea ao servizo público de locais socioculturais, como 
mutación demanial interna ou obxectiva, sen que supoña cambio da súa natureza 
de bens de dominio público, afectos a un servizo público. 
 

Segundo-  Expoñer ao público o expediente, polo prazo dun mes, mediante 
inserción do anuncio correspondente no taboleiro de edictos do Concello e no 
Boletín Oficial da Provincia, a fin de que os interesados poidan presentar as 
alegacións que estimen pertinentes. 

 

Terceiro.- No caso de formularse alegacións durante o trámite de información 
pública, serán resoltas pola Corporación, considerándose aprobada 
definitivamente a desafectación do inmoble do uso educativo e a súa afectación 
simultánea ao uso sociocultural para o caso de que non se formulasen. 
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Cuarto.- Facultar ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
acordo adoptado e do correspondente expediente. 

 

 
6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL 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 9 de decembro de 2014 (rex. 

entrada nº 11.246, de 10/12/2014), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 18/12/2014.  

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, portavoz do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN CONTRA DE APOIO 

ÁS PERSOAS QUE RECIBEN PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS, para o seu 

debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Máis unha vez querémonos referir á problemática que rodea a emigración que Galiza 

padeceu, e continúa padecendo. Foron milleiros as persoas que se viron obrigadas a abandonar 

o noso país desde comezos do século XIX 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. Tras este colectivo recibir 

requirimentos da Axencia Tributaria para que declaren as cantidades percibidas coa finalidade 

de proceder á regularización ou no seu caso formulación da declaración sobre o imposto das 

persoas físicas correspondentes aos exercicios de 2008, 2009, 2010 e 2011, produciuse unha 

forte resposta social. 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 
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descoñecemento da obriga de facer esa declaración anual do IRPF, o que confirma a falta de 

intencionalidade 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. 

Foi a presión que realizou con intensidade a Coordinadora Nacional de Emigrantes 

Retornados/as a que conseguiu que se saiba quen son os verdadeiros defraudadores e que se 

coñeza que houbo un trato inxusto e discriminatorio cos/coas pensionistas retornados/as. Tamén 

esa contestación social motivou a introdución na reforma fiscal prevista para 2015 dun 

“proceso de regularización” dirixido a este colectivo que, con todo, é unha solución parcial que 

non asegura un tratamento fiscal equitativo e non discriminatorio respecto doutras persoas que 

só perciben pensións de organismos do Estado español. Por iso non se pode consentir que se lle 

dea unha solución simplemente cosmética ás xustas demandas deste colectivo coa Axencia 

Tributaria por atopármonos nas vésperas dun ano de importantes envites electorais. Son 

imprescindíbeis medidas reais para que a tributación das pensións de emigrantes retornados/as 

sexa xusta e igualitaria, que os impostos que soportan non teñan un tratamento legal diferente 

polo simple feito de ter desenvolto unha parte da súa vida laboral no estranxeiro. 

Por iso o grupo municipal do BNG deste concello, solicita do Pleno da Corporación 

Municipal, a adopción do seguinte: 

ACORDO 

1. Demandar do Goberno do Estado español a adopción urxente das seguintes medidas: 

a) Que proceda á modificación lexistativa para fixar un mesmo réxime do IRPF para as 

rendas procedentes de pensións, con independencia de se estas proceden dun estado ou de 

varios estados. 

b) O recoñecemento de oficio das pensións de invalidez, recoñecidas nos países de 

procedencia coa finalidade de acreditar a exención na tributación destas pensións. 

c) Solicitar información dos países de procedencia das pensións, sobre todo de Suíza, para 

verificar que prestacións xa están sometidas a gravame no país de orixe para evitar a 

dupla imposición. 

d) Revisión dos convenio marco con outros países para evitar que situación deste tipo 
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poidan volverse a producir. 

2. Manifestar o apoio do Concello de Teo aos veciños e ás veciñas beneficiarias de pensións 

percibidas no estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia Estatal Tributaria”. 

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 e que, mirando a documentación, chámalle a atención que se faga de oficio o 

inicio do expediente sancionador e que, pola contra, a devolución haxa que solicitala. 

  

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

grupo, D. José M. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que quen máis fixo polo galego foi o Sr. Fraga. Explica que 

están de acordo coa moción, engadindo que nos anos 2008 e 2009 houbo xente que 

fixo a declaración con eses ingresos e outros non a fixeron, e cree que calquera 

emigrante ten que contribuír en España, e hai emigrantes con pensións altas, que polo 

tanto teñen que facer a declaración.  

 

Intervén o Sr. alcalde e di que o grupo de goberno está de acordo coa moción. Salienta 

que hai que recoñecerlle á coordinadora nacional de emigrantes retornados a súa labor 

de sensibilización, e espera que todo isto non se quede nunha mera cuestión de 

estética e que o que aconteceu non volva acontecer. 

Intervén o Sr. Fernández e dille ao Sr. Vázquez Pallas que é unha pena que o PP 

deixara de ser fraguista, engadindo que os emigrantes que veñen coas pensións do 

estranxeiro teñen que declaralas, pero os que teñen as contas en Suíza tamén as 

teñen que declarar. Explica o Sr. Fernández que hai que poñer de manifesto que as 

pensións de incapacidade absoluta, que alí chamábanlle doutra forma, aquí non as 

consideran de incapacidade, polo que teñen que tributar por elas. Remata o Sr. 

Fernández a súa intervención sinalando que os defraudadores non son esta xente. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, os concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó e 

Sra. Lemus, amosan o seu apoio á proposta. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, di que está de acordo co Sr. Fernández en 

que os que nos levaron á ruína non foi esa xente, e amosa o seu apoio á moción. 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (5 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
1. Demandar do Goberno do Estado español a adopción urxente das seguintes 
medidas: 

a) Que proceda á modificación lexistativa para fixar un mesmo réxime do 
IRPF para as rendas procedentes de pensións, con independencia de se 
estas proceden dun estado ou de varios estados. 

b) O recoñecemento de oficio das pensións de invalidez, recoñecidas nos 
países de procedencia coa finalidade de acreditar a exención na tributación 
destas pensións. 

c) Solicitar información dos países de procedencia das pensións, sobre 
todo de Suíza, para verificar que prestacións xa están sometidas a gravame 
no país de orixe para evitar a dupla imposición. 

d) Revisión dos convenio marco con outros países para evitar que 
situación deste tipo poidan volverse a producir. 

2. Manifestar o apoio do Concello de Teo aos veciños e ás veciñas beneficiarias 
de pensións percibidas no estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia 
Estatal Tributaria. 

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

BNG, D. Ignacio Iglesias Villar, que se incorpora pasados dous minutos. 
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7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CREACIÓN 
DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA. 
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 2014 (rex. 

entrada nº 11.314, de 12/12/2014), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 18/12/2014.  

 “MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, portavoz do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN SOBRE A CREACIÓN 

DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA, para o seu debate e aprobación polo Pleno da 

Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Malia que o sector enerxético é estratéxico para Galiza, apenas contou con capacidade para 

deseñar e aplicar unha estratexia enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos 

recursos enerxéticos. Galiza ven historicamente, e por decisións políticas, desempeñando o papel de 

subministrador de enerxía eléctrica para o resto do Estado, con base no seu potencial hidroeléctrico 

e nos xacementos de carbón, acrecentado posteriormente co desenvolvemento do aproveitamento 

eólico e biomasa, e tamén coa construción de dous ciclos combinados de gas natural.  

A xeración de enerxía eléctrica conleva importantes custos sociais e medioambientais que 

para Galiza nunca tiveron contrapartida. Mais ao contrario, e ao estar sometida a un marco 

regulatorio e tarifario común en todo o Estado español, resultado das decisións adoptadas polas 

empresas eléctricas que actúan en réxime de oligopolio, mesmo sofre en amplas zonas do país unha 

deficiente calidade da subministración eléctrica. 

A política tarifaria homoxénea produto dunha visión centralista inclúe peaxes denominados 

de solidariedade interterritorial, como é o caso dos custos extrapeninsulares (Canarias, Baleares, 

Ceuta e Melilla) que, no ano 2013, foron de 1.800 millóns de euros. Mentras que Galiza sofre as 

consecuencias de ser produtora e non é compensada simplemente seguindo esa mesma “lóxica da 

solidariedade”. 
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Para máis despropósito, a nova Lei do Sector 24/2013 cuestiona a tarifa única, pero non con 

base nas razóns de poder compensar vía tarifa os territorios que sofren os prexuízos ambientais de 

produciren enerxía, senón para penalizar as CCAA que impoñan impostos ambientais, ao recollerse 

a posibilidade da creación de suplementos territoriais onde houber impostos propios á actividade 

eléctrica (como en Galiza). Así pois, ábrese a posibilidade a que paguemos a electricidade máis cara 

por termos actividade de xeración no propio país.  

Esta nova regulamentación pecha calquera posibilidade de ter unha tarifa propia que 

permita ter vantaxes en función de ser un país produtor de enerxía, como acontece en diversos 

estados europeos onde existen tarifas diferenciadas por territorios. 

Para evidenciar con cifras a situación de Galiza, destacamos que a potencia instalada 

convértena nunha exportadora neta de electricidade como se pode comprobar na seguinte táboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, Galiza debe demandar lexitimamente unha tarifa máis baixa (redución nas 

peaxes do 30%), para que realmente exista un beneficio económico para o propio país, para 

favorecer o consumo doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis 

baixos do Estado español, e para posibilitar o seu crecemento industrial. 

A política enerxética do Estado é un exemplo de despropósito, agravado pola filosofía da 

reforma enerxética do PP que se asenta na premisa de considerar a enerxía eléctrica como un ben 

de consumo ordinario, suxeito exclusivamente á libre competencia e ao poder do reducido oligopolio 

das eléctricas, no canto de considerar a electricidade un ben básico para a calidade de vida da 

persoas e do desenvolvemento económico, que debería estar intervido polo sector público e vetado a 
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especulacións e negocios abusivos. Esta política para o sector, e contra as persoas, repercute en que 

o Estado se sitúe como o terceiro país coas tarifas máis caras atendendo á comparativa que 

establece o Eurostat sobre 30 estados europeos. 

Esta política enerxética repercute nos veciños e veciñas de Teo que ven como as facturas 

enerxéticas acadan cifras nunca imaxinadas e as máis das veces de difícil explicación diante de 

situacións de consumo do que se pode considerar como estrictamente necesario. 

Outro exemplo das consecuencias da errática política enerxética é a situación creada 

respecto de grandes empresas situadas no noso país por ser a súa actividade dependente da 

electricidade que, durante anos se viron sometidas a continuos cambios regulatorios ditados desde 

Madrid, sen contar para nada cos intereses do país. A situación de ALCOA explícase pola nefasta 

política enerxética de Madrid que consagra un modelo perverso para a economía galega. 

O escenario de tarifa eléctrica diferenciada xa existe no Estado español, pois nun pacto co 

Goberno de Euskadi, recóllese o cambio de definición das redes de alta tensión para que teñan 

collida unha parte moi significativa da rede de distribución vasca, que neste caso é singular, o cal 

vai permitir a partir de 2015 uns prezos máis baixos para a industria de EuskalHerria, nunha 

rebaixa que se estima nun 15% nas peaxes e nun 12,5% no termo de enerxía. 

No caso de Galiza, existen sobradas razóns para nos dotarmos dunha tarifa eléctrica propia 

que, evite a nosa desindustrialización e polo tanto a perda de máis empregos, e que se vexa 

reflectida na factura eléctrica dos galegos e das galegas. 

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción 

do seguinte: 

Acordo 

Instar á  Xunta de Galiza a demandar do Goberno Español a creación dunha Tarifa Eléctrica 

Galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade, 

rebaixe as peaxes das tarifas nun 30%, tanto para o consumo doméstico como para as empresas”. 

 

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

que Galicia está sendo prexudicada no prezo da enerxía eléctrica, que é dos mais 

caros de España. Salienta que lle estrana que noutras partes do Estado, como é o Pais 

Vasco, existan convenios polos que se lle rebaixa o prezo da enerxía eléctrica, e que 
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non entende porque en Galicia, como produtores de enerxía eléctrica, non se chega a 

ese tipo de acordos, tendo en conta que os soldos e as pensións en Galicia son mais 

baixos que no resto de España, polo que habería que tomar medidas en relación con 

este tema. Remata o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que non sabe se o 

problema do peche de Alcoa ten que ver con isto ou non, porque pode ser que queira 

pechar e estea aproveitando esta situación. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que lle chama a atención que 

no ano 2013 en Galicia se incrementase a produción de enerxía e baixase o consumo 

interno, e se siga pagando máis factura de luz. Di que noutros sitios chégase a 

convenios que reducen a tarifa eléctrica e que aquí debería chegarse a ese tipo de 

acordos. Opina que a política enerxética non é fácil de entender igual que non é fácil 

entender a factura da luz, que varía cada mes, e despois as empresas aproveitan a 

subasta de enerxía eléctrica para facer políticas de destrución de emprego e de peche, 

polo que se debería pensar que algo se está facendo mal. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que hai que conseguir a forma de dar unha 

solución a este problema. 

 

O Sr. alcalde di que están de acordo coa moción, e engade que se trata dun espolio 

histórico que ultimamente estase agudizando, porque as medidas de liberación do 

sector dan lugar á consolidación de auténticos monopolios na industria da enerxía, 

onde tanto os usuarios como as institucións perden interlocución, despois de ser 

produtores e exportadores de enerxía, pagando un alto custo medioambiental, e non 

recibindo ningún tipo de retorno no prezo de enerxía. Salienta o Sr. alcalde que aos 

usuarios cada vez lle aumenta máis a factura, chegando a ser un problema económico  

neste tempo en que as familias están pasando moitas limitacións, igual que lle pasa ao 

concello coa factura do alumeado público, que leva o 10% do orzamento, chegando a 

un millón de euros, debendo terse en conta a maiores o negocio que existe arredor do 

aforro enerxético, no que se invisten moitos cartos sen que conduza a nada 

determinante, xa que o aforro é insignificante.  
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Di o Sr. alcalde que as institucións non teñen canles de comunicación coas empresas 

eléctricas e os usuarios particulares menos aínda. Explica que cando se producen 

situacións como a do ano pasado que, en pleno nadal, houbo cortes de luz importantes 

e as reclamacións presentadas polo concello na Consellería de Industria polos cortes 

producidos, non foron contestadas ata hai pouco, se recibe unha resposta xustificando 

a situación dicindo que foi debido ás condicións climatolóxicas, avalando a actuación 

das eléctricas, eximíndoas de responsabilidade e amparando  as practicas que se está 

sufrindo, razón polo que van a votar a favor da moción.  

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que 

o argumento do BNG vai calando e espera que sexa para ben, porque mentres que 

Galicia emigra seguen pechando industrias como é o caso de Alcoa. Engade que se 

produce enerxía para que noutros lados poidan funcionar as industrias, e para soportar 

actuacións irracionais no tema do consumo enerxético, como é o caso da capital do 

Estado. Di o Sr. Fernández que os concellos, igual que os fogares, estiveron tomando 

medidas para baixar o consumo, como cambiar os sistemas e as bombillas, e baixa o 

consumo pero aumenta a factura. Remata o Sr. Fernández a súa intervención dicindo 

que a tarifa eléctrica galega é unha demanda histórica que, por solidaridade 

interterritorial, xa que hai uns custos sociais e mediambientais, debería ser unha 

realidade.  

 

O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di que vai votar a favor da moción, e dille ao 

Sr. alcalde que está preocupado porque como pode ser que o alumeado público sexa o 

problema do concello, cando está case todo apagado. 

 

A  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di que non ten nada que engadir. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e di que había unha partida da 

Deputación de 138.000 € para aforro enerxético e que o grupo de goberno gastouno en 

afirmados para parchear antes das eleccións. Dirixíndose ao Sr. Fernández, o Sr. 

Vázquez Pallas dille que o PP vai votar a favor da moción, porque é certo que Galicia 

produce e exporta enerxía, pero a proposta non asume a realidade do conxunto, 

porque empregan elementos simplistas como a solidariedade interterritorial e esquece 

os fondos recibidos por Galicia a través da solidariedade europea, a través dos fondos 
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estruturais. Di que, con respecto ao tema vasco, aínda non se pactou nada co goberno 

de Euskadi, e non se aprobou a peaxe para 2015. 

 

Di o Sr. Vázquez Pallas que os que gobernaron o pais fixeron unhas previsións sobre o 

crecemento do PIB do 25% entre 2005 e 2013 e so chegou ao 2%, e ese mesmo  

partido socialista estimou que a demanda eléctrica chegaría ao 24% e resulta que 

baixou a nivel do 2007. Engade que existe un déficit na tarifa eléctrica que se foi 

acumulando durante estes anos ata chegar a vinte e seis mil millóns, e di que non é 

certo o que se di na moción, xa que en comparación con Europa, de acordo cos datos 

da oficina estatística da UE, o prezo da electricidade para o consumo doméstico en 

España baixou o 1,01 %.  

 

Neste momento os concelleiros interrompen a intervención do Sr. Vázquez Pallas, e 

este pídelle ao alcalde que faga respetar a intervención.  

 

O Sr. alcalde intervén para pedir que non se interrompa ao Sr. Vázquez.  

 

Continua o Sr. Vázquez Pallas a súa intervención sinalando que, como estaba dicindo, 

segundo información publicada pola oficina estatística da UE, o prezo da electricidade, 

para o consumo doméstico, en España baixou o 1,01%, entre o segundo semestre de 

2013 e o primeiro semestre do 2014, cando a media da suba na UE sitúase no 6,35%, 

polo que España é a sexta mais cara da UE, non a terceira como se di na moción. 

Aclara que o prezo da electricidade para o consumo industrial en España é un 8,5% 

mais barato que o prezo medio na zona euro. 

Intervén o Sr. alcalde e di que as baixas que se produciron son insignificantes en 

comparación coas subas sucesivas dos últimos anos, engadindo que considera que o 

problema enerxético é un verdadeiro problema de espolio, polas  tarifas eléctricas. 

Aclara o Sr. alcalde que se fixeron investimentos en aforro enerxético que puideron 

notarse algo ao principio na tarifa eléctrica, pero logo non, e por moitos investimentos 

que se fagan volvese a niveis superiores aos anteriores do investimento. Salienta que o 

que se está facendo é promover o investimento en aforro enerxético e se están 

gastando cartos públicos, sen que esa sexa a solución, polo que entenden que a 

moción é necesaria e van votar a favor. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (5 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda instar á  Xunta de Galiza a demandar do Goberno Español a 
creación dunha Tarifa Eléctrica Galega que, atendendo á condición de Galiza 
como excedentaria na produción de electricidade, rebaixe as peaxes das tarifas 
nun 30%, tanto para o consumo doméstico como para as empresas. 
 
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, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

citados grupos. 
 
 
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.- Pregúntalle ao Sr. alcalde como é que o día das Comisións Informativas non asistiu 

ás mesmas e foi a unha reunión coa Sra. Colau. 

  

Responde o Sr. alcalde que o único que lle ten que preocupar ao Sr. Parajó é se había 

decreto de delegación. Acláralle que ao longo de oito anos so faltou en dúas ou tres 

ocasións ás sesións das Comisións Informativas, e dille que pode revisar o uso que fixo 

dos períodos de vacacións e dos días de asuntos propios que lle correspondían. 

Engade o Sr. alcalde que, pola contra, o Sr. Parajó colaborou cun goberno municipal no 

que o Sr. alcalde non asistía a ningunha Comisión Informativa, polo que non entende a 

preocupación por este tema. 

 

O Sr. Parajó repróchalle ao Sr. alcalde que cambie o día do Pleno ordinario e das 

Comisións Informativas para logo non vir ás mesmas.    
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O Sr. alcalde acláralle ao Sr. Parajó que o Pleno ordinario coincidía o 25, día de Nadal, 

polo que considera normal cambialo para que non cadre con ese día. 

 

2.- O Sr. Parajó pídelle ao Sr. Sisto que vixíe as obras de Pedreira, Carballal e 

Cacheiras, porque considera que non se está cumprindo o que está no proxecto. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

3.- A Sra. Lemus pregunta polos fondos de investimento da Deputación, Plan de aforro 

e investimento, e quere saber se está previsto destinar todo a amortizar a débeda.  

 

Respóndelle o Sr.  Sisto que aínda non se abriu o prazo de solicitude e aínda non está 

decidido se se van a gastar en investimentos. Aclara que, en calquera caso, se trata de 

préstamos que logo hai que devolver, polo que é un tema que se pode tratar nunha 

xunta de portavoces, xa que, de acordo coas bases do PAI, so hai que investir en 

amortización de débeda aproximadamente uns 60.000 €, e o resto pode aplicarse a 

investimento. 

 

A Sra. Lemus aclara que os prazos son moi xustos e que para investimentos se deberá 

contar con todas as autorizacións precisas. 

 

4.- A Sra. Lemus interésase pola devolución do aval do Centro Sociocultural de Os 

Tilos, sinalando que a instalación está moi deteriorada, e pregunta polas pintadas que 

hai no mesmo. 

 

Respóndelle o Sr. Sisto que o aval está sen devolver e que agora que hai arquitecto 

municipal tomarase unha decisión ao respecto. En relación cos pintadas sinala que non 

se sabe se a limpeza das mesmas lle convén a instalación ou se é mellor deixalas, 

engadindo que en todo caso se se seguen producindo haberá que tomar medidas. 

 

5.- A Sra. Lemus di que non recibe as actas das Xuntas de Goberno dende a de 

setembro, que a recibiron en outubro. 
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Respóndelle o Sr. alcalde que se tentará emendar. 

 

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

 
1.- O Sr. Fernández pregunta cando se van levar a cabo as obras no parque de Calo, 

polas que xa preguntaron no pleno de xullo. 

 

Respóndelle o Sr. Francos que da subvención que se solicitou á Deputación so 

concederon a metade, así que o concello ten que aportar o resto, polo que non se van 

facer ata o próximo ano, estándose dentro do prazo. 

 

2.- Pregunta o Sr. Fernández polo plan de aforro da Deputación, que está previsto cara 

as eleccións e que se trata dunha operación de préstamo, que vai comprometer as 

futuras corporacións. Salienta que a distribución das cantidades favorece a tres  

cidades que son concellos gobernados polo PP, e a concellos como Porto do Son, que 

ten a metade da poboación que Teo, lle corresponden trinta e pico euros menos, e o 

mesmo pasa con outros concellos, polo que se está favorecendo a determinados 

concellos. 

 

3.- A Sra. Diéguez pregunta que pasa coa información sobre o punto limpo que se 

quedara de colocar nos contedores, engadindo que non viu que se estea facendo. 

 

O Sr. alcalde respóndelle que si que se está facendo, aínda que pode haber zonas nas 

que non se fixera, pero que preguntará por este tema. 

 

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

 

1.- O Sr. Vázquez Pallas pregunta pola empresa á que se lle adxudicou o contrato de 

conservación das zonas verdes, sinalando que hai unha carta dos empregados 

queixándose das condicións laborais e da maquinaria da empresa adxudicataria, Zonas 

Verdes Anibal Soto. 
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O Sr. alcalde respóstalle que a ese contrato presentáronse empresas con baixas moi 

fortes aínda que solo unha estaba en baixa temeraria, e estase vixiando ao contratista 

para que cumpra, porque están preocupados polo tema, porén non era posible rexeitar 

á empresa. Explica que as empresas fan ofertas moi axustadas que despois non dan 

cumprido e a situación complicase para o concello, e que neste caso as empresas que 

seguían na valoración á empresa que estaba en baixa temeraria, fixeron ofertas moi 

semellantes, pero aplicando a lei non había motivo para deixalas fora do proceso.  

Intervén o Sr. Francos para dicir que se está controlando á empresa e estáselle dando  

un marxe de tempo para que se poña ao día. Explica que se fixo unha reunión co 

responsable da empresa e se lle puxo de manifesto a situación, respostando que 

nestas datas non lle resulta fácil solucionar determinadas deficiencias. Di o Sr. Francos 

que os traballos de poda que están facendo son axeitados e con bo criterio, esperando 

que o tema dos traballadores e da maquinaria se arranxe nos próximos días. 

 

2.- O Sr. Guerra pregunta polas obras do Centro Sociocultural de A Ramallosa, e pide 

que se dea  unha solución aos focos, que pesan moito, debéndose de adoptar medidas 

para que non volten a caer.     

 

Respóndelle o Sr. Sisto que os servizos técnicos están buscando unha solución para 

poñer a estrutura de lado a lado, sobre as vigas laterais, e que sexa unha solución 

aceptable esteticamente. 

 

3.- A Sra. Leborán pregunta pola tella que se retirou do Centro Sociocultural de A 

Ramallosa. 

 

Resposta o Sr. Sisto que, cando se contrataron as obras do Centro Sociocultural, non 

se pensou en aproveitar a tella e ao retirala estaba previsto levala ao punto limpo, 

porén cando viron como estaba a tella pedíronlle ao contratista que a levara para a 

nave, aínda que supoñía un custo superior, e cando non cabía mais na nave díxoselle 

que non levaran máis. 
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Intervén o Sr. Francos para aclarar  que cando viu que non cabía mais na nave díxolle 

ao contratista que non levara máis para alí, engadindo que non sabía o que fixeran con 

ela e que logo soubo que a gardara por se o concello a necesitaba. 

 

Intervén o Sr. alcalde para aclarar que, no orzamento das obras contratadas, non se 

incluía a recuperación da tella, sendo cousa do construtor o de levala para a nave co fin 

de aproveitala. Opina o Sr. alcalde que a acusación fíxose antes de preguntar. 

 

A Sra. Leborán di que se preguntou pola tella e pediuse unha explicación de onde 

estaba, porén non se trataba de acusar a ninguén. 

 

O Sr. Sisto  respóstalle á Sra. Leborán que sacou unha foto da tella nun sitio que non 

se sabía de onde viña, e sabían que a tella estaba na nave, aínda que non sabían se 

estaba toda ou non, polo que se debería pedir información para saber o que pasou. 

 

A Sra. Leborán dille ao Sr. Sisto que non se pode dicir agora que a culpa é deles, 

porque o Sr. Francos si que tiña que saber o que mandara facer coa tella. 

 

O Sr. alcalde di que a cuestión é que no orzamento a retirada da tella correspóndelle 

ao construtor e non tiña que reverter no concello, resultando que o feito de que se 

aproveitara para o concello foi unha cuestión de boa vontade. Salienta o Sr. alcalde 

que, tal como se expuxo a cuestión, foi unha acusación directa de que parecía que se 

estaba cunha venda ilegal de tella. 

 

A Sra. Leborán di que ela non acusou de ningunha venda de tella, que o que se fixo foi 

preguntar se a tella estaba na finca, e se lle dixo que si, e iso foi o que se puxo de 

manifesto na sesión. 

 

O Sr. alcalde di que a sesión anterior está gravada e opina que a intervención da Sra. 

Leborán foi moi desafortunada pola terminoloxía empregada, sendo a primeira vez que 

incluso xente da Corporación, que non está no goberno, se levanta polo ton e pola 

terminoloxía empregada, o que lle honra. 
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A Sra. Leborán di que se trata de teatro barato. 

 

O Sr. alcalde di que teatro barato é chamarlle franquista á xente, insultar, etc. 

 

O Sr Guerra intervén para dicir que o Sr. Francos tiña que ter dito, ao sabelo, onde 

estaba a tella e non darlle mais voltas ao tema. 

 

A Sra. Leborán di que quere manifestar que, se o traballador afectado pola adaptación 

do posto de traballo, ao que se referiu na sesión anterior, se sentiu agraviado, retira as 

alusións directas. Salienta que a intención era aclarar que existe un agravio 

comparativo entre dous traballadores, dos que un ten recoñecida pola Seguridade 

Social un cambio de posto de traballo que non se lle ofertou, e o outro non se sabe se 

ten adaptación do posto de traballo solicitado por un organismo oficial e se llo ofertaron. 

Reitera a Sra. Leborán que o que denunciaron foi este agravio comparativo entre dous 

traballadores e que o que piden é igualdade de trato para todos os traballadores, 

porque todos teñen a súa dignidade e todos teñen os mesmos dereitos. 

 

O Sr. alcalde dille á Sra. Leborán que lle quedou mellor o escrito de desculpas que 

presentou por rexistro que a intervención de hoxe.   

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte unha horas e corenta e cinco 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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