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A  C  T  A  1/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 29 DE XANEIRO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e nove de xaneiro de dous mil quince, 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 acctal.:  
D.ª Mª. Pilar Sueiro Castro 

 
ORDE DO DÍA: 
 
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27/11/2014 E DO 22/12/2014 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 906/14 Á 74/15) 

3. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE AFORRO E 
INVESTIMENTO (PAI 2015) 

4. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA 
ALCALDÍA DE CORRECCIÓN DE ERROS DETECTADOS NO PROXECTO DO 
POS 2015 “SENDAS 2015. CONCELLO DE TEO” 

5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MODIFICACIÓN DAS 
CONDICIÓNS DE ADHESIÓN A SOGAMA 

6. MOCIÓN BNG PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMOVAN O 
COÑECEMENTO DA OBRA E DO COMPROMISO DE ROSALÍA DE CASTRO, A 
COMEZAR POLA SÚA DEFENSA DO GALEGO 

7. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA IMPULSAR UN NOVO PLAN DE 
IGUALDADE DO CONCELLO DE TEO 

8. MOCIÓNS 

9. ROGOS E PREGUNTAS 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto, 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 27/11/2014 E DO 22/12/2014 
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Acta da sesión ordinaria do día 27 de novembro de 2014. 

 

Intervén a secretaria accidental para aclarar que na páxina 27 da acta de 27/11/2014, 

no reconto dos votos correspondentes ao punto 6 da orde do día, onde se recolle “.. 
oito abstencións (6 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto), debe figurar  “… nove 
abstencións (6 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto)”. 
 
O Sr. alcalde pregúntalle aos sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

outra observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 27 de novembro de 2014. 

 

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

unanimidade dos presentes, a acta do 27/11/2014. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 22 de decembro de 2014. 

 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 22 de decembro de 2014. 

 

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

unanimidade dos presentes, a acta do 22/12/2014. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 906/14 Á 74/15). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 18 de decembro de 2014 

ata o 23 de xaneiro de 2015, que comprenden os números 906/2014 ao 74/2015, 

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.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE AFORRO E 
INVESTIMENTO (PAI 2015). 
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O Sr. alcalde da conta da proposta de 22 de xaneiro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 26/01/2015. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación do Plan de Aforro e Investimento (PAI 2015) 
 

Tomando en consideración as bases reguladoras do PAI 2015, a cantidade asignada ao Concello de Teo 
(291.327,88€), o informe de Intervención que establece o nivel de endebedamento do Concello no 0,2174 , 
as necesidades municipais e as conversas mantidas entre todos os grupos políticos nas que se acordou 
realizar un investimento que permitise a recuperación do investido ao longo do período de devolución do 
préstamo PAI, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

1.- Participar no "Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015" da Deputación Provincial da Coruña, cuxas 
bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación do préstamo provincial asignado á 
seguinte finalidade: 

A ) Redución de endebedamento: 

Entidade financeira Número de préstamo Préstamo provincial 
aplicado á minoración da 

débeda 

ABANCA 500-0318-65.036-5 33.846,20 € 

BBVA 0182 95 00045030157 65.250,00 € 

TOTAL 99.096,20 € 

B ) Investimento financeiramente sostibles: 

Denominación  Orzamento 
total 

Achega 
municipal 

Préstamo 
provincial 

PROXECTO DE MELLORA NA SEGURIDADE, NO AFORRO 
E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DA 
REDE DE ALUMEADO PÚBLICO. CONCELLO DE TEO 

191.998,14 
€ 

0,00 € 191.998,14 
€ 

             TOTAL 191.998,14 
€ 

0,00 € 191.998,14 
€ 

C) Resumo da aplicación do préstamo provincial: 

Denominación  Préstamo provincial 

A) Redución de endebedamento 99.096,20 € 
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b) Investimentos financeiramente sostibles 191.998,14 € 

             TOTAL 291.094,34 € 

2. Aprobar o proxecto técnico da obra "PROXECTO DE MELLORA NA SEGURIDADE, NO AFORRO E NA 

EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DA REDE DE ALUMEADO PÚBLICO. CONCELLO DE TEO" 
redactado polo enxeñeiro José Manuel González Iglesias. 

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.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións 
públicas para minorar a débeda ou para financiamento dos investimentos financeiramente sostibles para 
os que vai aplicar o préstamo provincial asignado. 

5.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da 
Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social 

6.- Facultar expresamente ao Alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente 
acordo e o correspondente expediente.” 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto,  quen explica que 

se trata dun préstamo da Deputación, no que lle corresponden  ao concello 291.327,88 

€, con unhas condicións determinadas e que hai que devolver integramente entre o ano 

2016 e o 2027, e que polo tanto vai afectar ás próximas corporacións, e engade que o 

plan obriga a destinar unha parte a reducir o endebedamento, polo que de acordo co 

informe de intervención, anúlanse dous préstamos por un total de 99.000 €, aínda que 

solo estabamos obrigados a amortizar pouco mais de  60.000 €. 

 

Di o Sr. Sisto que o resto invertese en alumeado público, co obxecto de que os 

investimentos xeneren un aforro que permita devolver os cartos do préstamo, e tendo 

en conta que moitas das lámparas actuais son de mercurio de 150 vatios, que teñen un 

consumo importante, decídese cambialas por outras de menor consumo, o que supón 

un aforro do 60%, mais de 30.000 € ao ano, que permite devolver os cartos do 

préstamo da Deputación e aínda se aforran cartos.  
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Di o Sr. Sisto que o proxecto que se trae ao pleno varia con respecto ao presentado á 

comisión informativa, porque o cadro 19 que afectaba ao lugar de A Grela, incluía 

puntos de luz que correspondían a Ames e polo tanto substitúese por outro cadro do 

lugar de Ribas. 

 

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

pregunta se o proxecto se vai sacar a concurso e se a xunta de portavoces tomou 

algunha decisión sobre o tipo de lámparas que se van a instalar, e engade que ten 

noticias de que xa se estibo negociando o prezo das lámparas para adxudicar o 

proxecto. 

 

Responde o Sr. Sisto que as obras poderán adxudicarse por procedemento aberto ou 

negociado dependendo do importe do proxecto, pero de momento aínda non se está na 

fase de adxudicalo. 

 

O Sr. Parajó di que non ten copia do proxecto e pregunta se vai con lámpars lez ou con 

lámparas de iodo, considera que as lez dan mais luz e duran 50.000 horas, e hoxe veu 

na prensa que ia con lámparas de iodo, que teñen unha duración aproximada de18.000 

horas, e considera que sería lóxico que se preguntara aos concelleiros ou a xunta de 

portavoces sobre o tema, e non presentar o proxecto con todo xa decidido. 

  

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non sabe se é certo que se 

estea negociando, pero en todo caso ten dubidas sobre o tipo de lámparas elixido e do 

aforro que poden supoñer, pero en calquera caso chámalle a atención que se  fale do 

aforro enerxético cando no pleno de decembro, cando se tratou a moción presentada 

polo BNG sobre a tarifa eléctrica galega, o Sr. alcalde dixera que os investimentos en 

aforro enerxético non serven para aforrar, e agora aparecen con este proxecto de 

aforro enerxético, e pide que se aclare cal é a razón do cambio de criterio sobre o 

aforro enerxético, e aínda que ela considera adecuada a inversión que se solicita ao 

PAI, e pide que se aclaren as cuestións que plántea o Sr. Parajó. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que como xa manifestou na xunta de 

portavoces están de acordo coa inversión que supón unha inversión de futuro e polo 

tanto apoian a proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo aposta por inversións en 

aforro enerxético, e por iso pediran unha subvención nominativa á Deputación para 

aforro enerxético. Aclara que estivo facendo un balance e considera que as lámparas 

lez duran mais, unhas 50.000 horas, e as de sodio duran sobre 16.000 horas, e 

poderían poñerse unhas 700 lámparas de lez cos 200.000 €, polo que non entende 

como non se aposta por ese tipo de lámparas, como se está facendo en outros 

concellos da zona. 

 

Intervén o Sr. Sisto e di que os proxectos fannos os enxeñeiros e as opcións son 

lámparas lez ou lámparas de vapor de sodio, e estas última son mais baratas e a súa 

substitución é mais doada, ademais de que as lámparas lez son mais apropiadas para 

núcleos urbanos, mentres que no medio rural non esta contrastada a súa eficiencia. 

Dille ao Sr. Parajó que a negociación que se fixo foi sobre o prezo das lámparas que 

figura no proxecto, pero non ten nada que ver coa adxudicación do contrato, que xa se 

verá como se vai adxudicar. Aclara o sr. Sisto que o no custe da substitución das 

lámparas hai que ter en conta ademais a substitución de todos os cadros do alumeado 

onde se substitúen as lámparas e a colocación de redutores de potencia. 

 

O Sr. Sisto dille á Sra. Lemus que hai que saber interpretar o que dixo o alcalde no 

pleno de decembro, que se refería a que se facían inversións en alumeado público para 

consumir menos e logo pagábase o mesmo ou mais pola suba da luz e os cambios 

lexislativos e as inversións non repercuten en aforro. 

 

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

que o que está claro é que o que dixo é verdade, que houbo negociación. 

 

Dille o Sr. alcalde que a adxudicación das obras vaina facer a próximo goberno 

municipal. 
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Engade o Sr. Parajó que propón que as obras se liciten por concurso ao que asista un 

membro da oposición. 

 

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

non ten nada que engadir. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que está de acordo co Sr. Parajó, e cree 

que hai que pedir mais orzamentos. Di o Sr. Guerra que habería que axustar o 

alumeado público e para aforrar deberíase prendelo mais tarde e apagalo antes. 

 

Intervén o Sr. Sisto e di que está de acordo con licitar as obras despois das eleccións e 

que o novo goberno tome as decisións que correspondan. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
quince votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 1 grupo 
mixto-PSdeG-PSOE) e 1 abstención do grupo mixto-IN-TEO, acorda: 

Primeiro.- Participar no "Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015" da Deputación 
Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e 
solicitar a aplicación do préstamo provincial asignado á seguinte finalidade: 

A ) Redución de endebedamento: 

 

Entidade financeira Número de préstamo Préstamo provincial 
aplicado á 

minoración da 
débeda 

ABANCA 500-0318-65.036-5 33.846,20 € 

BBVA 0182 95 00045030157 65.250,00 € 

TOTAL 99.096,20 € 

 

B ) Investimento financeiramente sostibles: 
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Denominación  Orzamento 
total 

Achega 
municipa

l 

Préstamo 
provincial 

PROXECTO DE MELLORA NA 
SEGURIDADE, NO AFORRO E NA 
EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS 
INSTALACIÓNS DA REDE DE ALUMEADO 
PÚBLICO. CONCELLO DE TEO 

191.998,14 € 0,00 € 191.998,14 €

             TOTAL 191.998,14 € 0,00 € 191.998,14 €

 

C) Resumo da aplicación do préstamo provincial: 

Denominación  Préstamo provincial 

A) Redución de endebedamento 99.096,20 € 

b) Investimentos financeiramente 
sostibles 

191.998,14 € 

             TOTAL 291.094,34 € 

 

Segundo.- Aprobar o proxecto técnico da obra "PROXECTO DE MELLORA NA 
SEGURIDADE, NO AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS 
DA REDE DE ALUMEADO PÚBLICO. CONCELLO DE TEO" redactado polo 
enxeñeiro José Manuel González Iglesias. 

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.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para minorar a débeda ou para financiamento 
dos investimentos financeiramente sostibles para os que vai aplicar o préstamo 
provincial asignado. 

Quinto.- 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 
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Sexto.- Facultar expresamente ao Alcalde para todo o relacionado coa 
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 
 

4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA 
ALCALDÍA DE CORRECCIÓN DE ERROS DETECTADOS NO PROXECTO DO POS 
2015 “SENDAS 2015. CONCELLO DE TEO”. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 22 de xaneiro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 26/01/2015. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Ratificación da Resolución da Alcaldía 65/15 sobre 
corrección de erros nun proxecto do POS 2015 

 
Visto o requirimento telemático da Deputación Provincial sobre a documentación 

presentada na convocatoria das obras do POS 2015, referido á necesidade de 

modificar o título do proxecto “Sendas 2015. Concello de Teo”, aprobado por acordo do 

Pleno de data 27 de novembro de 2014, por non admitirse denominacións xenéricas, e 

detectado un erro na páxina 2 da memoria, esta Alcaldía ditou a resolución 65/15 que 

abaixo se transcribe literalmente. 

Emitida a citada resolución ao tratarse de meras correccións de erros e co obxecto de 

axilizar a tramitación dos proxectos diante da Deputación Provincial, proponse ao Pleno 

a ratificación da seguinte Resolución: 

               RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

 
Visto o requirimento telemático da Deputación Provincial sobre a documentación 

presentada na convocatoria das obras do POS 2015, referido en concreto ás 

deficiencias detectadas na documentación remitida en relación co proxecto “Sendas 

2015. Concello de Teo”, aprobado por acordo do Pleno de data 27 de novembro de 

2014, sobre a necesidade de que o título do proxecto non sexa xenérico, e detectado 

un erro na páxina 2 da memoria do citado proxecto, compre corrixir  os erros citados 
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nos termos que se detallan a continuación, debéndose formular ao efecto un novo 

proxecto debidamente corrixido. 

Correccións: 

1. O proxecto denominado “Sendas 2015. Concello de Teo”, aprobado por acordo do 

Pleno de 27 de novembro de 2014, deberá denominarse “Sendas 2015: Luou, 

Vilanova, O Sisto, A Cañoteira e Solláns (Teo)”. 

2. Os núcleos de Cacheiras, Calo, Recesende e Teo, nos que se sitúa o 

emprazamento das obras, recollidos na páxina 2 da memoria, deben ser 

substituídos polos núcleos de Luou, Vilanova, O Sisto, Cacheiras e Solláns, de 

acordo co apartado “5.-DESCRICIÓN DAS OBRAS”, páxinas 3 e 4 da citada 

memoria. 

En virtude do exposto, por medio do presente 

 

RESOLVO: 

Primeiro.- Modificar o título do proxecto denominado “Sendas 2015. Concello de Teo”, 

aprobado por acordo do Pleno de 27/11/2014, polo que se aproba o POS 2015, que 

deberá denominarse “Sendas 2015: Luou, Vilanova, O Sisto, A Cañoteira e Solláns 

(Teo)”. 

Segundo.- Corrixir a páxina 2 da memoria do referido proxecto, co obxecto de que a 

relación dos núcleos nos que se sitúa o emprazamento das obras, Cacheiras, Calo, 

Recesende e Teo, se corresponda cos núcleos reflectidos no apartado “5.- 

DESCRICIÓN DAS OBRAS” (páxinas 3 e 4) da citada memoria, que son Luou, 

Vilanova, O Sisto, Cacheiras e Solláns.  

Terceiro.- Remitir copia do proxecto corrixido á Deputación Provincial para a súa 

incorporación ao expediente. 

Cuarto.- Dar conta ao Pleno da Corporación na vindeira sesión ordinaria que celebre, 

para a súa ratificación.” 

 
Os concelleiros amosan a conformidade coa proposta da alcaldía, renunciando a 

intervir. 
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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 ratificar a Resolución da alcaldía de 22 de xaneiro de 2015, que 
literalmente transcrita di: 

               RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

 
Visto o requirimento telemático da Deputación Provincial sobre a documentación 
presentada na convocatoria das obras do POS 2015, referido en concreto ás 
deficiencias detectadas na documentación remitida en relación co proxecto 
“Sendas 2015. Concello de Teo”, aprobado por acordo do Pleno de data 27 de 
novembro de 2014, sobre a necesidade de que o título do proxecto non sexa 
xenérico, e detectado un erro na páxina 2 da memoria do citado proxecto, compre 
corrixir  os erros citados nos termos que se detallan a continuación, debéndose 
formular ao efecto un novo proxecto debidamente corrixido. 
Correccións: 

3. O proxecto denominado “Sendas 2015. Concello de Teo”, aprobado por 
acordo do Pleno de 27 de novembro de 2014, deberá denominarse “Sendas 
2015: Luou, Vilanova, O Sisto, A Cañoteira e Solláns (Teo)”. 

4. Os núcleos de Cacheiras, Calo, Recesende e Teo, nos que se sitúa o 
emprazamento das obras, recollidos na páxina 2 da memoria, deben ser 
substituídos polos núcleos de Luou, Vilanova, O Sisto, Cacheiras e Solláns, 
de acordo co apartado “5.-DESCRICIÓN DAS OBRAS”, páxinas 3 e 4 da citada 
memoria. 

En virtude do exposto, por medio do presente 
 
RESOLVO: 

Primeiro.- Modificar o título do proxecto denominado “Sendas 2015. Concello de 
Teo”, aprobado por acordo do Pleno de 27/11/2014, polo que se aproba o POS 
2015, que deberá denominarse “Sendas 2015: Luou, Vilanova, O Sisto, A 
Cañoteira e Solláns (Teo)”. 
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Segundo.- Corrixir a páxina 2 da memoria do referido proxecto, co obxecto de 
que a relación dos núcleos nos que se sitúa o emprazamento das obras, 
Cacheiras, Calo, Recesende e Teo, se corresponda cos núcleos reflectidos no 
apartado “5.- DESCRICIÓN DAS OBRAS” (páxinas 3 e 4) da citada memoria, que 
son Luou, Vilanova, O Sisto, Cacheiras e Solláns.  

Terceiro.- Remitir copia do proxecto corrixido á Deputación Provincial para a súa 
incorporación ao expediente. 

Cuarto.- Dar conta ao Pleno da Corporación na vindeira sesión ordinaria que 
celebre, para a súa ratificación. 
 

5.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MODIFICACIÓN DAS 
CONDICIÓNS DE ADHESIÓN A SOGAMA. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo, de 9 de xaneiro de 2015 (rex. 

entrada nº 176, de 12/01/2015) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 26/01/2015. 

“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 SOBRE A 

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE ADHESIÓN A SOGAMA, para o seu debate e 

aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas vén de publicar a 

“Resolución de 15 de decembro, pola que se establecen as condicións para a adhesión ao 

sistema promovido pola Administración autonómica para a xestión institucional de residuos 

domésticos”. 
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A devandita disposición é consecuencia da subida unilateral do canon satisfeito polos 

concellos polo tratamento do lixo que se encomenda a SOGAMA, un incremento que tivo 

contestación por parte de moitos concellos galegos como Teo, ao ser unha medida unilateral 

imposta nunha norma orzamentaria sen negociación previa. Para alén disto, o tempo demostrou 

non seren certas as cifras que se manexaban para argumentar unha suba absolutamente 

desproporcionada dentro dun sistema que nin tan sequera cumpre os criterios básicos de 

respecto aos mínimos criterios ambientais que os concellos deben esixir e que a sociedade 

demanda.  

O desenvolvemento da disposición adicional vixésimo primeira da Lei 11/2013, do 26 de 

decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para 2014, vén a 

profundizar no talante autoritario amosado polo Goberno galego neste conflito, ao impor agora 

unilateralmente, en comanda con SOGAMA, as novas condicións de adhesión ao sistema de 

tratamento de lixo, sen sequera ter comunicado, e moito menos negociado, as “novas” 

condicións cos concellos afectados. 

Estamos, pois, perante unha actuación desafortunada, que violenta non só o principio de 

autonomía local, senón a imposición dunhas novas condicións sen ningún tipo de diálogo e 

acordo coas entidades locais. De feito, nin tan sequera esta modificación se negociou e pactou 

coa FEGAMP.  

As competencias en materia de xestión de residuos municipais, como a propia 

Resolución recoñece na exposición de motivos, exércense en cooperación coas entidades locais. 

Xa que logo, ao non tratarse dun servizo cuxa responsabilidade se atribúe a unha única 

administración, o estabelecemento das condicións para a súa prestación, e das relacións entre 

os distintos operadores do sistema, teñen que ser previamente consultadas e negociadas. 

Neste caso, os concellos tiveron coñecemento polos medios de comunicación e o Diario 

Oficial de Galiza que, en apenas no prazo de dous meses, teñen que formalizar as novas 

condicións de adhesión ao sistema de xestión de residuos de SOGAMA. E estas novas condición 

realízanse baseándose nunha disposición normativa aprobada nunha lei orzamentaria “exprés” 

sen que existise un consenso previo mínimo coas entidades locais. Ademais, o novo modelo 

substitúe os convenios vixentes, que foran consensuados e negociados en cada caso concreto, e 

incorpora aspectos que inciden na arbitrariedade e persecución, algo intolerábel nun réxime 
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democrático baseado na lealdade e no respecto institucional. Outorga a SOGAMA un papel 

preponderante á hora de interpretar os contratos e determinar a esixencia das futuras débedas, 

ao ser o seu requirimento o que habilita a retención dos importes ao Fondo de Cooperación 

Local. Dese xeito, o propio órgano encargado da xestión do Fondo convértese en simple 

instrumento recadador de SOGAMA, sen que os concellos poidan acudir a ningún mecanismo de 

resolución de conflitos no caso de estimaren abusiva a facturación de SOGAMA. Neste caso, 

ademais, xa se está a anunciar a aplicación de medidas concretas contra determinados 

concellos que, por fórmulas democráticas e legais, discuten este modelo de adhesión e subas 

unilaterais, polo que estamos ante unha versión anovada de persecución e caza de bruxas. 

En suma, o Goberno galego persiste en identificar a viabilidade do sistema de xestión de 

residuos coa supervivencia económica de SOGAMA, no canto de estudar alternativas que 

superen un modelo caduco, tanto pola súa insolvencia económica como ambiental.  

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

adopción do seguinte: 

ACORDO 

Interpor recurso contencioso-administrativo contra a “Resolución da Consellaría de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 15 de decembro, pola que se estabelecen as 

condicións para a adhesión ao sistema promovido pola Administración autonómica para a 

xestión institucional de residuos domésticos” solicitando a suspensión cautelar desta entanto 

non haxa un pronunciamento xudicial firme. 

Instar ao Goberno galego a restaurar o diálogo e o respecto á autonomía local no 

funcionamento de SOGAMA. 

Instar ao Goberno galego a colaborar economicamente cos concellos da Galiza que 

pretendan impulsar tratamentos alternativos a SOGAMA e que estean baseados no fomento 

da reciclaxe fronte á incineración.” 

O sr. Fernández Baz explica que despois da comisión informativa, tanto o grupo de 

goberno como a sra. Lemus do grupo mixto solicitaron unha modificación da moción, 

substituíndo o recurso contencioso-administrativo, por un requirimento previo, polo que 

o primeiro apartado do acordo queda redactado da forma que se indica a continuación: 
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 “Interpor requirimento previo á vía xudicial diante da Xunta de Galiza solicitando a 

retirada da “Resolución da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 15 

de decembro, pola que se estabelecen as condicións para a adhesión ao sistema promovido 

pola Administración autonómica para a xestión institucional de residuos domésticos”. No 

caso de que non sexa atendido interpor recurso contencios-administrativo solicitando a 

suspensión cautelar desta entanto non haxa un pronunciamento xudicial firme.” 

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

que intervén na segunda quenda. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que agradece que se incluíra a 

emenda proposta, e engade que se trata dunha medida unilateral  da Xunta e di que 

quere facer un recoñecemento aos concellos que se atreveron a non pagar a 

SOGAMA, concellos pequenos que son dignos de admiración, e considera que o seu 

partido PSdeG-PSOE, debería facerlles mais caso e non debería ter permitido esta 

suba. 

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

Dª. Mercedes Souto Abeijón, quen di que non se sabe cal é a débeda deste Concello 

con SOGAMA, aínda que os veciños pagaron a taxa, e que si que existiu diálogo entre 

SOGAMA, os representantes da administración local, e a Xunta, e engade que os 

concellos teñen liberdade para escoller á empresa que procese o lixo, e en calquera 

caso, o servizo estase prestando e hai que pagalo. 

 
A Sra. Souto di que os concellos esquécense de facer políticas de educación que 

inculquen a reciclaxe, o que levaría a que se producirían menos residuos e 

consecuentemente menos factura que pagar, ademais de beneficiaríase ao medio 

ambiente e esa é unha labor que os concellos deben facer. Remata dicindo que están a 

favor dunha parte da moción, pero non con outros puntos, e pregunta cal é a débeda 

do Concello con SOGAMA. 

 
Intervén o Sr. alcalde para dicir que está de acordo coa redacción dada ao primeiro 

apartado da moción, no que se plantea o requirimento previo, que ademais aumenta o 

prazo con respecto ao recurso de reposición, de un mes a dous meses. Engade que 
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SOGAMA fai unha suba do prezo do contrato de xeito unilateral, que afecta ao 

conxunto dos concellos que, por outro lado, non poden elixir a forma de xestión de 

residuos, e os acordos adoptados por SOGAMA, baséanse en estudios de costos que 

finalmente se demostra que son irreais, polo que a suba non estaba xustificada, porque 

SOGAMA funciona como un autentico monopolio e en posición de abuso. 

 
Di o Sr. alcalde que cando chegaron ao goberno municipal había un retraso moi 

importante nos pagos de SOGAMA que chegaba a once meses, e agora estase 

pagando unha factura mensual e cando hai liquidez procurase adiantar algunha factura 

e o retraso está en 6 ou 7 meses. 

 
Engade o Sr. alcalde que, con respecto as campañas de sensibilización, o Concello fixo 

varias campañas de sensibilización con distintas organizacións para levar a cabo a 

sensibilización coa reciclaxe e para a utilización de compostoiros, que se repartiron 

entre as familias do Concello, aínda que ao mellor non son suficientes, e faría falta 

mais información, levando a cabo mais campañas, sobre todo nos centros escolares, 

porque cree que a xente mais nova é mais sensible coa conservación do medio 

ambiente e coa reciclaxe, e di que van votar a favor da moción. 

 
O Sr. Fernández di que o punto tres da moción, a proposta do grupo mixto PSdeG-

PSOE, queda redactada da seguinte forma: 

 
  “3. Instar ao Goberno galego a prestar todo tipo de colaboración, incluída a 

económica, aos Concellos de Galiza que pretendan impulsar tratamentos de xestión de 

residuos complementarios e alternativos a SOGAMA e que estean baseados nos principios da 

xerarquía comunitaria da Directiva 2008/98/CE (prevención, preparación para a reutilización, 

reciclaxe, outra valoración e incineración).” 

 
Di o Sr. Fernández que neste punto da moción recollese o manifestado pola concelleira 

do PP, e engade que o importante e denunciar que o modelo de xestión de SOGAMA, 

que depende do consumo de enerxía eléctrica, é moi custoso, o que implica que se lle 

quitan recursos aos concellos que poderían estar destinados a inversións como 

saneamento, arranxo de rúas e outras, mentres van para pagar o canon de SOGAMA, 

que se non se paga descóntano do fondo de cooperación local, que é un fondo para 
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inversións municipais, maniatando aos concellos e coartando as posibilidades de 

actuación, polo que a Resolución da consellería é unha decisión política. 

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

que está de acordo con que a suba de SOGAMA foi moi importante, e cree que non 

debería ser así, porque ademais fixeron uns cálculos que agora corrixen, pero recorda 

que, no sur da Comunidade Autónoma, tentaron instalar unha planta de tratamento de 

residuos e non a quixeron, agora parece ser que o concello de Pontevedra vai facer 

algo para acoller a parte sur de SOGAMA, pero non se sabe o que vai pasar. Di que as 

tarifas son caras, pero o que está claro é que se falta SOGAMA que ía ser dos 

concellos. 

 
A Sra. Lemus, do grupo mixto, di que precisamente iso é co que xoga a Xunta, que 

sabe que non hai alternativa. Engade que existían uns convenios cunhas tarifas 

acordadas entre os concellos e SOGAMA, pero as tarifas subíronse de forma unilateral 

e absoluta, e aínda que é posible que eses convenios tiveran que ser revisados, porque 

o modelo era insostible, mentres non exista outro modelo non se podían aplicar esta 

suba de xeito unilateral. Remata dicindo que é necesario facer campañas de 

sensibilización pero tamén habería que facer unha campaña de sensibilización para a 

Xunta e para o PP, explicándolle o que son os concellos e o que é a autonomía local, 

porque se aos concellos que non pagan a SOGAMA retéñenlle o fondo de cooperación 

local, e hai concellos pequenos que fan campañas de sensibilización importantes, pero 

os cartos das campañas de sensibilización acaban indo para pagar SOGAMA, 

considera que, nas relacións entre as administracións publicas, non se pode esquecer 

a autonomía local e este Goberno non a respecta. 

 

Intervén a Sra. Souto do PP, para dicir que SOGAMA fixo unha rebaixa das tarifas que 

aprobara inicialmente, porque entendeu que non era precisa tanta suba, pero esta suba 

ven dada polos impagos. Entende a Sra. Souto que sempre é mellor o diálogo que as 

imposicións, pero os concellos tamén teñen que poñerse ao día nos pagos pendentes. 

Remata dicindo que están de acordo con parte da moción pero non a apoian na súa 

totalidade. 
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Intervén o Sr. alcalde para dicir que o importe do canon de SOGAMA, deste Concello, 

ascende a 120.000 € ao ano, que son moitos cartos, sobre todo tendo en conta que os 

concellos non teñen alternativa para o tratamento do lixo, e aínda así SOGAMA leva a 

cabo unha suba unilateral baseada nuns cálculos que logo demostrouse que non son 

correctos, o que demostra que non hai diálogo, o que hai é unha posición de forza, que 

se non pagas reteñen o fondo de cooperación e iso non é diálogo, e mais ben roubar, e 

pregúntase se os cartos que cobraron de mais a ano pasado os van a devolver. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto- 
PSOE) e 6 abstencións (5 PP e 1 grupo mixto-INTEO), acorda: 

1.- “Interpor requirimento previo á vía xudicial diante da Xunta de Galiza 
solicitando a retirada da “Resolución da Consellaría de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas de 15 de decembro, pola que se estabelecen as 
condicións para a adhesión ao sistema promovido pola Administración 
autonómica para a xestión institucional de residuos domésticos”. No caso de que 
non sexa atendido interpor recurso contencios-administrativo solicitando a 
suspensión cautelar desta entanto non haxa un pronunciamento xudicial firme.” 

2.- Instar ao Goberno galego a restaurar o diálogo e o respecto á autonomía local 
no funcionamento de SOGAMA. 

3.- Instar ao Goberno galego a prestar todo tipo de colaboración, incluída a 
económica, aos Concellos de Galiza que pretendan impulsar tratamentos de 
xestión de residuos complementarios e alternativos a SOGAMA e que estean 
baseados nos principios da xerarquía comunitaria da Directiva 2008/98/CE 
(prevención, preparación para a reutilización, reciclaxe, outra valoración e 
incineración). 
 

6.- MOCIÓN BNG PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMOVAN O 
COÑECEMENTO DA OBRA E DO COMPROMISO DE ROSALÍA DE CASTRO, A 
COMEZAR POLA SÚA DEFENSA DO GALEGO. 
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O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz, quen 

di que vai defender a moción Carmen Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 9 de xaneiro de 2015 (rex. entrada 

nº 177, de 12/01/2015) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización lingüística e mocidade de 

26/01/2015.  

 

“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 REALIZAR 

ACTIVIDADES QUE PROMOVAN O COÑECEMENTO DA OBRA E DO COMPROMISO 

DE ROSALÍA DE CASTRO, A COMEZAR POLA SÚA DEFENSA DO GALEGO, para o seu 

debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O 24 de febreiro de 2015 cúmprense 178 anos do nacemento de Rosalía de Castro, un día 

e un mes en que é preciso traballar, como o resto do ano mais de xeito máis intenso e planificado, 

para difundir unha obra e un pensamento con forte vixencia na actualidade e que pode coadxuvar 

a recuperar o orgullo de quen somos e o recoñecemento da nosa lingua como expresión xenuína 

do pobo galego. Lembremos que estamos a falar dunha escritora radical, culta, feminista e 

comprometida co noso país, coas súas clases populares e cos sinais de identidade da Galiza, 

entre os que se conta o galego, hoxe especialmente ameazado.  

Rosalía de Castro é non só a escritora máis representativa da lingua e da literatura 

galegas senón a que marcou o camiño a seguir ao iniciar o proceso de recuperación de usos do 

galego co obxectivo de lle devolver a dignidade de que fora desposuído. A publicación do seu 

libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, 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 de 
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defensa da terra, da súa xente e dunha lingua que merece continuar a ser transmitida de xeración 

en xeración e ser utilizada en todos os ámbitos para contribuír, desde a súa especificidade, ao 

saber universal que tamén posúe a obra rosaliana. 

Nuns tempos en que os datos obxectivos indican un alarmante descenso no uso do galego, 

a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e os galegos, en especial para 

as xeracións máis novas, pois nos seus textos achamos procedementos e argumentos para 

fomentar a utilización da nosa lingua, achegarse á nosa idiosincrasia e comprender a nosa 

identidade cultural. Cómpre, pois, aproveitar a reivindicación desta data para estendela a un mes 

de febreiro de firme e inequívoco compromiso co idioma, sumando todos os esforzos posíbeis 

para continuar o camiño por ela iniciado para o galego se converter na lingua en que 

expresarmos todos os nosos sentimentos e emocións, en que desenvolvemos toda a nosa 

actividade profesional, en que achegamos o noso contributo á cultura universal. 

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

Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega /AELG), propoñemos ao Pleno do 

Concello de Teo, tras declarar, o 24 de febreiro Día de Rosalía, os seguintes acordos:  

1. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa 

escritora que impliquen a veciñanza do noso concello ao longo do mes de febreiro. Entre estas 

actividades, xulgamos de interese promover, cando menos, as seguintes accións: 

a) Pendurar nos balcóns das casas e das institucións bandeiras galegas, pancartas 

con versos de Rosalía debuxados, procurar espazos para realizar graffitis, murais... 

b) Realizar lecturas públicas da obra rosaliana en lugares destacados do concello 

en que o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade 

cultural teñan o papel protagonista. 

c) 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. 

2. Apoiar todas as iniciativas mobilizacións que se desenvolvan ao longo do mes de 

febreiro para reivindicar o futuro do noso idioma e a activación de medidas a prol do seu uso en 

todos os ámbitos. 
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3. Solicitar da Xunta de Galiza unha mudanza na política lingüística desenvolvida até o 

momento, retomar o consenso e promover, nun prazo máximo de seis meses, mudanzas 

lexislativas substanciais guiadas pola activación de políticas lingüísticas a prol do galego.” 

Sendo as 21:00 horas sae da sesión o Sr. Francos, que se incorpora pasado un minuto. 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó, 

e Sra. Lemus, amosan o seu apoio á moción. 

 

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

Dª Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que estas mocións tráense todos os anos ao Pleno, pero se logo non 

se levan a cabo as actividades propostas non serven de nada, e para que se leven a 

cabo habería que propoñer actividades innovadoras e atractivas que motiven á xente e 

se leven a cabo, en calquera caso apoian a moción. 

 

Intervén o Sr. alcalde para dicir que apoian o contido da moción, pero quere que conste 

en acta que, por motivos de competencia, e como xa se dixo na comisión informativa, a 

proposta de resolución é a titulo de recomendación e sen caracter imperativo. 

 
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, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra 
da nosa escritora que impliquen a veciñanza do noso concello ao longo do mes de 
febreiro. Entre estas actividades, xulgamos de interese promover, cando menos, 
as seguintes accións: 

a) Pendurar nos balcóns das casas e das institucións bandeiras 
galegas, pancartas con versos de Rosalía debuxados, procurar espazos 
para realizar graffitis, murais... 
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b) Realizar lecturas públicas da obra rosaliana en lugares 
destacados do concello en que o alumnado dos centros escolares e persoas 
destacadas pola súa actividade cultural teñan o papel protagonista. 

c) 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. 

Segundo.- Apoiar todas as iniciativas mobilizacións que se desenvolvan ao longo 
do mes de febreiro para reivindicar o futuro do noso idioma e a activación de 
medidas a prol do seu uso en todos os ámbitos. 

Terceiro.- Solicitar da Xunta de Galiza unha mudanza na política lingüística 
desenvolvida até o momento, retomar o consenso e promover, nun prazo máximo 
de seis meses, mudanzas lexislativas substanciais guiadas pola activación de 
políticas lingüísticas a prol do galego. 

 
7.- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA IMPULSAR UN NOVO PLAN DE 
IGUALDADE DO CONCELLO DE 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 de 14 de xaneiro de 2015 (rexistro 999 nº 3 de 

14/01/2015), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola comisión 

informativa de benestar social e igualdade de 26/01/2015.  

 
“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 IMPULSAR UN NOVO PLAN 
DE IGUALDADE DO CONCELLO DE TEO, ao obxecto de ser incluída na orde do día 
do Pleno ordinario e debatida no mesmo, en base aos motivos e consideracións 
expresadas na seguinte: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Dado que o II Plan de igualdade do Concello de Teo terminou recentemente a súa 
vixencia, período 2010-2014, é o momento de coñecer o informe final de avaliación, 
que conforme ao citado Plan recollería a totalidade dos resultados e, derivadas dos 
mesmos, as propostas de actuacións futuras. 
 
Estas propostas de actuacións futuras deben ser o cerne para o novo Plan de 
Igualdade do Concello de Teo, que debe contribuír a sensibilizar á cidadanía na 
aplicación das políticas de igualdade así como a introdución da perspectiva de xénero 
en todos os ámbitos da vida municipal. 
 
Un novo Plan é mais necesario, dado os xa coñecidos efectos da crise económica na 
igualdade entre homes e mulleres e nos dereitos da muller, recollidos, por exemplo, 
na Resolución do Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013 (2012/2301(INI), 
que sinala: 
 
“… a Unión Europea afronta a maior crise económica e financeira dende a Gran 
Depresión dos anos trinta, e que esta crise está a provocar un notable aumento da 
taxa de desemprego en todos os Estados membros, especialmente nos do sur; que a 
devandita crise ten consecuencias particularmente graves, en especial para as 
persoas vulnerables e as mulleres, ás que afecta directamente, con reducións 
salariais ou a perda ou precarización dos seus postos de traballo, e indirectamente, a 
través dos recortes orzamentarios nos servizos públicos e as axudas sociais; que, en 
consecuencia, resulta indispensable ter moi seriamente en conta, entre outras 
cousas, a dimensión da igualdade de xénero á hora de facer fronte a esta crise e 
desenvolver solucións para superala…”. 
 
Os Socialistas de Teo entendemos que unha eficiente política de igualdade é o 
elemento básico para loitar contra a violencia de xénero, que segue a ofrecer datos 
arrepiantes, entre os que destacan que no noso país, no ano 2014, houbo 53 vítimas 
mortais, das cales 6 eran galegas, e con 40 nenos e nenas orfas por violencia de 
xénero; que o número de denuncias por este tipo de violencia contra as mulleres 
entre xaneiro e setembro de 2014, ascendeu a 95.311, e que a 30 de novembro de 
2014, había 15.897 mulleres con protección policial por violencia de xénero. 
 
Os Socialistas de Teo somos conscientes de que os recortes de fondos públicos están 
a afectar negativamente ao marco institucional para as políticas de igualdade de 
xénero, incluídos aos organismos de promoción da igualdade e ás organización de 
mulleres, pero entendemos que desde o Concello de Teo debemos facer todos os 
esforzos posibles para que as políticas de igualdade sigan a ser un elemento 
fundamental da acción pública municipal. 
 
Polo exposto, proponse ó Pleno a adopción do seguinte  
 
ACORDOS: 

 
Instar ao Goberno municipal á redacción  dun novo Plan de Igualdade do Concello de 
Teo, que recolla as propostas que se inclúan no informe final de avaliación do Plan 
con vixencia 2010-2014” 

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

que está de acordo coa moción e pide que se facilite aos concelleiros informe sobre o 

plan de igualdade anterior. 
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O portavoz do BNG, Sr. Fernández cede a palabra á concelleira do seu grupo, Dª. 

Carmen Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez di que ela estaba no goberno municipal cando se elaborou o plan 

anterior, e que lle gustaría coñecer o balance e os resultados do mesmo, porque para 

elaborar o novo plan habería que ter en  conta os fallos e os acertos do plan anterior, e 

pide que integren na elaboración do plan as asociacións e forzas políticas, porque 

catas mais persoas se impliquen mellor. 

 

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

Dª. Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto di que o seu grupo está a favor da moción, pero quere saber que 

actuacións do plan anterior se puxeron en marcha e cales non, e pregunta se en aquel 

momento se fixo algún estudio de campo para saber que opinaban os homes, e se 

levaron a cabo algunha actuación de formación de adultos ao inicio e ao remate do 

plan. 

 

Intervén o concelleiro de servizos básicos, Sr. Iglesias, e di que o plan anterior rematou 

o 30/12/2014, e agora está aberto un proceso de avaliación do mesmo. Di o Sr. Iglesias 

que non ten sentido facer un terceiro plan de igualdade sen ter feita a avaliación do 

plan anterior, porque este plan comeza a partir dos obxectivos acadados no anterior. 

Engade que se están pedindo orzamentos para realizar a avaliación, que se ten que 

facer coa colaboración to tecido asociativo, e que, tanto nos traballos de avaliación 

como nos da elaboración do próximo plan, teñen que implicarse todos os grupos 

municipais, porque o plan de igualdade ten que ser un plan que estea axeitado a 

realidade social de Teo, porque senón sería un plan baleiro.Remata dicindo que o plan 

de igualdade está financiado a través de subvencións de igualdade e polo tanto ten que  

acadar uns obxectivos mínimos cando se remate de executar.  

 

Intervén a Sra. Lemus  e di que  o que se pide é a elaboración dun novo plan, non se 

pide a avaliación do anterior, preténdese impulsar un novo plan igualdade e por 

suposto que se quere coñecer os resultados do anterior. Recorda que en épocas de 
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crise económica, como a actual, os temas de igualdade sempre quedan encima da 

mesa, por iso se trae está moción. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o Sr. Parajó di que está de acordo co que 

se dixo sobre a avaliación do plan anterior, pero iso non impide que se poida ir 

traballando no próximo. 

 

A Sra. Diéguez do BNG di que ela non está pedindo que se faga hoxe a avaliación do 

plan anterior, pero si que quere que se faga e que se de a coñecer cando estea feita. 

 

A Sra. Souto do PP di que o que se pretende e seguir avanzando e ver se o camiño 

andado é o axeitado ou se hai que facer outro tipo de actuacións, e aclara que o seu 

grupo aplica a igualdade, mentres que outras organizacións non fan o mesmo. 

 

O Sr. alcalde di que o grupo de goberno vai votar a favor da moción. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes  (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
 

Instar ao Goberno municipal á redacción dun novo Plan de Igualdade do Concello 
de Teo, que recolla as propostas que se inclúan no informe final de avaliación do 
Plan con vixencia 2010-2014. 
 

8.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto noveno da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

alcalde da conta de que o grupo mixto (PSdeG-PSOE) presentou unha moción de 

urxencia, con data 26 de xaneiro (rex. 999 nº 4) para a comparecencia do concelleiro 

de urbanismo, Rafael Sisto, en relación coa sentenza do Tribunal Supremo sobre as 

irregularidades cometidas na tramitación do PXOM de Teo. 
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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. 

 

Neste momento, sendo as 21:15 horas, sae da sesión o Sr. Iglesias Villar. 

 

Moción urxencia de 26 de xaneiro, comparecencia do concelleiro de urbanismo, Rafael 

Sisto, en relación coa sentenza do Tribunal Supremo sobre as irregularidades 

cometidas na tramitación do PXOM de Teo. 

 

O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, Dª. Uxia Lemus de la Iglesia, 

para que xustifique a urxencia da moción presentada. 

 

A Sra. Lemus xustifica a urxencia pola recente publicación da sentenza do Tribunal 

Supremo que anula parcialmente o PXOM de Teo, e cree que se trata dunha sentenza 

importante porque afecta ao viario en Cacheiras e o SUP 9, e considera que é 

necesario un debate sobre esta cuestión, por iso pide a comparecencia do concelleiro 

de urbanismo para o seguinte Pleno. 

 
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 
comparecencia do concelleiro de urbanismo, Rafael Sisto, en relación coa 
sentenza do Tribunal Supremo sobre ilegalidades no PXOM de Teo. 
 

Sendo as 21:18 horas sae do salón de sesión a concelleira Dª. Mª. do Carme Hermida 

Guliás, e incorporase á sesión o Sr. Iglesias Villar. 

A Sra. Lemus da conta da moción sobre a comparecencia do concelleiro de urbanismo, 

Rafael Sisto, en relación coa sentenza do Tribunal Supremo sobre ilegalidades no 

PXOM de Teo, que se recolle a continuación:   
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“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en 
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN DE URXENCIA PARA A 
COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE URBANISMO, RAFAEL SISTO, EN 
RELACIÓN COA SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPREMO SOBRE ILEGALIDADES 
NO PXOM 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 

 
Tras ter coñecemento da sentencia do Tribunal Supremo de decembro do ano 2014, 
que considera que as irregularidades cometidas na tramitación administrativa por 
parte do Concello de Teo e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas serían motivo da nulidade de todo o PXOM teense. 
 
Tras coñecer as declaracións de Rafa Sisto, no que sinalaba que só eran herdeiros 
das irregularidades do Alcalde ata o ano 2007, Armando Blanco, cando no 
momento da aprobación do PXOM de Teo sinalado como irregular polo 
Supremo, o propio Rafael Sisto levaba tres anos como Concelleiro de 
Urbanismo, con Martiño Noriega de alcalde. 
 
Ante a gravidade do sentenciado polo Tribunal Supremo e ante a necesidade de 
depurar responsabilidades polas irregularidades no PXOM aprobado provisionalmente 
cos votos a favor de BNG de Martiño Noriega e Rafael Sisto, PP e Inteo en abril do 
2010, e posteriormente aprobado definitivamente pola Xunta do PP en xuño do ano 
2010, proponse ó Pleno a adopción do seguinte  
 
ACORDOS: 
 
A comparecencia do concelleiro de Urbanismo, Rafael Sisto, para dar conta das 
irregularidades cometidas na tramitación administrativa por parte do Concello de Teo 
e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas no PXOM teense, 
aprobado no ano 2010.” 

 

Explica a Sra. Lemus que a moción presentouse o luns 26 de xaneiro, despois de ter 

coñecemento da sentenza pola prensa, e ao mesmo tempo solicitaba copia da 

sentenza, que por certo non tivo resposta, aínda que o Sr. Parajó, que a solicitou o dia 

27, si que xa ten copia, e polo tanto fai a queixa correspondente. 

 

Di que pide a comparecencia do concelleiro porque o TS, nunha sentenza de decembro 

de 2014, anula parcialmente o PXOM de Teo, por carecer do tramite de avaliación 

ambiental, sentenza na que, o TS, sinala que a falta deste trámite podería ser 

determinante dunha nulidade de pleno dereito, pero que como no recurso non se 

solicita, solo o anula parcialmente, e engade a Sra. Lemus que, dende o equipo de 

goberno felicitan aos veciños pola sentenza, porque din que o plan que se anula non 
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era o plan do goberno actual, senón que era unha herdanza de Armando, que eles solo 

o mantiveron.  

 

A Sra. Lemus di que ela non era concelleira cando se aprobou o PXOM e polo tanto, 

para informarse, estivo mirando as actas dos plenos nos que se debateu o Plan Xeral, 

e procede a dar lectura a parte dos debates que se produciron durante a aprobación do 

Plan Xeral. Considera que un plan xeral é un documento que ten moito peso político, 

porque dura moitos anos, e poderíase dicir que é a constitución municipal, e relata que 

o PXOM de Teo é aprobado provisionalmente en marzo de 2007, cos votos a favor do 

PP e INTEO e cos votos en contra do PSOE e do BNG, e que nese pleno o Sr. Noriega 

pediu a retirada do PXOM, e o Sr, Sisto, durante o debate, dixo que con este plan 

Armando deixa aos veciños de Teo vendidos, pero que logo, cando chegan ao goberno 

municipal, deciden seguir coa tramitación dese PXOM, e que en decembro de 2007, 

cando o PSOE presenta unha moción na que pide a devolución do PXOM á súa fase 

inicial, o Sr. Sisto di que iso supoñería un retraso de 5 ou 6 anos mais para súa 

tramitación, e non están dispostos a asumir ese custe. 

 

Di a Sra. Lemus que na sentenza do TS recollese que durante os anos 2007 e 2008 

existiron diversas comunicacións entre o Concello e a Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible hasta que, no ano 2008, a Dirección Xeral dita resolución 

declarando a inviabilidade do sometemento do PXOM á Lei 9/2006,  e que a falta deste 

trámite é a causa de nulidade parcial. Engade a Sra. Lemus que a resolución da 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible de 2008, cando xa está no goberno 

municipal o Sr. Sisto, como concelleiro de urbanismo, recolle o seguinte: en agosto de 

2008 recíbese nova documentación que ven a modificar o contido dalgún dos 

apartados anteriores do PXOM, documentación que será considerada valida e 

actualizada para a redacción da presente resolución, o que quere dicir que en agosto 

de 2008 presentouse unha nova documentación por parte do equipo de goberno, segue 

relatando a Sra. Lemus que, en outubro de 2009 aprobase un informe do equipo 

redactor, cos votos do BNG, PP e INTEO, e faise unha nova aprobación provisional 

respondendo aos requirimentos da Xunta de Galicia, polo que aínda que, o plan sigue 

sen ser o do BNG, parece que as visitas á Xunta tiveron rentabilidade.  
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Di a Sra. Lemus que, no Pleno de abril de 2010, aprobase de novo provisionalmente o 

PXOM, cos votos a favor do BNG, do PP e de INTEO, e que neste Pleno o Sr. Sisto di 

que asumiron a responsabilidade de continuar coa tramitación do plan que xa estaba 

feito, cando pasaron tres anos ata rematalo. Continua dicindo que en xuño de 2010 

aprobase definitivamente o PXOM de Teo, e na resolución de aprobación, asinada polo 

concelleiro de Medio Ambiente, aclarase que se aproba definitivamente o texto 

refundido do PXOM de Teo, identificado con data abril de 2010, sendo o Sr. Sisto 

concelleiro de urbanismo, polo que non pode dicir que non ten ningunha 

responsabilidade, cando no 2007, o primeiro que se lle encomenda ao Sr. Sisto, como 

concelleiro, é a xestión e desenvolvemento do PXOM.  

 

Neste momento, sendo as 21:25 horas, incorporase de novo á sesión a Sra. Hermida 

Guliás. 

 

Engade a Sra. Lemus, que no ano 2010, cando se aproba o Plan definitivamente,  os 

veciños de Montes presentan un recurso contra o mesmo, no que aparece o Concello 

como administración codemandada, e agora, cando sae a sentenza, o Sr. Sisto, dálle 

os parabéns aos veciños, aínda que dende o 2010 ata agora o Concello pagoulle a un 

avogado para que se interesase pola desestimación do recurso presentado polos 

veciños, e pregunta a Sra. Lemus por que, se o Sr. Sisto considera que non era o seu 

plan, e que se trataba dun viario imposto pola Xunta, que non era responsabilidade do 

goberno municipal, os avogados do Concello se opoñen ao recurso dos veciños, 

mantendo que o Plan non ten que contar co informe de avaliación ambiental, e 

solicitando que se desestime o recurso. 

 

 A Sra. Lemus di que pide a comparecencia do Sr. Sisto para aclarar as dúbidas sobre -

que fixo dende 2007 ata 2010, se como dixo e documento aprobado pola Xunta de 

Galicia, no ano 2010, non era o seu plan; -por que cando o TS di na sentenza que, 

dende abril de 2006 ata o 2008 o Concello e a Xunta, en vez de dar cumprimento ao 

establecido na Lei 9/2006, dedicáronse a levar a cabo unha actividade encamiñada a 

deixar de cumprila; -cando deixou de ser o PXOM do Sr. Sisto, tendo en conta que o 

aprobaron provisionalmente e que, no programa electoral de 2011, citaban o logro de 

poñer en marcha o PXOM; por outro lado quere que aclare cando deixou de ser 
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importante, para o equipo de goberno, o polígono industrial da Ramallosa, á vista das 

declaracións realizadas na radio, tendo en conta que no ano 2009 dicía que era a súa 

prioridade poñelo en marcha, e no ano 2010, con motivo da aprobación definitiva do 

PXOM, o Sr. Noriega di que se empezará a traballar no desenvolvemento do mesmo, e 

pregunta que vai pasar con el.  

 

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

que o PXOM de Teo aprobouse co mesmo informe que o os plans xerais doutros 

concellos como foi o de Santiago, Vigo ou Oroso, e di que o informe de avaliación 

ambiental remitiuse á Xunta que é o organismo responsable é a quen lle corresponde  

aprobar o documento e quen ten que velar pola súa legalidade, e nin o Concello, nin o 

equipo redactor teñen responsabilidade neste tema. 

 

Engade o Sr. Parajo que o Sr. Sisto púxose de perfil neste tema para gañar algúns 

votos, en contra do interese xeral do Concello. Considera que a aprobación dun plan 

xeral ten un custo político moi alto, porque non se pode facer todo o que se quere. Di 

que o TS terá as súas razóns, pero el non as comparte, porque moitos plans de 

distintos concellos de Galicia, que foron aprobados co mesmo informe que o de Teo, se 

os impugnaran quedarían anulados. 

 

 Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que, dada a importancia do tema, 

quere que se faga a comparecencia para escoitar ao Sr. Sisto.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que cede a palabra ao Sr. Vázquez Pallas, 

quen di que se esta sentenza senta xurisprudencia non sabe o que vai pasar, porque 

trátase dun problema moi grave. 

  

Intervén o Sr. alcalde para aclararlle á Sra, Lemus que non houbo ningunha mala 

intención en facilitarlle a sentenza ao Sr. Parajó e a ela non, senón que foi debido á 

limitación dos recursos persoais de secretaría. Dille que para facer tres preguntas en 

relación coa comparecencia, non hai que entrar no debate de fondo, e utilizando 15 

minutos de argumentación para facer as preguntas. Engade o Sr. alcalde que en todo o 

que relatou non hai ningunha referencia ao Concello, é que a única referencia que se 
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fai polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é ao pleno de aprobación de marzo de 

2007, pero logo ata o 2011, non hai referencia ao Concello. Cree que se trata de volve 

a entrar nun debate que xa está superado, que é herdado, e que o leva a situacións 

pasadas que xa foron debatidas e que foron xulgados pola cidadanía. 

 

Di o Sr. alcalde que non sabe se se está comparecendo agora, ou se hai que 

comparecer no mes de febreiro, como tiñan pensado, porque o debate estase 

producindo coa solicitude de comparecencia, e mais ala das responsabilidades de cada 

un, e do debate que se queira dar, a cuestión fundamental é que o Concello de Teo foi 

un mais dos que tramitou o plan de acordo coas directrices que deron dende a Xunta, e 

polo tanto a xustificación de que non fora necesario trámite de avaliación ambiental, 

non é un problema do Concello de Teo, é un problema que afecta a moitos concellos 

do pais, na medida en que afecta aos plans que citou o Sr. Parajo e a moitos mais, polo 

tanto a preocupación do Concello é relativa, a preocupación debe tela a Xunta, que foi 

a que artellou esa vía para a aprobación dos plans xerais.  

 

O Sr. alcalde di que quere aproveitar para aclarar que, o feito de que non haxa 

limitación do tempo nas intervencións, non é razón para utilizar a solicitude de 

comparecencia para dar un debate.  

 

A continuación intervén o Sr. Sisto e di recoñece a súa responsabilidade en darlle copia 

da sentenza ao Sr. Parajó,  porque entendeu que fora el quen a pedira, e non sabía 

que a pedira tamén a Sra. Lemus, polo que lle pide desculpas. 

 

Di o Sr. Sisto que nada do que  expuxo a Sra. Lemus aparece na sentenza, que esta 

está baseada na necesidade da existencia do trámite de evacuación ambiental 

estratéxica, e non entende que se pida a súa comparecencia para o próximo pleno e 

despois se leve a cabo o debate neste. Engade que está disposto a dar todas as 

explicacións sobre a tramitación do plan xeral, cantas veces faga falta, pero non se 

pode pedir a comparecencia para dar conta das irregularidades cometidas, 

prexulgando que se cometeron, cando a sentenza non di iso, a aclara que a 

comparecencia será para dar conta da tramitación do PXOM, e para deixar claro que 

dende o goberno municipal non se cometeron irregularidades. En canto a dar conta das 
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irregularidades cometidas pola Consellería de Medio Ambiente, como se pide no 

escrito, non esta disposto a dar ningunha explicación, en todo caso haberá que 

pedirllas á Consellería de Medio Ambiente, sobre todo tendo en conta que nese tempo 

o conselleiro era do PSOE .   

 

Intervén a Sra. Lemus que agradece a preocupación polos plans xerais doutros 

concellos, e aclara que o plan de Oroso aprobouse no ano 2005, antes da Lei que 

esixe a avaliación ambiental, e en canto aos demais concellos non lle preocupa cal 

sexa a súa situación, preocúpalle so o concello de Teo, e se creen que a sentenza 

pode sentar xurisprudencia non é o seu problema. 

 

Neste momento sae da sesión o Sr. Guerra. 

 

A Sra. Lemus da lectura a unha parte da sentenza, apartado quinto dos fundamentos 

de dereito, que di: ”….. el Concejo de Teo en pleno aprueba provisionalmente el 

referido Plan General de Ordenación Municipal en la fecha indicada de 26 de marzo de 

2007, realizándose posteriormente diversas comunicaciones entre el ayuntamiento de 

Teo y la Dirección General de Desarrollo Sostenible durante los años 2007 y 2008 

hasta que recayó la mencionada resolución de ésta declarando la inviabilidad del 

sometimiento del PGOM de Teo a los trámites previstos en el artículo 7 de la Ley 

9/2006, tratándolo de justificar por el contenido del referido Plan General, por los 

perjuicios económicos y sociales que se derivarían de tener que retrotraer las 

actuaciones para cumplir los trámites de la Ley 9/2006,……….. y por la circunstancia 

de encontrarse suspendida la vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

con los consiguientes efectos para la concesión de licencias, a pesar de lo que cierto 

fue que el Plan General de Ordenación Municipal de Teo no se aprobó definitivamente 

hasta el día 4 de junio de 2010……” 

 

E continua dando lectura ao apartado sexto que di: “Expresada nuestra absoluta 

discrepancia con la aquiescencia prestada por el Tribunal a quo….….. llegamos a la 

conclusión de que tal conformidad con el proceder manifiestamente ilegal de la 

administración urbanística…..”. Di a Sra, Lemus que por administración urbanística 

enténdese a Xunta e o Concello, que é quen ten que cumprir a legalidade dos 
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documentos que se presentan na Xunta, e segue lendo: “….la Sala sentenciadora ha 

extendido un manto de silencio cómplice sobre la arbitraria actuación administrativa 

…… y sobre la sinuosa actividad desplegada por ambas administraciones urbanísticas 

demandadas y ahora recurridas enderezada claramente a incumplir……” 

 

Di a Sra. Lemus que se consideran que non é motivo de argumentación durante 15 

minutos, sinte pasarse do tempo, pero en todo caso entende que un defecto de 

tramitación, que é determinante dunha anulación parcial do PXOM, e visto o que acaba 

de ler, do que se recolle na sentenza, o concepto de irregularidade pode parecerlles 

esaxerado, pero implica a nulidade parcial do Plan Xeral, e  dille ao Sr. Sisto que na 

súa comparecencia deberá aclarar o que vai pasar co SUP 9, que agora mesmo está 

anulado e non se sabe cal é a idea do Concello.  

 

Remata dicindo que lle chama a atención que o concelleiro de urbanismo felicite aos 

veciños pola sentenza pola que se anula un viario e un solo industrial, cando ela 

pensou que a noticia era un marrón para o Concello, por tratarse dunha anulación 

parcial do Plan Xeral, pola que os veciños levaban catro ou cinco anos loitando ata 

chegar ao TS, e coa oposición do Concello, e estas incongruencias son as que ten que 

explicar o Sr. Sisto, para o que vai ter unha comparecencia, no mes de febreiro, sen 

que se lle marque o tempo, que vai compensar sobradamente esta intervención.   

 

Aberta a segunda quenda de intervencións o Sr. Parajo di que el foi un defensor da 

necesidade de facer un plan xeral, pero agora, vendo como está o tema da construción, 

e dos polígonos industriais que hai moitas parcelas sen vender, non sabe se sería bo 

que se anulara todo o PXOM e empezar a facer un novo, se non fora polo custe 

económico que isto supón. 

 

Neste momento, sendo as 21:48 horas, volve a incorporase á sesión o Sr. Guerra. 

 

O Sr. Fernández di que está de acordo coa solicitude de comparecencia, porque o 

tema é importante. 
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O Sr. Vázquez Pallas dille á Sra. Lemus que lle sorprende que diga que non lle 

preocupa que esta sentenza sente xurisprudencia, porque non lle preocupaban os 

outros concellos, cando na moción anterior, sobre SOGAMA, si que se mostrou 

preocupada por outros concellos. Di o Sr. Pallas que el si que está preocupado por esta 

sentenza, que poida sentar xurisprudencia e porque poida xerar un problema grave 

para o Concello. 

 

Intervén o Sr. alcalde para dicir que non falou de limitación temporal nas intervencións, 

pero non se pode utilizar de xeito perverso a solicitude de comparecencia para entrar 

no debate dobremente. 

 

O concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, di que entendía que a comparecencia que se 

pedía era para o pleno de febreiro, pero a vista da intervención de hoxe non sabe que 

pensar, porque parece que xa se produciu a comparecencia. Aclara o Sr. Sisto que 

felicitou aos veciños que gañaron no Supremo, porque o que lle preocupaba o veciño 

non era a avaliación ambienta, o lle preocupaba era o viario que afectaba a súa casa, e 

contra o que estaban moitos dos que están na corporación, por iso considera que a 

sentenza é unha boa noticia. Remata dicindo que vai comparecer no próximo pleno. 

 

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 a comparecencia do concelleiro de urbanismo, Rafael Sisto, 
para dar conta das irregularidades cometidas na tramitación administrativa por 
parte do Concello de Teo e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas no PXOM teense, aprobado no ano 2010, solicitada pola 
concelleira do grupo mixto PSdeG-PSOE. 
 
9.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
Os/as concelleiros/as do grupo mixto formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

O sr. alcalde da conta de que a concelleira do grupo mixto (PSdeG-PSOE) Sra. Lemus, 

formula por escrito, dúas preguntas: 
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1.- Escrito presentado o 07/01/2015 (rexistro 999, nº 1/15) mediante o que reitera 

resposta sobre o escrito presentado o 07/10/2014. 

 

Respóndelle o concelleiro de urbanismo, sr. Sisto, que a pregunta fai referencia a unha 

permuta dun veciño de Lampai, que consiste na eliminación de camiños públicos para 

permutalos por zonas de interese para o Concello, pero a tramitación é complicada por 

tratarse de camiños públicos e tamén se retrasou pola ausencia de arquitecto 

municipal, o novo arquitecto xa está co expediente, que se vai expoñer ao público para 

dar publicidade a permuta, pero hai que ter en conta que se trata dun expediente 

complexo, que precisa de conformidade dos veciños. 

 

2.- A concelleira do grupo mixto, (PSdeG-PSOE) Sra. Lemus, formula por escrito, 

(rexistro 999 nº 45 de 26/12/2014) a seguinte pregunta, en relación cos datos do 

padrón municipal: 

 

“Altas e baixas, e causas das mesmas, nos anos 2013-2014. 

Resultado da subsanación de deficiencias e diferencias co INE dos datos do ano 2012-

2013. 

Causas do aumento do padrón municipal no ano 2013, valoración das mesmas. 

Datos do crecemento vexetativo no Concello dos últimos 10 anos.” 

 

Intervén o Sr. alcalde e di que en relación co incremento de veciños no ano anterior, a 

resposta é semellante á explicación dada cando en xaneiro do ano pasado se 

preguntou sobre este mesmo tema, e que xa explicaron que no ano 2012, 2013, e que 

tamén se podería aplicar ao 2014, hai un crecemento vexetativo negativo, pero aínda 

así o número de veciños aumenta todos os anos, por cambio de residencia, e engade 

que o argumento que se daba o ano pasado para xustificar a baixada no padrón do 

INE, foi que o INE  consideraba moitos datos invalidantes, datos que hai que revisar un 

por un, e que afectan a nomes e apelidos non recoñecidos, no dicionario, maiores de 

16 anos nos que non dispoñen ou non aceptan o número de DNI, estranxeiros con 

caducidade aos 2 anos, etc., sendo as causas, por un lado cuestións de de tipo 

administrativo, ás que haberá que prestarlle mais atención e dispoñibilidade, para 
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intentar reducilas, e a estas causas hai que engadir as disfuncións provocadas polo 

cambio de numeración que se levou a cabo no Concello,  e por outro lado, en 2012 

houbo 147 nacementos e 151 defuncións, tendencia que se agrava no 2013, con 179 

nacementos e 240 defuncións, pero aínda que parte deste déficit compensase por 

motivos socieconómicos, e en 2013, a pesar de ter 78 falecementos mais que 

nacementos, o padrón incrementase en 76 persoas, incide en que as causas 

fundamentais das variacións son de tipo administrativo, que se tratou de emendar 

poñendo mais medios durante o prazo de reclamacións para depurar todas a as 

cuestións administrativas, e os erros derivados da numeración do Concello, 

incrementando o horario dunha administrativa, e iso supuxo que, a perda do ano 

anterior se traducira nun aumento neste ano, que espera que se tome en 

consideración, e aclara que este tema xa foi motivo de debate o ano pasado, e que 

espera que este ano non o sexa polas explicacións que se deron. 

 

O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula a seguinte pregunta: 

 

3.- pregunta o Sr. Parjó como está o tema de Aquagest (agora Viaqua) e se hai ou non 

acordo, se está arranxado o tema do persoal e que vai facer o Concello, tendo en conta 

que o contrato está prorrogado. 

  

Responde o Sr. Sisto que se trata de dúas cuestións distintas, sobre a liquidación do 

contrato non hai acordo, a empresa ten presentado un escrito de alegacións sobre a 

liquidación que lle presentou o Concello, que esta pendente de resposta, en relación 

coa xestión do servizo, está pendente do informe de secretaría e vaise pasar toda a 

documentación aos concelleiros e proximamente traerase ao pleno todas as cuestións 

para o cambio de xestión, posiblemente a mediados de febreiro.  

 

Di o Sr. Sisto que en canto ao tema do persoal non hai variacións, considerase que o 

Concello non ten a obriga de subrogar o persoal, de acordo cos informes xurídicos, e 

polo tanto vai convocar o proceso para cubrir as prazas, pero se os traballadores 

consideran que teñen dereito á subrogación, e presentan recurso reclamando a 

subrogación, o Concello, de forma cautelar para non acumular plantilla, admitirá a 
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subrogación e en vez de convocar as once prazas previstas convocará tres e subroga 

aos oito traballadores, ata que decida o xulgado sobre a subrogación. 

 

O Sr. Parajó di que antes díxose que o Concello non podía asumir o persoal da 

empresa. 

 

Responde o Sr. Sisto que tanto secretaría como os asesores xurídicos din que o 

Concello non ten a obriga de subrogar, e que polo tanto non ían informar 

favorablemente a subrogación, iso implica que hai que convocar todas as prazas, e 

logo se os traballadores recorren a convocatoria e solicitan a subrogación, o Concello 

subroga a ese persoal, de forma cautelar porque a cuestión e controvertida, despois se 

o xulgado decide que hai que subrogar, faise efectiva a subrogación e se decide que 

non teñen dereito á subrogación convócanse as prazas.  

 

O Sr. Parajó pregunta que vai pasar con ese persoal se non procede a subrogación, e 

se van volver para Viaqua. 

 

O Sr. Sisto dille que iso terá que decidilo o xuíz e a solución terá que dala Viaqua, pero 

o Concello non pode facer outra cousa que colaborar, pero dentro do marxe que lle dá 

a lei. 

 

Intervén o Sr. alcalde para explicar que durante a baixa por maternidade da secretaria, 

vaise acumular a praza de secretaría polo secretario de apoio de Santiago, que conta 

coa dispoñibilidade necesaria para cubrir o posto.  

 

4.- A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, pregunta se seguen pensando en poñer 

en marcha a xestión directa do servizo de abastecemento de augas o día 1 de abril. 

 

Respóndelle o Sr. Sisto que no caso de que se subrogue o persoal si, se os 

traballadores non solicitan a subrogación, habería que esperar a que se cubran as 

prazas a través do proceso selectivo. 
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Di a Sra. Lemus que quere reitera o dito no Pleno no que se adoptou o acordo de pedir 

autorización á Deputación para a xestión directa, no que condicionou o seu apoio a 

dúas cuestións, por un lado a necesidade de realizar unha xuntanza cos portavoces, 

que recoñece que xa se produciu, e por outro que era preciso que se incorporen ao 

expediente os informes de secretaría e intervención, porque o tema é o suficientemente 

importante como para contar con informes internos, e non solo con informes da 

asesoría xurídica. 

 

O Sr. Sisto dille que por suposto que se van a incorporar os informes de secretaría e 

intervención. 

 

Finalmente a Sra. Lemus di que agradece a resposta da pregunta que formulou en 

relación coa pregunta de A Grela, aínda que non precisaba que se tratara no pleno, 

chegáballe con que se lle dera a información telefonicamente, e xa se ira vendo como 

se fai o do camiño, en canto á pregunta do padrón municipal, cando pediu o informe o 

ano anterior déronselle uns datos do ano 2013,  que non coincidían cos datos do INE, 

porque figuraba unha diferenza de 76 persoas e como irregularidades administrativas 

había 131, asume que o tema do padrón municipal é difícil de entender, pero a pesar 

de todo agradece o taballo realizado. 

 

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

 
1.- O Sr. Fernández pide que se arranxe o camiño que vai por detrás do campo de 

fútbol de Calo, que é un furado que da medo. 

 

2.- Pregunta a Sra. Diéguez porque a luz da antiga escola de Lucí, onde está a 

asociación, esta permanentemente prendida. 

 

Respóndelle o Sr. Iglesias que parece ser que había alguén que a deixaba prendida, e 

acordouse quitar a bombilla, porque non saben quen é o que o que a encende e 

despois non a apaga. 
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. Os/as concelleiros/as do PP 

formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Guerra pregunta que pasa cos puntos de luz que están apagadas no cruce de 

Requian, en Cacheiras. 

 

Respóndelle a Sra. Hermida que falou cos encargados do servizo e parece ser que hai 

alguén que se dedica a baixar o interruptor, pero de todas formas van revisar o 

alumeado por si hai algunha avaría que faga baixar o automático. 

 

2.- A Sra. Leborán pregunta pola praza de aparcamento para discapacitados que hai 

enfronte da ferretería, na travesía de Cacheiras, que está situada encima da curva e é 

moi perigosa, porque non hai espazo para baixar do vehículo. 

 

Responde o Sr. Francos que se pode cambiar para un pouco mais adiante, ou 

buscarlle unha ubicación mais axeitada. 

 

A Sra. Leborán cree que a solución non é fácil, porque aínda que se poña mais adiante 

a  situación segue sendo mala, porque o condutor ten que saír do vehículo polo lado da 

estrada. 

 

3.- O Sr. Guerra agradece que se arranxara o tema das marquesiñas. 

 

4.- A Sra. Souto di que a semana pasada houbo un accidente nunha curva de Vilar de 

Calo, que deixou un punto de luz desfeito, e pide que se arranxe, xunto con algún outro 

que hai na mesma zona. 

 

5.- O Sr. Vázquez Pallas dille ao Sr. Sisto que a rúa Castiñeiro, nos Tilos, segue con 

charcos de auga e hai un contedor soterrado atascado dende fai tres anos, xa se fixo 

unha solicitude no ano 2012 e segue igual atascado, e engade que nos contedores 

soterrados que están xunto ao centro comercial entra auga para dentro, e cando os 

baleiran cae toda a sucidade para a rúa e queda o chan todo sucio.  
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6.- Di o Sr. Vázquez Pallas que hai queixas dos traballadores da limpeza que lle 

obrigan a traballar cando chove, e din que esa imposición ven dende o Concello. 

 

Respóndelle o Sr. alcalde que a empresa ten un contrato e unhas obrigas, pero dende 

o Concello non se dan ordes relativas a relación  da empresa cos seus traballadores, 

polo tanto é imposible que esa orde saíra do Concello. 

 

O Sr. Sisto dille que vai pasar pola rúa Castiñeiro para ver como está a situación, pero 

non leva tres anos así.  

 

Intervén o Sr. alcalde para dicirlle ao Sr. Vázquez Pallas que o tema o tema do 

contedor non é fácil de arranxar. 

  

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

 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                        Mª. Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  2/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 26 DE FEBREIRO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e seis de febreiro de dous mil quince, 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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Secretario xeral:  
D. Fco. Javier Castiñeira Izquierdo 

 
ORDE DO DÍA: 
1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 29/01/2015 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 75/15 Á 136/15) 

3. DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS – 4º 

TRIMESTRE DE 2014 

4. COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE URBANISMO, 

VIVENDA, INFRAESTRUTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ D. RAFAEL SISTO 

EDREIRA, EN RELACIÓN COA SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO SOBRE O 

PXOM DE TEO. 

5. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA 

COMPATIBILIDADE DO POLICÍA LOCAL, D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ 

CAAMAÑO 

6. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DEMANDAR UN 

PLAN DE EMPREGO FEMININO 

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 cinco minutos, declara público e aberto o 

acto.  

O Sr. alcalde presenta ao novo secretario que substitúe á secretaria titular, que se 

encontra de baixa por maternidade. Así mesmo di que desculpou a súa ausencia a 

concelleira do PP, Dª. Nélida Rey Tato.   
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Procédese a continuación a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 29/01/2015. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 29 de xaneiro de 2015. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada 
 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 75/15 Á 136/15). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 26 de xaneiro ata o 20 de 

febreiro de 2015, que comprenden os números 75/2015 ao 136/2015, 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 TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS – 4º 
TRIMESTRE DE 2014. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 15 de xaneiro de 

2015, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no cuarto 

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. 
 
4.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE URBANISMO, 
VIVENDA, INFRAESTRUTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ, D. RAFAEL SISTO 
EDREIRA, EN RELACIÓN COA SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO SOBRE O 
PXOM DE TEO. 
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Intervén o Sr. alcalde para dicir que a comparecencia responde á moción presentada 

pola concelleira do PSOE, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, relativa á sentenza  do TS 

sobre o PXOM, e cede a palabra ao Sr. Sisto. 

O Sr. Sisto di que o obxecto da comparecencia é determinar as responsabilidades do 

concelleiro de urbanismo e do grupo de goberno en relación coa tramitación do PXOM 

de Teo, que se ve afectada pola sentenza do TS, aínda que a solicitante da 

comparecencia é menos respectuosa e inexacta e pídea “para dar conta das 

irregularidades cometidas na tramitación administrativa por parte do Concello de Teo e da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas …”, isto é, non solo pide dar 

conta do que fixo o Concello, senón tamén do que fixo a Consellería, que considera 

que é a que ten mais responsabilidade, e aínda mais responsabilidade ten a 

Consellería de Medio Ambiente que foi a que seguiu toda a tramitación ambiental, e 

que como é sabido estaba presidida polo Sr. Pachi Vázquez.  

Procede o Sr. Sisto a analizar a sentenza que no seu fallo di: “…debemos declarar e 

declaramos nula a Orde de 4 de xuño de 2010 da Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia pola la que se aprobou o Plan Xeral de 

Ordenación Municipal ….”, di que se entende que o primeiro afectado pola sentenza é 

a Consellería, que nese momento era do PP, e segue lendo o fallo da sentenza “…en 

lo que se refiere al trazado de vía de conexión entre la N-550 y la AC-841 y el Suelo 

Urbanizable Delimitado (SUD-9)…”, engade o Sr. Sisto que eses son os dous puntos 

que recolle a sentenza, e ao final di “… al carecer el referido Plan General de 

Ordenación aprobado del preceptivo y esencial trámite de evaluación ambiental 

estratégica, …”, esas son as tres cuestións fundamentais que recolle a sentenza. Di o 

Sr. Sisto que calquera persoa que non estivera interesada en utilizar isto 

electoralmente, á vista deste fallo,  podería descartar a responsabilidade municipal, xa 

que non é o Concello o que determina a innecesariedade da avaliación ambiental. 

Sigue dicindo o Sr. Sisto, que os termos afectados pola sentenza son o viario, que vai 

dende a AC-841 ata as Galanas, e o SUD-9, que é o polígono industrial de Montouto, e 

aclara que ningunha das dúas é responsabilidade deste goberno municipal, e no caso 

do viario non é responsabilidade deste goberno nin de ningún goberno municipal, xa 

que foi imposto pola Consellería que pretendía unir as Galanas coa autoestrada da 

Estrada, sen que o Concello de Teo teñan nada que ver nesta decisión e incluso moitos 
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dos concelleiros participaron en manifestacións en contra do mesmo, e encanto ao 

polígono do SUP 9, foi unha decisión dos redactores do PXOM, antes do ano 2007, 

que non estaba este goberno municipal. 

 

Engade o Sr. Sisto que a sentenza na páx. 4 di: “QUINTO.- El recurso de casación 

interpuesto por la representación procesal ………… dada la falta de evaluación de 

impacto ambiental en cuanto al trazado de la autovía… .”, primeira situación, e continua 

“ …. debido a la ausencia del estudio de impacto ambiental del Plan en cuanto a la 

transformación del suelo forestal en parque industrial, …..” . Di o Sr. Ssito que a 

situación aclarase mais aínda no recollido no segundo parágrafo da páxina 9, onde di: 

“Pues bien, vamos a explicar que, efectivamente, contrariamente a lo establecido en la 

Ley 9/2006 y en el Texto Refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2008, así como en la Directiva comunitaria 2001/42/CE, de 27 de junio, el 

Plan General de Ordenación Municipal de Teo, aprobado definitivamente por Orden de 

4 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 

la Junta de Galicia no fue sometido a evaluación de impacto ambiental estratégica, a 

pesar de que dicho trámite esencial era necesario conforme a lo dispuesto en las 

referidas normas y en contra del parecer de la Sala sentenciadora y de las 

Administraciones urbanísticas demandadas y ahora recurridas.” 

 

Aclara o Sr. Sisto que fai fincapé nos termos de sentenza para que á hora de pedir 

responsabilidades se faga a quen corresponda, xa que a sentenza establece cal foi o 

trámite de aprobación do PXOM, que remonta ao ano 2001, que a propia sentenza 

recolle detalladamente “…con fecha mayo de 2001 se formaliza el contrato con la 

empres, en mayo de 2002, el Pleno del Ayuntamiento de Teo ratificó el documento de 

Avance, con fecha 29 de julio de 2005 se remitió a la Consejería de Política Territorial, 

Obras Públicas y Vivienda el documento para la aprobación inicial con el fin de elaborar 

el informe previo; y, con fecha 7 de diciembre de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de 

Teo procedió a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Municipal, 

publicándose en el  Diario Oficial de Galicia el anuncio de exposición pública del 

documento de aprobación inicial, y con fecha 26 de marzo de 2007 el Pleno del 

Ayuntamiento de Teo aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación 
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Municipal.” Di o Sr. Sisto  que en marzo de 2007 o actual equipo de goberno non 

estaba no goberno municipal, foi unha aprobación do anterior goberno municipal, que 

este equipo de goberno criticou antes das eleccións, e aclara que cando chegaron ao 

goberno deron por aceptado que a tramitación municipal do Plan estaba rematada e 

que polo tanto ían mantelo sen modificalo, para non meterse noutro proceso de mais 

de 5 anos para rematar mais ou menos no mesmo sitio, e esta decisión foi refrendada 

nas eleccións que se celebraron no 2011, que este goberno obtivo maioría absoluta. 

Di o Sr. Sisto que das 16 páxinas da sentenza, so nunha se pode interpretar que se 

atribúa algunha responsabilidade ao equipo de goberno, e dá lectura ao contido da 

páxina 12 da sentenza: “Con el designio de obtener la declaración de inviabilidad 

contemplada en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, y 

a pesar de que la Dirección General de Desarrollo Sostenible había enviado una carta 

al Concejo de Teo, con fecha 4 de agosto de 2006, informándole que el Plan General 

de Ordenación Municipal debería adaptarse a lo dispuesto por la Ley 9/2006, aquel, 

con fecha 7 de noviembre de 2006, solicita la declaración de inviabilidad del 

sometimiento del Plan General de Ordenación Municipal del Concejo de Teo a los 

trámites previstos en el artículo 7 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, por las razones que, 

posteriormente, acogió para declarar dicha inviabilidad, la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible, si bien, en lugar de esperar la respuesta o decisión de la 

indicada Dirección General, el Concejo de Teo en Pleno aprueba provisionalmente el 

referido Plan en la fecha indicada de 26 de marzo de 2007…” O Sr. Sisto di que se lle 

achaca ao Concello que, sen ter conseguida a inviabilidade, faga a aprobación 

provisional, e repite que en marzo de 2007, este equipo de goberno non estaba no 

goberno municipal. 

Sigue dicindo que o único paragrafo, das 16 páxinas da sentenza, que podería 

interpretarse algunha responsabilidade a este equipo de goberno é o que segue “….… 

realizándose posteriormente diversas comunicaciones entre el Ayuntamiento de Teo y 

la Dirección General de Desarrollo Sostenible durante los años 2007 y 2008 hasta que 

recayó la mencionada resolución de ésta declarando la inviabilidad del sometimiento 

del Plan General de Ordenación Municipal de Teo …” , aclara o Sr. Sisto que esa é a 
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única responsabilidade que pode ter este equipo de goberno, e di que vai analizar as 

diversas comunicacións ás que se fai referencia, que son:  

A primeira carta que reciben, con rexistro de entrada de 9/7/2007, do Director Xeral de 

Urbanismo, e aclara que dito director xeral foi nomeado polo PSOE, mediante a que 

traslada a este goberno municipal o seguinte: “Ademais, e como igualmente xa se 

sinalou no requirimento de integridade documental, o plan xeral de ordenación 

municipal debe someterse a evaluación ambiental estratéxica, conforme ao disposto na 

Lei 9/2006, de 28 de abril, agás que o órgano ambiental (Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible), ao abeiro da disposición transitoria primeira da 

citada Lei 9/2006, determine que o devandito sometemento resulte inviable.” 

O Sr. Sisto pregúntalle á Sras Lemus que faría ela tras recibir esta carta, supón que lle 

faría caso, e iso foi o que fixeron, facerlle caso á Consellería que era quen tiña que 

aprobar o Plan, e esa é toda a súa responsabilidade. 

A segunda carta que reciben di: “Para o seu coñecemento, achégolle xunto co presente 

escrito a Resolución de 17 de setembro de 2007, da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible, pola que establecen os requisitos para declarar a 

inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de 

Teo, ós trámites previsto no artigo 7 da Lei 9/2006…” 

Di o Sr. Sisto que esta carta é consecuencia da anterior carta e está asinada polo 

Director Xeral de Desenvolvemento Sostible, que é un cargo nomeado polo goberno 

socialista. 

O terceiro escrito, despois de que o Concello fai un laborioso proceso e un custoso 

estudio para xustificar a innecesidade de sometemento á avaliación ambiental, 

conseguiuse que o 27/10/2008 á Dirección Xeral Desenvolvemento Sostible, remite a 

Resolución de 20 de outubro de 2008, pola que se declara a inviabilidade do  

sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Teo os trámites 

previstos no artigo 7 da Lei 9/2006, e aclara o Sr. Sisto que ese escrito, que está 

asinado por D. Emilio Fernández Suárez, que é un cargo do PSOE. 
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Di o Sr. Sisto que a persoa responsable era o conselleiro de Medio Ambiente, 

pertencente ao PSOE, e polo tanto está demostrada a responsabilidade deste 

concelleiro e do goberno municipal na tramitación do PXOM. 

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

que tramitar un plan xeral non é fácil, e dende que se aprobou inicialmente o PXOM 

pode haber moitos responsables, pero un dos culpables é o equipo redactor, porque 

facían o que querían sen facer caso ao que lle dicían, e engade que o Sr. Sisto na 

oposición dicía que ia tumbar o Plan, pero logo  non o fixo porque sabia que se o 

votaba abaixo aínda ía ser peor. 

Di o Sr. Parajó que parece que o equipo de goberno actual non ten culpa de nada 

coma sempre, igual que pasou co tema da auga, que tampouco tiñan culpa, pero os 

cartos gastáronos; e co PXOM pasou o mesmo, querían botalo abaixo e logo 

mantivérono, agora chega esta sentenza que lle dá a razón aos veciños, que non 

considera que sexan tan afectados, pero a xustiza dálles a razón. 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que lle dá as grazas ao 

concelleiro pola comparecencia, e aclara que facía moito tempo que non vía tanto logo 

do PSOE no Concello de Teo.  

Di a Sra. Lemus que a interpretación burda e irrespetuosa, como cualifica o Sr. Sisto o 

título da moción, non é dela, en todo caso sería do TS ou da sentenza que cualifica 

como tramitación irregular a tramitación do PXOM, e di, entre outras cousas, que a 

partir da promulgación da Lei 9/2006, e da lectura ao contido do último paragrafo da 

páxina 11 da sentenza: “…. O Ayuntamiento de Teo e a Administración da Comunidad 

Autónoma de Galicia, en lugar de procurar dar exacto cumplimiento al referido apartado 

2 de la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Ley 9/2006, desencadenan 

una actividad encaminada precisamente a dejar de cumplirla, a pesar de que, como 

hemos indicado, la aprobación provisional del Plan General tuvo lugar el 26 de marzo 

de 2007 y la definitiva tres años después, concretamente el 4 de junio de 2010.”  

Engade a Sra. Lemus que entre estas dúas data, marzo de 2007 e xuño de 2010, hai 

unha serie de comunicacións coa Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, para 

evitar a declaración de inviabilidade, e que en setembro de 2007, cando xa levaba uns 
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meses no equipo de goberno, pídeselle unha documentación para evitar este trámite, 

documentación que se presenta, e polo tanto, tendo en conta que hai dúas aprobacións 

provisionais mais deste Plan, aprobadas por este equipo de goberno, cos votos do PP 

e do Sr. Parajó, non entende que diga que non ten responsabilidade na aprobación 

provisional do Plan, polo que considera que se debe estar falando de distintos niveis de 

responsabilidade e considera que teñen sorte porque se podíase estar falando dunha 

anulación total do PXOM. 

Di a Sra. Lemus que na súa petición de comparecencia pedíase que explicara que 

pensaban facer co viario entre Galanas e Cacheiras e co SUD-9, que agora di que non 

lle gusta, pero o PXOM aprobado sinala que o SUD-9, defínese como a grande 

operación de dinamización económica do Plan, e agora non o ve así, polo que debe 

explicar que vai pasar con este solo. 

Di que, por outro lado, quere saber porque nestes anos, se estaban en contra do viario 

e do SUD-9, non se fixo ningunha modificación puntual dende o ano 2010, como se fixo 

a modificación puntual pola pirotecnia de Calo, e pregunta por que, se consideraba que 

o viario estaba mal pensado e o SUD-9 non era correcto,  se recorre dúas veces o que 

din os veciños, primeiro ante o TSXG e despois fainos chegar ante o TS. 

Pregunta a Sra. Lemus por que, se estaban en contra dese viario, nos 5 anos dende a 

aprobación do Plan, e sen a presión do equipo redactor e da consellería do PSOE,  non 

se fixo unha modificación puntual en vez de obrigar aos veciños a chegar ao TS. Di que 

supón que no caso de que os veciños presentan un recurso, se o Concello lle propón 

modificar o Plan, os veciños terían retirado o recurso, pero neste caso esperaron a 

sentenza e agora terán que facer a modificación que non se fixo antes. 

Remata dicindo que agradecería que lle explicase cal foi é a responsabilidade deste 

goberno municipal dende o ano 2010, e por que non se modificou o PXOM, para evitar 

ese polígono, se estaban tan en contra do meso. 

Intervén o Sr. Fernández Baz, do BNG, e di que para o seu grupo hai dúas cuestións 

importantes que lle gustaría que se aclarase, -como queda o PXOM e –que vai facer o 

equipo de goberno municipal ao respecto da anulación parcial. 
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Intervén o Sr. Guerra, do PP, que cede a palabra ao concelleiro do seu grupo Sr. 

Vázquez Pallas, quen lle pregunta ao Sr. Sisto como vai quedar a zona de Montouto. 

Intervén de novo o Sr. Sisto e di que quere aclarar que a posición dos avogados do 

Concello, aos que lle corresponde velar pola seguridade xurídica e económica do 

Concello, en funcións das reclamacións patrimoniais que se poidan derivar, e vendo a 

punto sétimo da sentenza que di: “La oposición del Ayuntamiento de Teo al recurso de 

casación se basa en que en este se combate la actuación administrativa y no la 

sentencia recurrida, prescindiendo de lo declarado en esta e introduciendo razones o 

alegaciones que no efectuó en la instancia,…”, texto que considera importantísimo con 

respecto á decisión do TS, porque cando os particulares presentan a reclamación é 

porque lle afecta a súa casa, pero non entran para nada no tema da innecesariedade 

da avaliación ambiental, ata chegar ante o TS que é cando se esta cuestión, por iso os 

avogados manteñen os argumentos e non utilizan argumentos non utilizados 

previamente, defendendo a posición do Concello, para evitar posibles 

responsabilidades económicas. 

Di o Sr. Sisto que, cando o anterior equipo de goberno aproba provisionalmente o Plan, 

non notifica as resolucións sobre as alegacións aos interesados, e cando chega ao 

goberno municipal este equipo de goberno, da traslado das alegacións aos interesados 

para que adoptasen as medidas que considerasen oportunas, e é a raíz deste traslado 

cando se presentan as reclamacións, chegando ao TSXG 16 reclamacións, que son 

todas desestimadas, excepto a de Portoameneiro, que di que debe cambiarse a 

cualificación, e nese tema estase traballando cos veciños afectados, e outro caso en 

Ínsua, onde había unha parcela afectada por Augas de Galicia, e que o TSXG entende 

que é ampliación de núcleo, e eses son os dous casos que, xunto con esta sentencia, 

afectan ao PXOM. 

Engade o Sr. Sisto  que hai unha decisión política do equipo de goberno que foi 

considerar que a aprobación provisional que fixo o Pleno anterior remataba coa 

tramitación municipal, e a partir dese momento o que ia facer o Concello, par aprobar o 

Plan Xeral, era asumir o que dixera a Consellería, que coincide que nese momento era 

socialista, Consellería coa que se traballou ben na tramitación do Plan, pero o tema da 

avaliación ambiental, non é un tema exclusivo de Teo,  afectaba a moitos concellos, e a 
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Xunta vai ter que tomar unha decisión porque pode afectar a moitos plans xerais. Di 

que estaban en contra do viario programado pola Xunta, pero non dixo nada con 

respecto ao SUP 9, pero parten de que a tramitación estaba rematada e nunca se 

manifestaron en contra do polígono industrial, que por outro lado mentres non se 

executara o viario, non se podía desenvolver o SUP 9, polo que cando a Xunta lle 

busque unha solución a ese viario, poderase desenvolver o SUP 9, e recorda que o 

que fixo o Concello foi iniciar o desenvolver do polígono industrial da Ramallosa, que 

era mais practico e mais rendible. 

Di o Sr. Sisto que este equipo de goberno asume a decisión de non votar o Plan 

abaixo, que por outro lado foi unha decisión valorada pola cidadanía nas eleccións 

municipais de 2011. Remata dicindo que esperarán aos informes xurídicos e despois 

falarán coa Xunta para tratar este tema e en función diso, despois das eleccións 

municipais de maio, deberanse tomar as decisións por quen corresponda, mentres 

tanto limitaranse a recoller toda a información posible.  

Aberta a segunda quenda de intervencións o Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. Sisto canto 

tempo estivo ao fronte de urbanismo mentres se tramitou o Plan, e recórdalle que el 

solo estivo 2 anos e 3 meses, e recórdalle que cando colleron o Plan o que intentaron 

foi tiralo abaixo, e como non puideron, logo intentaron modificalo e como tampouco 

puideron, decidiron seguir con el, senón sacarían o polígono industrial de Montouto, o 

viario e outras cousas, xa que o equipo redactor non fixo as modificacións que 

pretendían, porque senón a  Xunta non llo aprobaba e tiñan que inicialo de novo. 

Pregunta o Sr. Parajó se xa se puxeron en contacto coa consellería de Medio 

Ambiente, a raíz da sentenza, que xa se terían que ter posto antes desta sentenza ao 

ver que ían recorrer ao Supremo, e pregunta se non é certo que solicitaran aumento de 

núcleos. Dille ao Sr. alcalde que está mais pendente de Santiago que de Teo, e pídelle 

que dimita porque estase financiando a través de Teo. 

A Sra. Lemus intervén para dicir que da comparecencia do Sr. Sisto parece deducirse 

varias cousas, -que están contentos por ter poucos procesos xudiciais contra o Plan,  -

que da modificación puntual do SUD-9, pediron un informe xurídico, porque non teñen 

claro se queren ou non o polígono e non saben se están a favor ou en contra do 
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mesmo, -prefiren desenvolver o polígono da Ramallosa, e dille que ela recibiu a 

notificación das súas alegacións, e van con calma, porque aprobase provisionalmente 

catro meses despois de que o presentaran os arquitectos, e –finalmente din que os 

responsables son o Sr. Pachi Vázquez, os redactores do Plan Xeral, os avogados do 

Concello por defender a seguridade xurídica, e polo tanto o concelleiro de urbanismo  

solo tomou a decisión, por responsabilidade política, de manter o PXOM, pero 

recórdalle ao Sr. Sisto que si que é responsable de manter o Plan do equipo anterior, e 

que o TS di que é nulo de pleno dereito, e que ademais aprobou provisionalmente dúas 

veces despois de 2007, polo que non pode dicir que a tramitación municipal rematou en 

marzo de 2007, polo que non entende que o equipo de goberno diga que non o 

responsable, cando foi o que o aprobou provisionalmente no ano 2010, e agora di que 

o problema ten que resolvelo a Xunta de Galicia, tampouco entende que fai a asesoría 

xurídica cando hai habilitados no Concello. 

Pídelle ao Sr. Sisto que determinen se están a favor ou non do viario e do SUP 9 e se a 

decisión política de manter e seguir coa tramitación do PXOM foi ou non decisión del, e 

finalmente que van facer co solo do SUD-9. 

Intervén o Sr. Fernández Baz, do BNG e pregunta se está previsto darlle unha solución 

a Augas Mansas, mediante a modificación puntual do PXOM, para resolver o problema 

que existe alí, xa que sabe que hai unha proposta do Sr. Sisto que pasa por unha 

modificación puntual para poder resolver o problema. 

O Sr. Vázquez Pallas dille ao Sr. Sisto que non hai que votarlle a culpa sempre ao 

pasado, porque en abril de 2010 o actual equipo de goberno votou a favor da 

aprobación provisional, e pregunta que pode pasar co Plan se, ao ver que non hai 

informe de medioambiente, alguén o recorre. 

Responde o Sr. Sisto que para levar a cabo calquera actuación relacionada co 

desenvolvemento do Plan, hai que pedir a innecesidade ou ven facer a tramitación 

ambiental, porque o Plan non está sometido a avaliación ambiental, e haberá que 

seguir facendo o que xa se viña facendo ata agora. 

En relación coa responsabilidade o Sr. Sisto di que claro que votaron a favor do Plan 

no ano 2010, porque no ano 2007, cando tomaron posesión, tomaron a decisión de 
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mantelo en vez de inicialo de novo, e polo tanto acordaron non modificalo, e aínda que 

non lles gustaba, consideraron que, polo tempo que isto supoñía, non debían volver a 

iniciar a tramitación de novo, e polo tanto, con independecia de se lle gustara ou non o 

SUD-9, estaba no Plan e ata que unha sentenza o votou abaixo, a súa 

responsabilidade era desenvolver o PXOM, e aclara que esa decisión foi refrendada 

polos veciños. 

Dille á Sra. Lemus que supón que ela faría o mesmo se está nun goberno, e recibe 

unha carta da Xunta que di hai que someter o Plan a avaliación ambiental estratéxica, a 

menos que o órgano ambiental, e dicir a propia Consellería, determine que este 

sometemento resulte inviable, e aclara que eles optaron por esta decisión que cree que 

é o lóxico, porque era un procedemento a seguir proposto pola Xunta, e igual que 

outros alcaldes do PSOE fixeron o mesmo, porque non prexudicaba a ninguén, e supón 

que ela actuaría igual. 

Seguidamente intervén o alcalde para dicir que a comparecencia de hoxe era 

innecesaria despois do debate da sesión anterior, na que xa se adiantou o debate, e 

considera que debater sobre a sentenza era o de menos. Di que na sentenza faise 

fincapé no acordo de marzo de 2007, cando non estaba no goberno municipal este 

concelleiro. Engade que este Concello ten unha asesoría xurídica da que está moi 

orgulloso polo traballo que levan a cabo, e que é necesaria pola cantidade de procesos 

xudiciais nos que hai que personarse, moitos deles herdados. Di o Sr. alcalde que os 

denunciantes non puxeron de releve o tema da avaliación ambiental, pero o TS está a 

dar a batalla neste tema, e afecta tamén a outros concellos, pero si se pon en cuestión 

a innecesidade da avaliación ambiental, é unha decisión que lle afecta á Xunta, e por 

iso a petición do informe á asesoría xurídica, porque entenden que ten incidencia a 

nivel autonómico e por iso se pide á Xunta que se posicione sobre este tema. 

 O Sr. alcalde dille ao Sr. Fernández Baz que o viario que afecta a Augas Mansas 

estaba xustificado polo do viario transversal e polo tanto haberá que estudalo 

detidamente, porque ese viario transversal non o querían nin os veciños nin a 

Corporación, polo impacto que supoñía, e proba disto é que houbo varias mobilizacións 

contra el. 
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Remata o sr. alcalde dicindo que se dá por rematada a comparecencia.  

O Sr. Parajó pide aclarar que o viario contra o que estivo a Corporación era outro, non 

contra este.   

O Sr. alcalde di que xa se produciron dúas quendas, e da por pechado o debate. 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA 
COMPATIBILIDADE DO POLICÍA LOCAL, D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ 
CAAMAÑO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 19 de febreiro de 2015, que se recolle a 
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Persoal, 
seguridade cidadán, comunicación e medio natural de 23/02/2015. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 
 
Asunto: Compatibilidade para o exercicio da avogacía de D. Jesús Manuel 
Fernández Caamaño 
 
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). 

 

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 
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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 

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 
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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 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, sen atender ao requirimento para que formalizase a súa vontade de 

solicitar unha redución do complemento específico. 

 

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 

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. 

 



 

 - 17 -

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: 

 
“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”. 
 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria celebrada o 

27/11/2014, adoptou o 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 
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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. 

Terceiro.- Notificar o presente ao interesado con sinalamento dos recursos procedente.” 

 

Considerando que con data de 13 de febreiro de 2015 (rex. entrada nº 957), D. Jesús 

Manuel Fernández Caamaño presentou no concello escrito solicitando a redución do 

complemento específico, nos termos establecidos no acordo do Pleno da Corporación 

de 27/11/2014, a partir do día 28 de febreiro de 2015. 

 

En virtude do exposto, e á vista do informe de secretaría de 18/02/2015, proponse ao 

Pleno da Corporación 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). 

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, de acordo co informe 
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de intervención, de 11 de xuño de 2014, incorporado ao expediente (2.965,52 €/anuais, 

contía máxima do complemento específico)   

Segundo.- Que se proceda a inscribir o presente no correspondente rexistro de 

persoal, con efectos a partir do 28 de febreiro de 2015. 

Terceiro.- Notificar o presente acordo ao interesado, sinalándolle os recursos 

procedentes.” 

 

Intervén o Sr. alcalde para explicar que no pleno de 27/11/2014, quedou o tema 

pendente de que o Sr. Fernández Caamaño, presentara a solicitude de redución do 

complemento específico, escrito que foi presentado o 13/02/2015, no que se solicitaba 

a citada redución, nos termos da proposta da alcaldía que se levara ao Pleno de 27 de 

novembro, a partir do 28/02/2015, aínda que o interesado iniciou un procedemento 

xudicial, ao mesmo tempo. 

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

que cando un se enfada é porque cada un ten o que merece, e o que está dicindo 

agora tampouco é verdade, porque este policía non está de acordo coa proposta, 

presenta o escrito porque lle caduca o expediente, pero ten presentadas medidas 

cautelares e o 21 de abril ao mellor danlle a razón, e logo hai que empezar o 

expediente de cero 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que se trata dun tema 

complicado, e hai sentenzas para todos os gustos, pero cree que para poder ter a 

compatibilidade ten que renunciar a esa parte do complemento específico e polo tanto 

apoia a proposta. 

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández Baz, di que non está en contra da proposta, 

aínda que non comparte a forma de levar o proceso, porque entende que non se 

cumpriron as garantías do interesado, pero manteñen a postura dos plenos anteriores. 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Guerra, para dicir que o seu grupo vaise abster neste 

asunto. 
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O Sr. alcalde intervén para dicir que comparte co Sr. Fernández Baz que, se fora agora 

tampouco se tería levado así o proceso, porque houbo unha interpretación xenerosa a 

favor do traballador, xa que a concesión da compatibilidade é un tema suxeita a 

debate, e o que se pretende, por vía indirecta, é saltarse as limitacións impostas 

legalmente, que non se poden saltar. Di que de ter sabido que ía a ser así, non se tería 

feito unha interpretación tan favorable dun proceso que quitou moitas horas de traballo, 

e aclara que cando o traballador di que non se lle non se lle deron as explicacións por 

escrito, si que se lle deron en numerosas ocasións en conversas, tanto por secretaría 

como pola alcaldía, e coñecía cales eran as condicións, que agora son formalmente 

aceptadas polo traballador, e polo tanto do que se trata é de conceder a 

compatibilidade, aínda que logo o contencioso decidirá sobre as limitacións 

económicas. 

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 
10 votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto- 
PSOE) e 6 abstencións (5 PP e 1 grupo mixto-INTEO), acorda: 

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 
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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, de 
acordo co informe de intervención, de 11 de xuño de 2014, incorporado ao 
expediente (2.965,52 €/anuais, contía máxima do complemento específico)   
 
Segundo.- Que se proceda a inscribir o presente no correspondente rexistro de 
persoal, con efectos a partir do 28 de febreiro de 2015. 

Terceiro.- Notificar o presente acordo ao interesado, sinalándolle os recursos 
procedentes. 
 

Neste momento, sendo as 21:20 horas sae da sesión o Sr. Iglesias Villar, que entra 

pasados uns segundos. 

 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DEMANDAR UN 
PLAN DE EMPREGO FEMININO. 

 O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz, quen 

di que vai defender a moción Carmen Diéguez González. 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 10 de febreiro 2015 (rex. entrada 

nº 943, de 12/02/2015) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 23/02/2015.  

 

“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 PARA 

DEMANDAR UN PLAN DE EMPREGO FEMININO, para o seu debate e aprobación polo 

Pleno da Corporación Municipal.  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 A situación de desigualdade que viven as mulleres galegas viuse acentuada co 

aumento da precariedade laboral desde comezos da crise, sen a implantación de políticas 

efectivas que puidesen frear o crecemento da fenda que sitúa as mulleres á marxe e que lles 

deixa cada vez máis as portas abertas ao desemprego, ao emprego precario ou á emigración. No 

noso concello o último dato do paro rexistrado, que é o de xaneiro de 2015 reflicte que das 1.548 

persoas paradas, 780 son mulleres.  

 Por outra banda, diferentes estudos e informes recollen datos sobre o desemprego 

e as lamentábeis condicións dos traballos que desempeñan as mulleres na Galiza a día de hoxe, 

así como o elevadísimo número, sobre todo de mozas, que se viron obrigadas a abandonaren o 

noso país na procura dun futuro mellor. Falan os datos de diferentes estudos, entre eles os 

publicados polo IGE, e reflicten que a situación das mulleres no noso país vén empeorando de 

forma alarmante nos últimos anos. 

 A pesar de escoitarmos insistentemente o discurso da igualdade conseguida, a 

realidade reflicte que a fenda salarial continúa ampliándose e as mulleres son as principais 

afectadas cando nos referimos ás persoas que se atopan en risco ou situación de exclusión 

social. Asemade, o desigual reparto de responsabilidades á hora de asumir o traballo non 

remunerado supón que a maternidade sexa un factor de penalización sobre o emprego das 

mulleres. As chamadas políticas de austeridade frearon a posta en marcha de políticas de 

igualdade, tanto a nivel lexislativo como de realización de programas concretos. Así, algúns 

instrumentos con medidas antidiscriminatorias, como a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo 

en igualdade das mulleres de Galiza, está paralizada. Nesta lei manifestábase o compromiso da 

Xunta de Galiza para integrar a dimensión de igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres, cumprindo co seguimento das políticas e accións sobre as que existen competencias en 

relación ao acceso ao emprego, desenvolvendo políticas de integración e apostando pola 

igualdade no ámbito laboral. Algunha das medidas máis necesarias neste momento incluídas 
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nesta lei, como é a posta en marcha de medidas que melloren o emprego feminino, continúa a 

agardar pola súa implementación. 

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

Municipal a adopción do seguinte 

 ACORDO 

 Instar ao goberno da Xunta de Galiza a cumprir, nun prazo máximo de dous 

meses, coa promesa de aprobar un Plan de Emprego Feminino, co orzamento necesario para 

se desenvolver ao longo dos próximos catro anos. Este plan terá por obxectivo estabelecer 

medidas destinadas a incrementar a taxa de emprego feminino, promover a contratación de 

mulleres nos sectores en que está subrepresentada, reducir o alto grao de precariedade das 

traballadoras na Galiza, atallar as problemáticas específicas das mulleres nos ámbitos 

produtivos, atendendo especificamente a problemática das mozas galegas para accederen ao 

emprego.” 

Sendo as 21:25 horas, sae da sesión o Sr. Guerra Calvelo, que se incorpora de novo 

pasado un minuto. 

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

que quere facer unha emenda “in voce” na parte do acordo da moción, que debería 

quedar da seguinte forma: Instar ao goberno da Nación, Xunta de Galiza e ao Concello a 

cumprir, nun prazo máximo de oito meses, coa promesa de aprobar un Plan de Emprego 

Feminino, co orzamento necesario para se desenvolver ao longo dos próximos catro anos. Este 

plan terá por obxectivo estabelecer medidas destinadas a incrementar a taxa de emprego 

feminino, promover a contratación de mulleres nos sectores en que está subrepresentada, reducir 

o alto grao de precariedade das traballadoras na Galiza, atallar as problemáticas específicas 

das mulleres nos ámbitos produtivos, atendendo especificamente a problemática das mozas 

galegas para accederen ao emprego o mesmo igualar as retribucións dos homes e mulleres en 

todos os ámbitos. 

 Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que alegrase de que o Sr. 

Parajó faga unha emenda, non entende porque o cambio do prazo, supón que é porque 

se inclúe o Goberno da Nación e o Concello, pero en todo caso a discriminación e a 
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desigualdade que sofren as mulleres fan que estas declaracións sexan necesarias, 

aínda que non sexan suficientes, calquera das dúas formas lle valen. 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Guerra, que cede a palabra á Sra. Souto que di que 

está de acordo coa emenda proposta polo Sr. Parajó e polo tanto o seu grupo apoia. 

Intervén o Sr. alcalde e di que o grupo de goberno está de acordo coa moción tal como 

se ditaminou e que o seu voto depende de que o BNG acepte ou non a emenda do Sr. 

Parajó. 

O Sr. Fernández Baz di que a Lei 2/2007 leva á igualdade salarial, e non habería 

inconveniente en aceptar a emenda, porque son temas que xa se recollen na moción, 

pero aclara que se insta ao Goberno da Xunta de Galicia porque a Lei 2/2007, é unha 

Lei do Parlamento de Galicia, e non hai problema en que a Xunta inste ao Goberno do 

Estado a que elabora un plan de emprego feminino, pero esta moción vai dirixida á 

Xunta de Galicia, porque é nesa Lei 2/2007 na que se enmarca o plan de emprego 

feminino,  e ademais ese plan pode servir de marco para que os concellos elaboren os 

seus plans de emprego feminino, polo que consideran que o correcto é instar á Xunta 

de Galicia, e polo tanto manteñen o texto orixinal. 

Aberta asegunda quenda de intervencións, o Sr. Parajó do grupo mixto di que mantén a 

emenda para instar ao Goberno da Nación, á Xunta de Galicia e ao Concello e o prazo 

máximo de 8 meses, e ao final da moción “… mesmo igualar as retribucións dos homes 

e mulleres en todos os ámbitos”. 

A Sra. Lemus di que como o obxecto principal da moción é o plan de emprego feminino 

da Xunta, que inclúe a brecha salarial, apoia a moción inicial. 

Intervén a Sra. Souto e di que aceptan a emenda do Sr. Parajó porque o Concello 

tamén ten que facer cousas, que é o que ten os datos de primeira man, e non será toda 

a responsabilidade da Xunta. 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Fernández se está de acordo con modificar a parte 

resolutiva da moción. 

Responde o Sr. Fernández que aceptan incluír parte da emenda do Sr. Parajó, sobre a 
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igualdade salarial, porque na Lei 2/2007, xa se inclúe, e no plan de emprego feminino 

tamén está incluído avanzar na igualdade salarial, polo que se quere o Sr. Parajo 

inclúese esa transacción, sen tocar ao resto da moción. 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Parajó se está de acordo co proposto polo Sr. 

Fernández, ao que responde o Sr. Parajó que mantén a totalidade da emenda. 

Rematado o debate o Sr. alcalde somete a votación a emenda proposta polo Sr. 

Parajó, que queda rexeitada por 10 votos en contra (7 concelleiros/as non adscritos/as, 

2 BNG e 1 grupo mixto- PSOE) e 6 votos a favor (5 PP e 1 grupo mixto-INTEO). 

A continuación sometese a votación moción do BNG ditaminada favorablemente 
pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 23/02/2015, e o 
Pleno da Corporación, con dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 
2 BNG e 1 grupo mixto- PSOE) 5 abstencións do PP e 1 voto en contra do grupo 
mixto-INTEO, acorda: 

Instar ao goberno da Xunta de Galiza a cumprir, nun prazo máximo de dous 
meses, coa promesa de aprobar un Plan de Emprego Feminino, co orzamento 
necesario para se desenvolver ao longo dos próximos catro anos. Este plan terá 
por obxectivo estabelecer medidas destinadas a incrementar a taxa de emprego 
feminino, promover a contratación de mulleres nos sectores en que está 
subrepresentada, reducir o alto grao de precariedade das traballadoras na Galiza, 
atallar as problemáticas específicas das mulleres nos ámbitos produtivos, 
atendendo especificamente a problemática das mozas galegas para accederen ao 
emprego. 

7.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto oitavo da orde do día, relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

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

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

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

citados grupos. 
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Neste momento, sendo as 21:42 horas, sae da sesión o Sr. Fernández Baz, que entra 

ao momento. 

8.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
Os/as concelleiros/as do grupo mixto formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Parajó di que os propietarios de solos urbanizables están pagando os 

impostos como se foran urbanos, e hai unha sentenza que di que non teñen porque 

pagar como urbano ata que se desenvolva o plan parcial. 

 

Respóndelle o concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto que dubida moito de que sexa así, e 

incluso hai vivendas construídas en rústico que seguen pagando como rústico, a non 

ser que nas NNSS, estivera o solo catalogado como solo urbano, pero se sabe de 

algún caso hai que dicilo para poder corrixilo. 

 

Neste momento, sendo as 21:45 horas sae da sesión a Sra. Hermida.  

 

2.- Pregunta o Sr. Parajó polo proxecto de sendas que se está facendo, porque hai 

tramos nos que solo cabe unha persoa, noutros casos non chegan aos cerres das 

casas, e noutros casos non se chega ata o final dos tramos, e quere saber como pode 

pasar isto. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que as sendas non son beirarrúas, son sendas para 

dar seguridade aos peóns nas zonas rurais, acordadas por todos os grupos, e o 

proxecto aprobouse pola Corporación, para seguridade viaria, se agora queremos outra 

cousa, está claro que se enfocou mal o proxecto, pero para cambiar as obras habería 

que ir a expropiacións e autorizacións que non era a idea da actuación, supón que o 

proxecto é mellorable, pero non foi o que se acordou. Son sendas peonís, non son 

beirarrúas, e considera que o erro foi elevalas sobre a estrada, poderían terse 

sinalizado, pero foi o que se acordou. 

 

Sendo as 21.48 horas incorporase, de novo, á sesión a Sra. Hermida. 
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Di o Sr. Parajó que unha cousa é que os concelleiros pacten por onde ían ir as sendas 

e outra e que o proxecto se fixera entre todos, e as cousas hai que facelas ben, porque 

hai zonas que quedan tramos sen facer, como é en Pedreira, porque se levaron para 

Vilar de Calo, e entre a acera e os cerres hai plantas, porque as sendas non chegan 

aos cerres. 

 

Intervén de novo o Sr. Alcalde para dicir que o erro é chamarlle acera, pode ser que os 

proxectos non se miren polo miúdo, pero hai que ter claro que se trata de sendas, non 

son beirarrúas, e anchealas e chegalas aos cerres supón un incremento do custo do 

proxecto. 

 

O Sr. Parajó insiste en que hai que corrixilas, porque pódense acercar aos cerres. 

 

3.- Pregunta o Sr. Parajó se os asesores do Concello están para defender ao alcalde 

nos xuízos que ten, incluído no tema da auga, que se presenta como acusación 

particular, e leva a eses avogados. 

 

Responde o Sr. Alcalde que o Concello está personado nese proceso porque entende 

que foi prexudicado e o alcalde vai declarar como testemuña a petición da fiscalía, e 

que o Concello está personado directamente nese procedemento, e recórdalle ao Sr. 

Parajó que os procesos xudiciais colocan a cada un nos eu lugar e que a el vaino 

colocar na inhabilitación. 

 

4.- A concelleira do grupo mixto, (PSdeG-PSOE) Sra. Lemus, formula por escrito 

(rexistro 999 nº 5 de 04/02/2015) as seguintes preguntas, en relación coa urbanización 

dos Tilos: 

‐ Xestións realizadas polo Concello ante o estado reiterado de abandono da parcela de 

reserva de equipamento na rúa Bidueiro. 

‐ Posibilidade de colocar unha varanda nas escaleiras que comunican a rúa Sabugueiro 

coa rúa Bidueiro. 
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‐  Previsión  de  inicio  das  obras  na  rúa  Carballo,  adxudicadas  en  setembro  de  2014,  e 

xestións para que as empresas subministradoras  realicen as acometidas necesarias ao 

mesmo tempo das obras municipais. 

‐ Explicación sobre os constantes problemas co alumeado na rúa Carballo, na entrada da 

urbanización, así como na rotonda da rúa Bidueiro. 

 

Responde o Sr. Sisto, que o inicio das obras na rúa Carballo están condicionadas 

porque levan aglomerado e precisan dunhas condicións meteorolóxicas axeitadas e 

está previsto facelas en marzo e abril. 

 

Intervén o Sr. Francos para dicir que o acondicionamento nas rúas está pendente 

dunha axuda que se solicitou a Xunta, que financian ata o 80%, e a finca que fai 

esquina é privada e xa se lle pediu ao propietario que a limpase en distintas ocasións e 

de vez en cando limpa, supón que agora tamén a limpará. En canto ao alumeado da 

rúa Carballo, está sendo revisado pola empresa de mantemento do alumeado público, 

e as varandas das escaleiras están incluídas na subvención solicitada á Xunta. 

 

5.- Intervén a Sra. Lemus para pedir que cando se fagan estas obras debese avisar as 

empresas subministradoras para que fagan as acometidas antes e non ter que volver a 

levantar as obras, e en relación cos Tilos, tamén quere poñer de manifesto que hai un 

tendido de telefonía na rúa Castiñeiro que está moi baixo, e non entende porque está 

tan baixo, e que os veciños quéixanse de que hai ratas. 

 

6.- Pregunta a Sra. Lemus con respecto ao centro transportable que estaba pendente 

do informe do arquitecto municipal para a execución do aval, e pregunta se xa se fixo 

algo. 

 

Responde o Sr. Sisto que o aval do centro transportable está igual. 

 

7.- A Sra. Lemus pregunta polo vertido de Os Verxeis, e como está a tramitación coa 

Xunta. 
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Respóndelle o Sr. Sisto que a Xunta pasoulle os estudos que levaron a cabo, pero 

están pendentes da avaliación, e da proposta de resolución,  pero cree que se produciu 

un relevo no responsable dos vertidos e están pendentes de que contesten. 

 

8.- Pregunta a Sra. Lemus por que están pechados os aseos do parque infantil de Calo. 

 

Responde o Sr. Francos que se estaban producindo danos nos mesmos e chegaron a 

roubar un bater e deixouse pechado un e o outro aberto, pero non sabe porque a 

empresa de limpeza pecha os dous. 

 

9.- Pregunta a Sra. Lemus que pasa co servizo de augas, que no último pleno díxose 

que se ía mandar a memoria e o regulamento aos concelleiros e non se mandaron. 

 

Responde o Sr. alcalde que seguramente se vai facer un pleno extraordinario no mes 

de marzo, para tratar este tema, e di que o retraso veu dado polo cambio de secretaría 

e o retraso do informe de intervención. 

 

10.- Di a Sra. Lemus que ten que recoñecer que no tema das sendas viarias fallouse, 

pero considera que deberían ir pegadas aos cerres.  

 

Respóndelle o Sr. Alcalde que para pegalas ao peche hai un problema porque as 

distancias non son homoxéneas. 

 

A Sra. Lemus di que habería que facer un esforzo para arranxar este tema e se fose 

necesario habería que facer beirarrúas, e ten claro que se tomou a decisión 

equivocada, e é responsabilidade de todos, aínda que o tema de Pedreira é distinto e 

non sabe que pasou con iso. Remata dicindo que recoñece a súa culpa e cree que a 

próxima vez hai que ser mais responsables. 

 

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

1.- O Sr. Fernández pide que se arranxe unha reixa que hai en mal estado na estrada 

que vai ao campo de fútbol. 
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Contéstalle o Sr. Francos que se está mirando de substituír  a reixa por un tubo. 

  

2.- Pregunta o Sr. Fernández por que se tardou tanto en rematar as obras das sendas 

xunto ao instituto de Cacheiras. 

 

Respóndelle o Sr. Alcalde que as obras están feitas dentro do prazo e recoñece que se 

lle puido pedir á empresa que fixera esas obras antes que outras, pero a empresa non 

incumpriu prazos. 

 

Intervén o Sr. Sisto para aclarar que a empresa fixo unha baixa importante e por iso foi 

facendo as obras seguindo un xeito de actuar concreto que provocou que quedara esa 

parte da obra para o final. 

 

3.- O Sr. Fernández di que en relación coas sendas, cando se concibiron foi pensando 

na seguridade viaria, e quere poñer de manifesto que noutros concellos non se fixeron 

elevadas e ocupan dende a estrada ata o límite das propiedades privadas, e ese era o 

concepto que tiña el das sendas, e recorda que as sendas non teñen porque ir a carón 

da estrada. 

  

Respóndelle o Sr. Alcalde que é posible que non elevalas ten algunha vantaxe, igual 

que o feito de que vaian elevadas, ten outras, e en canto ao tema de chegalas ás 

propiedades privadas, ten o problema de que non hai continuidade nos cerres, e as 

distancias non son homoxeneas. 

 

Di o Sr. Fernández que hai que ter en conta que, ao quedar separadas dos cerres, o 

Concello ten que facerse cargo do mantemento do espazo que queda no medio.  

 

4.- Pregunta o Sr. Fernández como está o tema do polígono industrial, que ten 

entendido que lle chegaron cartas sobre a expropiación aos propietarios. 
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Reponde o Sr. Sisto que se está levando a cabo a tramitación do plan sectorial, pero 

tendo en conta o momento actual, próximo a un proceso electoral, considera que é 

mellor esperar. 

 

5.- Pregunta o Sr. Fernández pola linas interiores dos autobuses. 

 

Responde o Sr. Rey, que está pendente de que a Dirección Xeral de Transportes 

execute o acordo previo de reparto. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. Os/as concelleiros/as do PP 

formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Guerra pregúntalle á Sra. Lemus se sabía o que era unha senda, e di que as 

sendas están ben feitas porque son para seguridade viaria, e se non se pegan aos 

cerres é porque hai moita distancia. 

 

2.- Di o Sr. Guerra que ten unha queixa dos veciños de Luou, e de  que hai unha pista 

que está en moi mal estado e un punto de luz que non alumea e outro que hai que 

cambialo. 

 

Responde o Sr. Sisto que o tema da pista de Luou vaise arranxar, e o tema dos puntos 

de luz é complicado porque aínda que se repoña o cable poden volver a roubalo e os 

cartos son de todos. 

 

3.- Intervén a Sra. Leborán para dicir que en Pite de abaixo estase facendo unha casa 

e ao facer o retrínqueo queda un poste no medio da pista e pide se é posible cambialo. 

 

Responde o Sr. Francos que se lle ten pedido a Fenosa que cambie os postes, pero é 

recio ao cambio, e se é de alumeado  público xa o cambiamos nos. 

 

4.- A Sra. Leboran di quere facer constar que no desvío indo cara a Pedra non se da 

virado co coche na estrada xeral. 
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Respóndelle o Sr. alcalde que foi unha decisión da Xunta, que por seguridade viaria, 

non quere que se poida virar, porque hai unha rotonda cerca e non se xustifica que se 

poida virar. 

 

5.- Intervén o Sr. Patiño para dicir que na pista de Olveira, a xente deixa os coches 

estacionados na curva, e pide que se mande alí á policía local para evitar que deixen 

os coches mal estacionados, porque un día vai haber un problema, porque na pista 

aparcan o camión de correos. 

 

6.- Intervén o Sr. Vázquez Pallas para pregúntalle ao Sr. Rey como está o tema de 

cambio de dirección de circulación nos Tilos. 

 

Responde o Sr. Rey que hai discrepancias entre os veciños que non se dan posto de 

acordo, e nunha primeira aproximación non parece que haxa acordo, e haberá que 

buscar alternativas, porque ao mellor o plan que se presentou non é o mellor, pero este 

momento non é o axeitado, xa que haberá que tomar unha decisión meditada. 

 

7.- O Sr. Vázquez Pallas pregunta cando se vai facer a Xunta Local de Seguridade. 

 

Responde o Sr. alcalde que xa está convocada, pero que en calquera caso a 

comunicación entre os operativos e a alcaldía é permanente. 

 

 E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas 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                  O secretario xeral 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                       Fco. Javier Castiñeira Izquierdo  
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A  C  T  A  3/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 26 DE MARZO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e seis de marzo de dous mil quince, 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 excusa: 
D. José Albino Vázquez Pallas 
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Secretario xeral:  
D. Fco. Javier Castiñeira Izquierdo 

 
ORDE DO DÍA: 
1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 26/02/15 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 137/15 Á 233/15) 

3. DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (3/2014) 

4. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DAS 
RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA 170/15 E 214/15 SOBRE CORRECCIÓN DE 
ERROS  - PROXECTO PAI 2015 

5. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PRÓRROGA DO CONTRATO DO 
ALUMEADO PÚBLICO 

6. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2015 

7. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE XESTIÓN DIRECTA DO SERVIZO 
MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE, SANEAMENTO E 
DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE TEO 

8. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO CADRO DE 
PERSOAL DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS E 
DEPURACION 

9. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO 
DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE, 
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE 
TEO 
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10. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACION DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ABASTECEMENTO DE AUGA, 
SUMIDOIROS E DEPURACIÒN 

11. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DECLARAR A 
PONTE DE PONTEVEA COMO BEN DE INTERESE CULTURAL (BIC) 

12. MOCIÓNS 

13. ROGOS E PREGUNTAS 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas cinco minutos, declara público e aberto o 

acto.  

O Sr. alcalde desculpa a ausencia do concelleiro do PP, D. José Albino Vázquez 

Pallas.   

 

Procédese a continuación a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 26/02/2015. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 26 de febreiro de 2015. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada 
 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 137/15 Á 233/15). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 23 de febreiro ata o 19 de 

marzo de 2015 20 de febreiro de 2015, que comprenden os números 137/2015 ao 

233/2015, 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 CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL (1/2015) 

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. 

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, 17 de marzo de 2015 

O alcalde  
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Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DAS 
RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA 170/15 E 214/15 SOBRE CORRECCIÓN DE ERROS  
- PROXECTO PAI 2015 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de marzo de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 23/03/2015. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA  

Ratificación da Resolución da alcaldía 170/15 
sobre corrección de erros proxecto PAI 2015 
 
Visto o requirimento telemático da Deputación Provincial sobre a documentación 
presentada na convocatoria do PAI 2015, referido á necesidade de modificar o proxecto 
denominado “PROXECTO DE MELLORA NA SEGURIDADE, NO AFORRO E NA 
EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DA REDE DE ALUMEADO 
PÚBLICO. CONCELLO DE TEO”, aprobado por acordo do Pleno de data 26 de 
xaneiro de 2015, do que debe modificarse o título, por non admitirse denominacións 
xenéricas, así como corrixir as deficiencias detectadas no proxecto relativas a 
referencias á marcas concretas, falta do plan de eliminación de residuos e do cadro de 
prezos descompostos. 
Considerando que se trata de correccións, que non afectan á natureza das obras nin ao 
orzamento do proxecto, co obxecto de axilizar a tramitación do plan, esta alcaldía ditou 
a Resolución 170/15, de 15 de marzo de 2015, pola que se modificaba o proxecto das 
obras a incluír no PAI 2015, para a súa remisión á Deputación Provincial.   
En virtude do exposto proponse ao Pleno da Corporación a ratificación da Resolución 
da alcaldía de 5 de marzo de 2015 (res170/15), que seguidamente se transcribe:   

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 
Modificación proxecto PAI 2015, aprobado por acordo plenario de 29/01/2015 
Visto o requirimento da Deputación Provincial mediante o que se poñen de manifesto 

as deficiencias da documentación presentada coa solicitude de obra a incluír no PAI 
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2015, denominada "PROXECTO DE MELLORA NA SEGURIDADE, NO AFORRO E 

NA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DA REDE DE ALUMEADO 

PÚBLICO. CONCELLO DE TEO", aprobado polo Pleno o 29/01/2015, en relación coa 

denominación da obra, que é demasiado xenérica, así como as deficiencias detectadas 

no proxecto relativas a referencias á marcas concretas, falta de plan de eliminación de 

residuos e falta de cadro de prezos descompostos. 

 En virtude do exposto, por medio da presente 

RESOLVO: 

Primeiro.- Modificar o título do proxecto denominado "PROXECTO DE MELLORA NA 

SEGURIDADE, NO AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS 

DA REDE DE ALUMEADO PÚBLICO. CONCELLO DE TEO", aprobado na sesión do 

Pleno da Corporación de 29/01/2015, na que se acorda participar no "Plan de Aforro e 

Investimento (PAI) 2015", que pasará a denominarse "PROXECTO DE MELLORA NO 

AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE CALO, LAMPAI, 

LUCÍ, LUOU, RARÍS, REIS E CACHEIRAS". 

Segundo.- Modificar o contido do proxecto eliminado as referencias á marcas 

concretas e incluíndo o plan de eliminación de residuos e o cadro de prezos 

descompostos, sen que a modificación afecte as obras incluídas no mesmo nin o 

orzamento do proxecto aprobado polo Pleno o 29/01/2015. 

Terceiro.- Remitir copia do proxecto modificado á Deputación Provincial para a súa 

incorporación ao expediente. 

Cuarto.- Someter o presente acordo á consideración do Pleno da Corporación, na 

próxima sesión que celebre, para a súa ratificación.” 

 

O Sr. alcalde explica que a proposta informada pola comisión informativa do 23 de 

marzo, fai referencia á Resolución da alcaldía 170/15, de 5 de marzo, pola que se 

modifica o proxecto da obra a incluír no PAI 2015, sen mencionar a Resolución da 

alcaldía 214/15, de 17 de marzo, pola que se incorpora ao citado proxecto o anexo VII, 

que conten o prazo de execución e o plan de traballo da obra, polo que formula unha 

emenda á proposta, consistente en engadir á proposta de acordo a ratificación da 

Resolución 214/15, de 17 de marzo, que se transcribe a continuación: 
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“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 214/15 
Modificación proxecto PAI 2015, incluíndo plan de traballo. 
 
Tendo en conta o requirimento da Deputación Provincial, sobre a necesidade de incluír 

o plan de traballo no proxecto denominado "PROXECTO DE MELLORA NO AFORRO 

E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE CALO, LAMPAI, LUCÍ, 

LUOU, RARÍS, REIS E CACHEIRAS", aprobado polo Pleno da Corporación na sesión 

celebrada o 29/01/2015, para a súa inclusión no "Plan de Aforro e Investimento (PAI) 

2015", e modificado por Resolución da alcaldía de 05/03/2015 (res170/15). 

Visto o proxecto modificado, no que se inclúe o anexo VII: PLAN DE TRABALLO, sen 

variar o resto do contido do proxecto denominado "PROXECTO DE MELLORA NO 

AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE CALO, LAMPAI, 

LUCÍ, LUOU, RARÍS, REIS E CACHEIRAS", redactado polo enxeñeiro D. José Manuel 

González Iglesias. 

En virtude do exposto, por medio da presente 

 

RESOLVO: 

Primeiro.- Aprobar a modificación do proxecto denominado "PROXECTO DE 

MELLORA NO AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE 

CALO, LAMPAI, LUCÍ, LUOU, RARÍS, REIS E CACHEIRAS", aprobado na sesión do 

Pleno da Corporación de 29/01/2015, para a súa inclusión no PAI 2015, e modificado 

por Resolución da alcaldía de 05/03/2015 (res.170/15),  ao que se incorpora o anexo 

VII, que conten o prazo de execución e o plan de traballo da obra. 

Segundo.- Remitir copia do proxecto modificado coa inclusión do citado anexo VII, á 

Deputación Provincial, para a súa incorporación ao expediente. 

Terceiro.- Someter o presente acordo á consideración do Pleno da Corporación, na 

próxima sesión que celebre, para a súa ratificación.” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións os grupos municipais manifestan a súa 

conformidade coa proposta emendada e renuncian a intervir.  
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Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes, acorda aprobar a emenda formulada á proposta, sobre ratificación da 
Resolución da alcaldía pola que se modifica o proxecto da obra a incluír no PAI 
2015. 
 
Sometida a votación a proposta emendada, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 concelleiros non adscritos, 4 PP, 2 BNG e 2 grupo 
mixto), acorda ratificar as Resolucións da alcaldía 170/15, de 5 de marzo e 214/15, 
de 17 de marzo, que se transcriben a continuación: 
 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 170/15 
Modificación proxecto PAI 2015, aprobado por acordo plenario de 29/01/2015 
Visto o requirimento da Deputación Provincial mediante o que se poñen de 

manifesto as deficiencias da documentación presentada coa solicitude de obra a 

incluír no PAI 2015, denominada "PROXECTO DE MELLORA NA SEGURIDADE, 

NO AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DA REDE DE 

ALUMEADO PÚBLICO. CONCELLO DE TEO", aprobado polo Pleno o 29/01/2015, 

en relación coa denominación da obra, que é demasiado xenérica, así como as 

deficiencias detectadas no proxecto relativas a referencias á marcas concretas, 

falta de plan de eliminación de residuos e falta de cadro de prezos 

descompostos. 

 En virtude do exposto, por medio da presente 

RESOLVO: 

Primeiro.- Modificar o título do proxecto denominado "PROXECTO DE MELLORA 

NA SEGURIDADE, NO AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS 

INSTALACIÓNS DA REDE DE ALUMEADO PÚBLICO. CONCELLO DE TEO", 

aprobado na sesión do Pleno da Corporación de 29/01/2015, na que se acorda 

participar no "Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015", que pasará a 

denominarse "PROXECTO DE MELLORA NO AFORRO E NA EFICIENCIA 

ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE CALO, LAMPAI, LUCÍ, LUOU, RARÍS, REIS E 

CACHEIRAS". 
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Segundo.- Modificar o contido do proxecto eliminado as referencias á marcas 

concretas e incluíndo o plan de eliminación de residuos e o cadro de prezos 

descompostos, sen que a modificación afecte as obras incluídas no mesmo nin o 

orzamento do proxecto aprobado polo Pleno o 29/01/2015. 

Terceiro.- Remitir copia do proxecto modificado á Deputación Provincial para a 

súa incorporación ao expediente. 

Cuarto.- Someter o presente acordo á consideración do Pleno da Corporación, na 

próxima sesión que celebre, para a súa ratificación.” 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 214/15 
Modificación proxecto PAI 2015, incluíndo plan de traballo. 
Tendo en conta o requirimento da Deputación Provincial, sobre a necesidade de 

incluír o plan de traballo no proxecto denominado "PROXECTO DE MELLORA NO 

AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE CALO, LAMPAI, 

LUCÍ, LUOU, RARÍS, REIS E CACHEIRAS", aprobado polo Pleno da Corporación 

na sesión celebrada o 29/01/2015, para a súa inclusión no "Plan de Aforro e 

Investimento (PAI) 2015", e modificado por Resolución da alcaldía de 05/03/2015 

(res170/15). 

Visto o proxecto modificado, no que se inclúe o anexo VII: PLAN DE TRABALLO, 

sen variar o resto do contido do proxecto denominado "PROXECTO DE 

MELLORA NO AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE 

CALO, LAMPAI, LUCÍ, LUOU, RARÍS, REIS E CACHEIRAS", redactado polo 

enxeñeiro D. José Manuel González Iglesias. 

En virtude do exposto, por medio da presente 

 

RESOLVO: 

Primeiro.- Aprobar a modificación do proxecto denominado "PROXECTO DE 

MELLORA NO AFORRO E NA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS PARROQUIAS DE 

CALO, LAMPAI, LUCÍ, LUOU, RARÍS, REIS E CACHEIRAS", aprobado na sesión 

do Pleno da Corporación de 29/01/2015, para a súa inclusión no PAI 2015, e 

modificado por Resolución da alcaldía de 05/03/2015 (res.170/15),  ao que se 

incorpora o anexo VII, que conten o prazo de execución e o plan de traballo da 

obra. 
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Segundo.- Remitir copia do proxecto modificado coa inclusión do citado anexo 

VII, á Deputación Provincial, para a súa incorporación ao expediente. 

Terceiro.- Someter o presente acordo á consideración do Pleno da Corporación, 

na próxima sesión que celebre, para a súa ratificación.” 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PRÓRROGA DO CONTRATO DO 
ALUMEADO PÚBLICO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de marzo de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 23/03/2015 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Visto o escrito presentado por D. José Manuel Varela Carregal, DNI nº 76513254-M, en 
representación da entidade ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., adxudicataria do contrato de 
servizo de CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E 
INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, mediante o que solicita a prorroga do contrato 
 
Visto o contrato subscrito o 25/04/2012, entre o Concello de Teo e a empresa ELECTRICIDAD 
CRUCEIRO, S.L., NIF B-15457575,  para a prestación do citado  servizo.  
 
Considerando que a cláusula 3) do Prego de cláusulas administrativas que rexen o 
contrato establece: 
 
“A duración do contrato será de tres anos, contados dende a data da súa formalización, 
podendo ser prorrogado, anualmente, por mutuo acordo das partes, antes do seu 
remate,  sen que a duración total do contrato, incluídas as prorrogas, poidan superar os 
seis anos.” 
 
Considerando que o referido contrato foi asinado o 25 de abril de 2012, o período de tres anos 
remata o 24/04/2015, e que subsisten as necesidades que no seu día motivaron a contratación do 
servizo. 
 
Visto o informe de secretaría de 13 de marzo de 2015, e en virtude do establecido na disposición 
adicional segunda en relación co artigo 23 do TRLCSP   
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. 
 
Primeiro.- Acordar a prórroga, por un ano, do contrato asinado coa empresa ELECTRICIDAD 
CRUCEIRO, S.L., para a prestación do servizo de CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO 
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ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, asinado o 25/04/2012, e que tiña 
unha duración inicial de tres anos, mantendo as condicións contractuais vixentes. 
 
Segundo.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria, citándoo para a formalización da 
prorroga en documento administrativo. 
 

Terceiro.- Dar traslado do acordo á intervención municipal aos efectos oportunos.” 

 

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

non intervén.  

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di que se vai abster porque considera que 

hai aspectos do contrato que se poden mellorar. 

Os portavoces do BNG, Sr. Fernández Baz, e do PP, Sr. Guerra, din que están de 

acordo. 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
13 votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 4 PP e 2 BNG) e 2 
abstencións do grupo mixto, acorda: 

Primeiro.- Acordar a prórroga, por un ano, do contrato asinado coa empresa 
ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., para a prestación do servizo de 
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS 
MUNICIPAIS, asinado o 25/04/2012, e que tiña unha duración inicial de tres anos, 
mantendo as condicións contractuais vixentes. 
Segundo.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria, citándoo para a 
formalización da prorroga en documento administrativo. 
Terceiro.- Dar traslado do acordo á intervención municipal aos efectos 
oportunos. 
 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2015 
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O Sr. alcalde da conta da proposta de 13 de marzo de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, Facenda 

e Asuntos Económicos, de 23/03/2015 

 

“PROPOSTA DA  ALCALDÍA 
 
Vistas as seguintes facturas, que tiveron entrada no rexistro de entrada municipal con 
anterioridade ao 01/01/2015: 
 

EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2015 

    

EMPRESA  CONCEPTO IMPORTE  PARTIDA 
MARTINEZ MONTES E HIJOS 
SL ASFALTADO DE ACCESO A VIVENDA EN CASAL DE REIS 2.891,97 450/619,02
MARTINEZ MONTES E HIJOS 
SL AMPLIACION DE TUBERÍA ABASTECEMENTO EN SOLLÁNS 367,60 161/629,00

   3.259,57  

 
Considerando que ditas facturas non foron aprobadas no exercicio 2014 debido a que 
por erro foron traspapeladas. 
 
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 
13/03/2015. 
 
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 a discrepancia prantexada no informe de intervención referido  e 
aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº 01/2015, por 
importe total de 3.259,57€ 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 2014 prorrogado a 2015, evitando así que se produzca 
un enriquecemento inxusto por parte da Administración: 
 

EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2015 

    

EMPRESA  CONCEPTO IMPORTE  PARTIDA 
MARTINEZ MONTES E HIJOS 
SL ASFALTADO DE ACCESO A VIVENDA EN CASAL DE REIS 2.891,97 450/619,02
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MARTINEZ MONTES E HIJOS 
SL AMPLIACION DE TUBERÍA ABASTECEMENTO EN SOLLÁNS 367,60 161/629,00

   3.259,57  

 
 
Segundo.- Dar conta do acordo adoptado aos servizos económicos aos efectos 
oportunos.” 
 
O Sr. alcalde explica que se trata de dúas facturas que quedaron pendentes porque se 

extraviaron, non porque non houbese consignación orzamentaria, pero que 

comprobado que se fixeron os traballos hai que abonalas. Pídelle ao Sr. Francos que 

aclara o tema sobre a factura que fai referencia ao acceso a unha casa en Casal de 

Reis, sobre a que se preguntou na Comisión Informativa. 

 

O Sr. Francos aclara que o contratista puxo esa denominación, pero que se trata dunha 

pista pública que da servizo a dúas casas. 

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

que haber que facían se, en vez de 3.000 €, se tratara de 300.000.  

Sendo as 20:11 horas, incorporase á sesión o concelleiro do PP, Sr. Patiño. 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que se abstén porque nas 

facturas hai dubidas sobre as datas, facturas do 2013 que pasan para o 2014 e non ten 

o tema moi claro. 

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di que se abstéñen e o Sr. Guerra do PP, 

renuncia a intervir. 

Intervén o Sr. Parajo para pedir que lle respondan a pregunta que fixo na primeira 

intervención, sobre que pasaría se en vez de tratarse de 3.000 € se tratara de 300.000, 

e quere que se lle de unha explicación. 

Respóndelle o Sr. alcalde que a explicación que se dá dende intervención é que se 

traspapelaron as facturas e que non se contabilizaron, e que por iso quedaron sen 

pagar.  

O resto dos concelleiros renuncian á segunda quenda de intervencións.  
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
12 votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 5 PP)  e 4 abstencións ( 2 
BNG e 2 do grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Resolver a discrepancia prantexada no informe de intervención 
referido  e aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº 
01/2015, por importe total de 3.259,57€ 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 2014 prorrogado a 
2015, evitando así que se produza un enriquecemento inxusto por parte da 
Administración: 
 
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2015 
    
EMPRESA  CONCEPTO IMPORTE  PARTIDA 
MARTINEZ MONTES E HIJOS 
SL ASFALTADO DE ACCESO A VIVENDA EN CASAL DE REIS 2.891,97 450/619,02
MARTINEZ MONTES E HIJOS 
SL 

AMPLIACION DE TUBERÍA ABASTECEMENTO EN 
SOLLÁNS 367,60 161/629,00

   3.259,57  

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

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE XESTIÓN DIRECTA DO SERVIZO 
MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE, SANEAMENTO E 
DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE TEO 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 18 de marzo de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 23/03/2015 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Xestion directa do servizo de abastecemento de auga potable, 

saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo 
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O Pleno Municipal do 19 de xuño de 2014 acordou, definitivamente, 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” e notificar o 
acordo aos interesados sinalándolles os recursos procedentes, que non utilizaron. 

A primeira opción do goberno municipal foi a de adoptar o mecanismo de xestión 
directa pola propia administración local (derivando a xestión de cobros na deputación), 
orientación que dirixiu a memoria previa "sobre a viabilidade de xestión directa do 
servizo de abstecemento de auga e saneamento do Concello de Teo", documento 
base do acordo do Pleno municipal celebrado o 30 de outubro de 2013 polo que se 
manifestaba "a vontade de asumir a xestión directa do servizo2 e se remitía o acordo á 
Deputación para que prestase a súa conformidade. 

Tendo en conta que no informe solicitado á Deputación e asinado por D. Manuel Roel 
Hernández-Serrano o 9 de decembro de 2014 non se poñen obstáculos a que o 
Concello de Teo asuma a xestión directa do servizo de abastecemento de auga e 
saneamento. 

Vistos os informes emitidos ao respecto pola Intervención e a Secretaría Xeral. 

Propoño  ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a Memoria para a de xestión directa do servizo de 
abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do 
concello de Teo.  

En caso de ser aprobada definitivamente, o concello asumiría a xestión directa do 
servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas 
residuais do concello de Teo, constituída polas instalacións que se describen no citado 
documento, e coas condicións recollidas no seu estudo de custos, que se concretan: 

 

a. No investimento inicial de 117.701,66€ para a posta en marcha do servizo 
recollido no punto 5.0  

b. Na contratación mediante concurso-oposición do seguinte persoal, baixo as 
condicións definidas na Proposta da Alcaldía de modificación do cadro de 
persoal 

Nº de 
prazas 

Cargo Grupo/Categoría profesional Custe total 

1 Xefe instalacións e redes Grupo A1/ Técnico superior 46.262,53€
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3 Operario de planta (EDAR / 
ETAP) 

C2/Oficial 78.943,18€

1 Oficial electro-mecánico C2/Oficial 26.314,39€
1 Capataz de redes Grupo C1/ Encargado xeral 31.481,47€
4 Operario de redes C3/operario especialista 101.711,20€
1 Auxiliar administrativo C2/Auxiliar  28.170,64€ 

c. Nas previsións anuais de gastos ordinarios de explotación e amortización :  

 Concepto Importe 
5.1 Custos de persoal 337.183,41€
5.2 Custo de instalacións 283.312,93€
5.3 Custo enerxético 238.550,77€
5.4 Provisión para grandes reparacións 182.500,00€
5.5 Custo control e análise de rede 14.996,00€
5.6 Compensación intermunicipal - 92.609,65€
5.7 Control de consumo e recadación 65.885,27€
5.8 Canon da auga 17.151,61€
5.9 Compra venda de auga en alta 1.539,00€
5.10 Custos de administración 55.500,00€
5.11 Seguros 24.000,00€

 Gastos ordinarios de explotación 1.127.964,34
5.12 Custos de amortización 367.685,24€

 TOTAL 1.495.649,58€

segundo o detalle e descrición recollido no estudo de custos. 

Segundo.- Proceder á  exposición pública da memoria de referencia por prazo de 30 
días hábiles durante os cales os particulares e entidades poderán formular 
observacións. Transcorrido dito prazo e informadas as alegacións, a memoria será 
elevada ao Pleno para súa aprobación definitiva.” 

 

O Sr. alcalde explica que os catro seguintes puntos da orde do día están relacionados 
entre si, que todos fan referencia ao cambio de xestión do servizo de auga, e que 
poderían unirse nun so debate, sendo a primeira das cuestións que se vai tratar a 
proposta sobre a xestión directa do servizo de abastecemento de auga potable, 
saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo, que vai explicar o 
portavoz do equipo de goberno o Sr. Sisto. 
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O Sr. Sisto di que nos últimos anos xurdiron diversas iniciativas sobre os sistemas de 
xestión da auga, e esta proposta integrase no pacto social pola auga, na máxima de 
que “a auga non se vende, defendese”, dende esta perspectiva, e tendo en conta que o 
servizo de auga e saneamento é un dereito esencial ao que deben ter acceso todos, e 
que a súa xestión non debe estar subordinada as normas do mercado, é polo que se 
presenta esta proposta, para asumir directamente o servizo, unha vez rematado o 
contrato coa concesionaria, co convencemento de que pode ser mais eficiente que a 
xestión privada. 

Di que durante os últimos 25 anos de xestión privada da auga, aínda que a nivel de 
servizo, funcionou ben, é incuestionable o negocio que supuxo este servizo, ata o 
punto que no ano 2012 e 2013 o déficit do servizo achegase aos 500.000 €, déficit que 
teñen que pagar todos os veciños de Teo, e no ano 2007, cando se prorrogou o 
contrato, unha das xustificacións para prorrogalo, foi que había que cambiar as 
condicións contractuais para que a auga non supuxera un custo tan elevado para o 
Concello e para os veciños, e entra as medidas para conseguir o equilibrio económico 
estaba a aprobación dun incremento do 5% sobre o IPC interanual de decembro, a 
aprobación da actualización anual do cadro de prezos do servizo, incremento do 24 % 
sobre o IPC de decembro das tarifas de auga e saneamento, e pasados dous anos, o 
Concello xa estaba pagando, a maiores, uns 30.000 €/ano pola xestión do servizo. Di 
que a empresa recada o prezo a pagar polos veciños de acordo cos metros m3, e se 
non se alcanzaba o importe establecido por m3 o Concello tiña que facer a liquidación 
a empresa, e a pesar do incremento acordado no ano 2007, no  ano 2009 xa se estaba 
pagando cerca de 30.000 € a maiores pola xestión do servizo, e no ano 2011 pasouse 
a pagar 80.000 €/ano, ademais do que lle cobraban aos veciños, e está sangría non se 
podía soster, e aproveitando as circunstancias intentarase ser mais eficientes e 
rebaixar eses custes.  

Engade o Sr. Sisto que a recuperación da xestión directa do servizo é un tema de 
obstinación, persistencia e de oportunidade, de obstinación por considerar a auga un 
ben público, de persistencia na defensa da legalidade xa que no ano 2007 fíxose unha 
prorroga do contrato ilegal, e a pesar dos intentos que se fixeron para que non 
prosperase a modificación non se puido facer nada, e prorrogouse o contrato ata o ano 
2029, pero aínda así, a oportunidade xurde en maio de 2013, cando a empresa 
reclama unha suba das tarifas porque di que non lle compensa, e a pesar de que se 
tentou chegar a acordos para facer viable o servizo, a empresa non cedeu, polo que 
dada a situación iniciouse o proceso para rescindir o contrato e asumir a xestión directa 
do servizo. 



 

 - 18 -

Di o Sr. Sisto que a proposta que se presenta para a xestión directa ten catro partes, 
que son a aprobación da memoria da xestión directa do servizo, a modificación do 
cadro de persoal, a aprobación do Regulamento de funcionamento do servizo e a 
modificación da Ordenanza das taxas.  

Di o Sr. Sisto que a memoria do servizo, que da orixe á proposta, esta estruturada da 
seguinte forma: relación dos antecedentes, xustificación da xestión directa e beneficio 
para os veciños, inventario das instalacións e custo das amortizacións, que hai que 
contabilizar uns 36.000 €/ano, para amortización das instalacións existentes, que ata 
agora non se viña facendo, e a hora de comparar os custes da xestión directa e 
indirecta habería que telos en conta, aínda que eses custos non son reais, porque 
ningún concello asume os custos das instalacións das ETAP nin das EDAR, que 
normalmente están asumidos por Augas de Galicia, que financia a través do canon 
establecido ao efecto. 

Di que na memoria está o estudio de custos que se establecen, tendo en conta a media 
dos exercicios 2011, 2012 e 2013, en 1.369.000 €, que é o que viña investindo o 
Concello no saneamento e abastecemento. A partir destes datos faise un estudo dos 
ingresos, tendo en conta que é intención xestionar o cobro a través da Deputación, e 
recolle as distintas partidas –posta en funcionamento 170.000 €, custos de persoal 
necesario para o funcionamento do servizo 337.000 €, custos de mantemento das 
instalacións 283.000 €, custos enerxéticos, que solo de enerxía eléctrica ascenden 
226.000 €, previsións para grandes reparacións e para o servizo de reparacións 
habituais, control de redes, lectura de contadores, que se vai externalizar porque é un 
traballo que hai que facer nun escaso período de tempo, custo do servizo de 
recadación da Deputación, compra de auga en alta, custos de administración, que se 
elevan a 55.500 €, e que inclúen o aluguer dunha nave para centralizar o servizo, 
seguros e custos de amortización, sendo os custos totais de 1.495.600 €, incluíndo os 
custos de amortización, que se non os temos en conta a cifra baixa a 1.120.000 €, polo 
que tendo en conta que o Concello pagaba agora, mais de 1.360.000 €, afórranse uns 
240.000 €, a favor do Concello, e aínda tendo en conta que o primeiro ano hai que 
facer unha inversión inicial de 107.000 €, o aforro é evidente. 

O Sr. Sisto di que esta situación debe corrixirse, porque o beneficio que cabe esperar 
da xestión directa é importante, pero non podemos esquecer que agora o servizo é 
deficitario en mais de 500.000 €/ano, e aínda que aforremos 240.000 €/ano ou mais, o 
déficit vai seguir existindo, aínda que sexa moito mais reducido, polo que a finais de 
ano e a finais do 2016, sería necesario facer unha valoración real sobre o déficit, e se 
non se conseguiu reducilo haberá que tomar medidas para corrixir a situación, e remata 
dicindo que lle gustaría que o acordo contase co maior apoio posible. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, dille 
ao Sr. Sisto que xa dixo na SER que isto estaba aprobado e, por outro lado, todo o que 
dixo é teatro, porque estima que vai aforrar 300.000 €, e pregúntalle que diría se tivera 
que poñer do seu bolsillo o déficit que vai ter. Engade que esta medida que queren 
aprobar é para vendela electoralmente, que foi o que lle criticaron á corporación que 
aprobou a modificación e agora están facendo o mesmo, aprobar a modificación antes 
das eleccións. 

Di o Sr. Parajó que iso é porque non teñen nada que vender, solo catro asfaltados de 
pistas e as sendas, que foron propostas polo BNG, e que por encima están mal 
deseñadas, ademais da idea do Sr. alcalde de conectar Teo con Santiago e Ames, que 
por outro lado, cando fai anos, se propuxo chamar a Teo “Xardín de Compostela” o Sr. 
alcalde opúxose, e agora pódese unir con Santiago, engade que non lle sorprende, 
porque neste momento Teo xa non lle importa ao alcalde, que xa non está aquí, está 
nas emisoras de radio e nas televisións, e da lectura a un artigo do periódico que di que 
o Sr. Noriega é o paradigma de todas as roturas que hai en todos os lados, que 
transitou do BNG ata ANOVA, pasando antes polo Encontro Irmandiño e logo Proxecto 
Común, que a súa vez axudaron a formar a Alternativa Galega de Esquerdas e 
Compostela Aberta, incide o Sr. Parajó en que iso pono o periódico, non o di el. 

Engade o Sr. Parajó que en relación coa proposta, non van a ser capaces de xestionar 
o servizo como o viña xestionando Viaqua, primeiro porque non teñen as instalacións 
nin os recursos humanos, e non está claro que vai pasar cos traballadores, porque a 
forma de laboratorio que buscaron, pode acabar cos traballadores na calle, que poden 
quedar fora de Viaqua e do Concello.  

Di o Sr. Parajó que os orzamentos están prorrogados e preténdese incrementar a 
partida de persoal en 238.000 €, mediante modificación de créditos, porque non 
quedan fondos na partida de persoal, e pregunta que vai pasar coa liquidación dos 
traballadores, dos que oito son de Teo, e que vai pasar cos recibos que non se pagan, 
porque a empresa non pode cortar a auga aos usuarios e non ten recursos para poder 
cobralos, pero o Concello vai pasar o cobro á Deputación, que si pode cortar a auga 
aos usuarios que non paguen os recibos.  

Pregunta o Sr. Parajó porque non se fixo o incremento de tarifas previsto no plan de 
axuste para o 2014, supón que non se fixo porque xa estaban con este tema,  e di que 
o servizo non vai estar ben atendido, porque cando haxa unha avaría durante un 
sábado ou un domingo o Concello non conta con medios para poder reparala. 

Di o Sr. Parajó que o custo de enerxía eléctrica pode chegar a 100.000 € que paga o 
Concello, e  sumando este importe ao que pagan a Viaqua, suman 1.000.000 €, polo 
que os custes previstos son superiores aos actuais, e o aforro non é de 300.000 € 
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como di o Sr. Sisto, senón que o custe do servizo chega a 1.500.000 €, e o custe real 
agora é de 1.000.000 €, polo tanto non ve o aforro. 

Di o Sr. Parajó que en marzo solicitou as inversións que se realizaron por Aquagest e 
non se lle contestaron, e pregunta se van a cumprir o acordado no plan de saneamento 
para o ano 2014. Remata dicindo que se debería sacar o servizo a concurso ou ben 
crear unha empresa na que o Concello tivera o 51%, para xestionar o servizo, e 
finalmente pide que as bases para a contratación do persoal sexan aprobadas polo 
Pleno e non polo alcalde como se propón. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que a xestión directa dos 
servizos non é un tema pacífico, e aínda que é partidaria da xestión directa do servizo, 
pero ten dúbidas sobre algunhas cuestións como por exemplo sobre os datos collidos 
para calcular o aforro, que son do 2011, 2012 e 2013, cando se deberían ter en conta 
os do ano 2014, e que non están recollidos na memoria, e sobre todo ten dúbidas 
sobre a liquidación que fai a empresa, na que consta que dende o primeiro trimestre do 
2013 non se pagou ningunha factura a Viaqua, e deberíanse ter en conta á hora de 
calcular os custes de 2014, que non se sabe cales son. Por outro lado preocúpalle a 
liquidación do contrato, que no informe de intervención di que previsiblemente, no ano 
2016, o Concello deberá que facer fronte ao resultado da liquidación do contrato que 
poderá ser en contra do Concello polo que no vindeiro orzamento e posible que se teña 
que consignar a contía se fose en contra do Concello, e isto coincide coa nova que 
apareceu no Correo Gallego, que según Viaqua a diferenza entre co que sinala o 
Concello é de 6.000.000 €, por un lado o Concello di que Viaqua ten que pagar 
2.400.000 € e Viaqua di que o Concello ten que pagarlle mais de 3.000.000 €, e 
ademais indica que haberá que calcular o lucro cesante cando remate definitivamente o 
contrato, e trátase dunha cantidade importante, e parécelle un tema moi importante, e 
entende que a liquidación pode ser moi gravosa para o Concello e aclara que na xunta 
de portavoces na que se falou da liquidación do contrato feita polo Concello, pero non 
da contraliquidación que presentou Viaqua. 

Di que outro tema importante é o da contratación externa, porque na memoria provese 
unha contratación do 39% do importe do servizo de contratación externa, e non está 
claro como se van facer esas contratacións, porque o Sr. Sisto dixo que dende que 
saíra a noticia da xestión directa na prensa viñeran varias empresa a preguntar, e a 
contratación faise doutra forma, e na propia memoria sinalase que vai estar 
xestionando directamente en xullo, e habería que ter contratadas as empresas. 

Di a Sra. Lemus que o proceso estase facendo coincidir coa época electoral, e o grupo 
de goberno decidiu vender a xestión directa do abastecemento e saneamento de auga, 
e recorda que en decembro de 2013 tomouse a decisión de levar o tema ao Consello 
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Consultivo anulándose o contrato en xuño de 2014, e dende o Pleno de novembro de 
2014 que se ven dicindo que se vai traer o asunto ao Pleno, finalmente chega a finais 
de marzo, dous meses antes das eleccións, e tendo en conta que quedan moitas 
cousas que facer, expediente administrativo con exposición pública, oferta de emprego 
público e contratación de empresas externas, o procedemento vai coincidir co proceso 
electoral e con un goberno en funcións, e non lle parece oportuno, pero as decisións de 
cada un son as que son e a responsabilidade política tamén, logo non se estrañen que 
aparezan cousas en campaña, cando se diga que se está utilizando o tema da xestión 
directa da auga electoralmente, hai que ter en conta que os primeiros que fixeron unha 
utilización deste tema é o equipo de goberno traendo o asunto da xestión directa ao 
Pleno de marzo, a menos de dous meses das eleccións municipais. Engade que dito 
todo isto, desexa que a xestión directa salga ben para o correcto funcionamento do 
servizo, porque se trata dun servizo moi importante que afecta a moitos veciños, polo 
tanto apoia a proposta, pero quere deixar claro que non lle parece o momento mais 
axeitado, a dous meses das eleccións, sobre todo polo tema de prazos. 

Remata dicindo que con respecto ao tema da subrogación do persoal, existen 
sentenzas que a amparan, aínda que entende que non é un tema pacífico, pero os 
traballadores son persoal cualificado para a xestión da auga e polo tanto, e aclara que 
neste tema vaise abster, pero supón que o equipo de goberno tratará, na medida do 
posible, que o persoal actual sexa subrogado. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di que en parte está de acordo coa Sra. Lemus, 
pero quere dicir que o BNG apoia a  xestión directa dos servizos públicos sen ningún 
tipo de paliativos. Di que os lobbys madrileños xestionan servizos municipais por valor 
de 3.000 millóns de euros anuais, que significa o 6% do PIB de Galicia, polo que 
acaparan o 50% dos orzamentos dos concellos e son unha fonte de corrupción, e o 
BNG propón que deixen de ser pasto do negocio destas empresas servizos como 
auga, lixo, garderías, parques e xardíns, trasporte, servizos sociais, etc., etc, e di que 
privatización dos servizos públicos é o caldo de cultivo de moitas corrupcións, e aínda 
que os procesos de contratación sexan exemplares, é imposible evitalo, porque o 
problema tamén está nas empresas. Di que, diante disto, o BNG apoia a xestión 
pública dos servizos e propón o rescate paulatino dos servizos públicos dando 
preferencia aos que teñen mais contido social e os relacionados co medio ambiente, 
aínda que son conscientes de que isto non se pode facer dun día para outro, senón 
que hai que esperar a que se dean as circunstancias, tales como o remate das 
concesións en vigor ou, como é o caso de Teo, porque foi declarado nulo de pleno 
dereito o contrato, e di que o BNG denunciou o contrato no 2007, cando estaba 
gobernado no Concello, aínda que agora nos informes figura o equipo de goberno, sen 
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mencionar as siglas do BNG. Engade que ante esa nulidade cabían dúas opcións, ir a 
xestión directa ou ben sacar de novo a contratación, e o BNG opta pola xestión pública 
sen ningún tipo de dúbida, e ademais propoñen a modificación da normativa que ven 
de aprobar o PP, que dificulta o rescate dos contratos, devolvéndolle aos concellos as 
competencias usurpadas pola Lei de reforma local, e mentres as concesións sigan en 
vigor haberá que implantar sistemas de control e inspección para evitar incumprimentos 
de contratos. 

Remata dicindo que o BNG ten previsto elevar ao parlamento de Galicia e ao Congreso 
dos Deputados iniciativas para mudar ese criterio do PP contra a xestión pública e polo 
tanto apoian a proposta, aínda tendo en conta non se trata dunha xestión pública ao 
cen por cen, tendo en conta que se trata da aprobación inicial, que hai que expoñer ao 
público antes da aprobación definitiva, e apoian a proposta tendo en conta os informes 
de secretaría e intervención, e engade que a liquidación de Viaqua vai existir si ou si, 
porque sendo o contrato nulo de pleno dereito ten que haber unha liquidación, tanto 
indo á xestión directa como sacando a concurso unha nova concesión, polo tanto tendo 
en conta a filosofía política do BNG sobre a xestión pública, apoian a proposta. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Guerra, cede a palabra á concelleira do seu grupo Sra. 
Leborán, quen di que empezando polo tema do persoal, cando se iniciou o proceso da 
xestión directa da auga, preguntou que ia pasar cos traballadores e díxoselle que se ia 
subrogar, e agora din que non o permite a lei, e preocúpalle o persoal porque se deixa 
a empresa perde os dereitos que ten en Viaqua, e aínda que ao Concello lle interese 
que sigan no servizo, cando se enfronten a un proceso de selección poden suspender 
e quedan sen traballo e sen liquidación. 

Di a Sra. Leborán que o orzamento está prorrogado, e presentan unha modificación de 
créditos, que ademais das retribucións básicas, inclúen a produtividade, gratificacións e 
seguridade social, e tampouco están de acordo co tema de que sexa a alcaldía a que 
aprobe as bases e convoque o proceso selectivo, e pide que as bases sexan 
aprobadas polo Pleno e que os compoñentes do tribunal sexa persoal alleo ao 
Concello, e opóñense a que, en base a axilidade do proceso, se evite a publicación da 
convocatoria no BOP. Di a Sra. Leborán que nunca votaron a favor do despido dos 
traballadores e a solución ten que buscala o goberno municipal, e propón que se deixe 
o tema para despois das eleccións municipais, porque non se pode facer con 
precipitación, e o novo equipo de goberno ten dereito a tomar as medidas que 
considere oportunas e poñer o servizo en funcionamento como consideren.  

Engade a Sra. Leborán que, en canto á xestión directa, non está de acordo coas 
previsións de gastos nin cos ingresos previstos, considera que é o conto da leiteira, e di 
que se trata dun proceso de externalización encuberto, porque externalizan 
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practicamente todo menos o persoal e o mantemento diario, e considera que os 
vehículos que se contemplan non son suficientes, porque propoñen un camión, unha 
furgoneta e dous coches, e como mínimo faría falta unha furgoneta para cada dous 
empregados, e a empresa si ten os vehículos necesarios e entende que o servizo que 
se preste ten que superar o que se está prestando agora, e non está de acordo coa 
proposta de alugar unha nave, cree que se hai masas comúns habería que facer unha 
nave porque os 9.000 € de aluguer non chegan. Di que a empresa conta con oito 
traballadores e cando non chegan conta con traballadores doutros concellos que 
puntualmente pode destinar a este servizo, e que o Concello non ten esa posibilidade, 
igual que non ten material de reposición, igual que ten Viaqua, que conta cunha 
empresa que lle facilita o material necesario cunha dispoñibilidade de 24 horas, 
incluídos festivos, e o Concello non ten esta posibilidade. 

Di a Sra. Leborán que os veciños preguntaranse se a municipalización lle vai repercutir 
no recibo, e como o Sr. Sisto xa dixo que non lle ía repercutir, entende que aos veciños 
non lles importa nada o aforro previsto, e non sabe para que sirve, como non sexa para 
pagar a débeda do Concello. Di que por outro lado está o tema da liquidación de 
Aquagest, no que hai discrepancia entre o que solicita a empresa e o que di o Concello, 
que é un tema importante, e polo tanto están en contra da proposta e pide que se 
pospoña o tema para despois das eleccións. 

 

Intervén o Sr, Sisto e dille ao Sr. Parajó que, en referencia aos 300.000 € que di que vai 
haber de déficit, agora estanse pagando a empresa 500.000 €, e polo tanto, aínda así, 
aforraríanse 200.000 €. 

En relación co calendario o Sr. Sisto di que o que se fixo ven motivado polo proceso 
administrativo, que o 29/05/2013 a empresa pide modificar as tarifas, e a partir dese 
momento xurde a posibilidade de anular o contrato, se a empresa non quere seguir nas 
condicións actuais, porque non é posible modificar de novo o contrato, e o 23/12/2013 
iniciase o procedemento para anular o contrato, o Pleno de 27/02/2014 desestima as 
alegacións formuladas por Aquagest, e o 28/02/2014 remítese o expediente ao 
Consello Consultivo, o ditame do Consello Consultivo é de xuño de 2014, o documento 
base que se elaborou para remitir a Deputación, pedindo autorización, é de outubro de 
2014, este informe emitiuno a Deputación o 9 de decembro de 2014, polo que en 
ningún momento se relentiza o proceso, pero os informes levan o seu tempo, e aclara 
que o proceso administrativo en ningún caso está condicionado polas eleccións, senón 
que é consecuencia das decisións que se foron tomando entre todos. 

O Sr. Sisto dille ao Sr. Parajó que os traballos auxiliares vannos facer empresas 
especializadas, e vai haber un responsable técnico da xestión do servizo, e  dille ao Sr. 
Parajó e á Sra. Leborán que teñen que aclarase en relación ao que queren facer co 
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tema do persoal, porque ou se acata o informe de secretaría ou non, e se o que están 
propoñendo é que non se acate teñen que dicilo, pero aclara que o goberno municipal 
vai acatar os informes de secretaría e intervención. 

Explica o Sr. Sisto que non hai un incremento de 238.000 € de gastos de persoal, hai 
unha transferencia de crédito, porque de 1.600.000 € que custaba o servizo, dos que 
se lle pagaba a Aquagest, cerca de 1.000.000 de €, hai que repartilos entre as distintas 
partidas, e parte do que cobraba Aquagest é para pagarlle aos traballadores. 

 Di que o cobro dos recibos delegase no servizo de recadación da Deputación, e vaise 
intentar recadar o máximo posible, pero que non se vai cortar o servizo a ninguén por 
falta de recursos, e aclara que os problemas que existen na recadación son derivados 
das situacións que existen en moitas urbanizacións que non teñen licenza de primeira 
ocupación, e que esta situación non é responsabilidade do equipo de goberno actual.  

Di o Sr. Sisto que en canto ao tema da maquinaria, Viaqua tampouco ten toda a 
maquinaria que precisa, e contrata traballos a empresas de asfaltado e incluso 
acometidas, e os custos enerxéticos están recollidos na memoria en base aos datos 
facilitados pola propia concesionaria. En relación coas obras realizadas por Aquagest, 
o Sr. Sisto dille ao Sr. Parajó, que xa se lle facilitou a relación de todas as obras que 
fixo e os custes das mesmas de forma detallada, e se quere  calquera aclaración pode 
ir ao seu despacho e pedir toda a información que precisen ao respecto. 

Di que, aínda que no plan de saneamento incluíase unha suba das tarifas, o equipo de 
goberno tomou a decisión política de non subilas neste momento en que se vai producir 
un cambio de xestión, e en función da redución do déficit que se produza tomarase 
unha decisión, que debera acordase polo Pleno da Corporación correspondente. 

Dille á Sra. Lemus que non se tomaron a totalidade dos datos da xestión, porque ao 
final o resultado é o mesmo, e non aparece o 2014 porque aínda non se aprobaron as 
liquidacións de Aquagest correspondentes a ese ano, debido a que intervención 
entende que están afectadas pola nulidade da prórroga do contrato e polo tanto non 
están ben feitas, e aclara que no ano 89, cando se asina o contrato, o prezo 
establecido para o m3 de auga é mais do dobre do de saneamento, e de pronto, sen 
ningún acordo, están case equiparados, engade que cando se acorda a prorroga do 
contrato, no ano 2007, establecese que a prorroga implica aprobar as liquidacións 
dende o ano 2001, e polo tanto entende que se queda declarada nula a prorroga do 
contrato quedan anuladas as liquidacións dende o ano 2001, e polo tanto o Concello 
ten que defender os seus intereses. Di que a liquidación do contrato que reclama 
Aquagest é de cerca de 3.000.000 €, e a do Concello ascende a uns 2.600.000 €, e 
non entende porque se lle dá mais credibilidade aos datos de Aquagest, que aos do 
Concello, porque a empresa reclama o lucro cesante, que é o colmo, tendo en conta 
que a prorroga foi declarada nula de pleno dereito.  
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Explica o Sr. Sisto que non se deu traslado da reclamación de Aquagest, porque aínda 
non foi contestado, pero cando estean feitos os estudos vaise dar traslado do mesmo 
aos concelleiros. 

Aclara o Sr. Sito que hai traballos deste servizo que non se van facer directamente, 
como é a lectura de contadores que non ten sentido facelos directamente, porque é un 
traballo moi concreto que se realiza cada tres meses, durante un período corto de 
tempo, e o cobro dos recibos encomendase á Deputación igual que está cobrando o IBI 
e ou outros impostos, pero non se trata dunha privatización, e os controles dos análises 
hai que contratalos a unha empresa especializada, porque non se vai contratar un 
químico para facelos, e explica que as empresas veñen a ofrecerse, pero iso non quere 
dicir nada, porque para contratar os servizos vanse seguir os procedementos de 
contratación establecidos legalmente. 

 

Sendo as 21:30 horas sae da sesión o Sr. Iglesias villar, que entra pasados dous 
minutos. 

 

O Sr. Sisto aclara que os procedementos de selección de persoal fannos os 
traballadores  municipais, e que dende fai moito tempo os políticos non interveñen nos 
forman parte dos tribunais. Recoñece as aportacións do BNG ao proceso de cambio de 
xestión. 

Dille a Sra. Leborán que en ningún momento se lle dixo aos traballadores que ían ser 
subrogados, o que se lle dixo foi que se consideraban que tiñan dereito á subrogación 
deberían parar o proceso de selección de persoal, e reclamala, e o grupo de goberno 
vainos apoiar, pero a corporación ten que facer caso dos servizos xurídicos, e engade 
que a responsabilidade deses traballadores é da empresa, non do Concello, e se o xuíz 
non recoñece o dereito á subrogación teñen que reclamarlle a indemnización á 
empresa ou facer o que estimen oportuno na defensa dos seus intereses, e nos gastos 
de persoal xa se contempla unha partida para facer fronte as posibles compensacións 
para que, no caso de que os traballadores teñan dereito á subrogación, non perdan 
poder adquisitivo. 

Di o Sr. Sisto que despois das eleccións hai que poñer en funcionamento o servizo, e 
se os veciños consideran que deben estar no goberno municipal os que non queren 
que haxa xestión directa, os que entren no novo goberno, solo teñen que volver a 
privatizar o servizo, e noutro caso completarase o proceso para a xestión directa.  

Dille á Sra. Leborán que a nave para o sevizo non se pode facer na masa común, 
porque sería ilegal e remata dicindo que a primeira repercusión para os veciños é que 
non se van subir as tarifas, que era o que se propoñía no plan de saneamento e por 
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outro lado era a onde nos levaba o déficit que se estaba producindo na xestión privada 
do servizo, e a xestión directa é unha oportunidade para corrixir ese déficit. 

  

Aberta a segunda quenda de intervencións o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 
dille ao Sr. Sisto que di que algún dos problemas era por culpa das urbanizacións que 
non teñen permiso de primeira ocupación, e aclararlle que se non teñen permiso de 
primeira ocupación é porque o Sr. Sisto non soubo arranxar para darllo, e pregúntalle 
cantas licenzas de obra se deron durante estes últimos oito anos, porque polo número 
de licenzas o departamento de urbanismo podería suprimirse.  

Di o Sr. Parajó que falan de reducir o déficit en 300.000 €, pero el estima que se vai 
incrementar en 300.000 €, e ademais habería que ter en conta que os materiais que se 
empregan agora son de primeira calidade e pregunta se van seguir utilizando eses 
mesmos materiais, porque di que un camión vale 70.000 €, cando en realidade vale 
300.000 €. 

Pregunta o Sr. Parajó como queda o tema dos 100 m. no medio rural, que non o aclara, 
e en relación co persoal, di que Viaqua ten 13 operarios en total e na memoria 
contémplanse solo 11, ademais considera que van ter que incrementar as tarifas, e 
pregunta que vai facer a Deputación cando devolvan os recibos, porque agora a 
empresa non lla está cortando a ningún veciño. Remata dicindo que o tema mais 
delicado é o do persoal, e pregúntalle se en algún momento se lle consultaron aos 
empregados da empresa cal é a súa opinión, e dille que por culpa deste acordo que 
adoptan para gañar as eleccións, cometen o erro mais grande dos últimos 25 anos. 

 

A concelleira do PSde-PSOE, Sra. Lemus di que en relación co tema dos 200 m. de 
acometida das novas edificacións, a cargo dos propietarios, que ela planteou na 
comisión informativa, fíxose un calculo, co concelleiro de urbanismo, e estimouse que 
50 m. era a distancia axeitada e que supón un custo que compensa aos particulares, e 
en base a iso emendase o Regulamento que ela apoia. 

Di a Sra. Lemus que o tema da xestión directa, pensa que hai temas que non son 
pacíficos, pero o feito de que se faga en época electoral ten cunha clara intención 
política, e en canto aos informes de xurídicos, non é un tema pacífico, e pode ser 
discutible a posibilidade da subrogación, por iso se abstén, pero o problema é que, se 
os traballadores de Viaqua non piden a subrogación cando salga a oferta de emprego, 
e non presentan recurso pedindo medidas cutelares, teríamos 11 traballadores novos 
sen experiencia no servizo de auga, e iso é un problema, nun servizo destas 
características. 
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Di que a externalización dos servizos auxiliares non lle supón problema, pero si a 
contratación deses servizos, porque trátase dun servizo importante que se debe prestar 
con un mínimo de calidade, e do que se trata é de que os usuarios non noten a 
diferenza na calidade da auga. 

Remata dicindo que non vai apoiar que o Pleno teña que aprobar a oferta de emprego 
público e as bases das convocatorias, despois do acordo de hoxe, porque é 
competencia da alcaldía, e traelo ao Pleno sería dilatorio. Di que segue tendo dúbidas 
sobre distintas cuestións da xestión directa do servizo, porque entende que é un tema 
complicado, e sobre a liquidación do contrato, di que sen darlle a razón a Viaqua, hai 
aspectos da liquidación que son moi preocupantes, pero como do que se trata é de 
recuperar a xestión do servizo público, non hai que darlle mais voltas.  

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, e di que por unha cuestión de orde 
deberíase falar do punto 7, que é o que se está tratando, pero aquí falouse dos puntos 
8, 9 e 10 da orde do día, e considera que é un desorde. 

Di o Sr. Fernández que, tendo en conta as datas e que o último pleno ordinario desta 
lexislatura será a finais de abril, o tema vaise adentrar nas eleccións, e pregunta 
porque na memoria figuran as siglas de todos os grupos municipais, menos as do BNG.  

Di o Sr. Fernández que hai un contrato nulo de pleno dereito dende o ano 2009, e hai 
dúas solucións ou ir a xestión directa ou sacar a concurso a xestión indirecta, e o BNG 
está a favor da xestión directa, e non se lle poden dar mais voltas a este punto, no 
resto dos temas xa dará a súa opinión. Remata dicindo que está de acordo coa 
proposta da Sra. Lemus sobre a emenda do regulamento, para baixar a distancia de 
conexión a 50m. 

 

A concelleira do PP, Sra. Leboran, di que é posible que na masa común non se poida 
facer a nave, pero dá a idea de que se faga no polígono industrial. 

Dia Sra. Leborán que o PP non se opón á xestión directa, pero considera que o servizo, 
cando menos, ten que igualar ao que se viña prestando mediante a xestión indirecta, e 
quere que sexa o goberno municipal que salga das próximas eleccións o que se faga 
cargo deste tema, e propón deixalo para despois das eleccións municipais, e non 
facelo agora con presas. 

 

Intervén o Sr. Sisto e dille ao Sr. Fernández que esta situación deriva dunha situación 
de ilegalidade, e hai que resolver o tema, xa sexa indo á xestión directa ou a unha nova 
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concesión, e o grupo de goberno opta pola xestión directa, e levan toda a lexislatura 
traballando nesta opción, non é unha cousa de última hora. 

Di o Sr. Sisto que no tema do persoal ten claro que poden entrar 11 traballadores 
novos, sen experiencia, polo que considera que as bases do proceso de selección 
deberán valorar a experiencia dos aspirantes. 

En relación coas datas, e a coincidencia co proceso electoral, di que as decisións 
tómanse hoxe e logo o resto son trámites para levar a cabo os acordos, e remata 
dicíndolle á Sra. Leborán que lle parece unha voa idea a de facer unha nave no 
polígono industrial, non solo para ese servizo, senón que se poderían concentrar hai o 
outros servizos. 

  
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
10 votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto-
PSdeG-PSOE)  e 6 votos en contra (5 PP e 1 do grupo mixto-INTEO), acorda: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a Memoria para a de xestión directa do servizo de 
abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do 
concello de Teo.  

En caso de ser aprobada definitivamente, o concello asumiría a xestión directa 
do servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de 
augas residuais do concello de Teo, constituída polas instalacións que se 
describen no citado documento, e coas condicións recollidas no seu estudo de 
custos, que se concretan: 

 

a. No investimento inicial de 117.701,66€ para a posta en marcha do servizo 
recollido no punto 5.0  

b. Na contratación mediante concurso-oposición do seguinte persoal, baixo 
as condicións definidas na Proposta da Alcaldía de modificación do 
cadro de persoal 

Nº de 
prazas 

Cargo Grupo/Categoría 
profesional 

Custe total 

1 Xefe instalacións e redes Grupo A1/ Técnico superior 46.262,53€
3 Operario de planta (EDAR 

/ ETAP) 
C2/Oficial 78.943,18€

1 Oficial electro-mecánico C2/Oficial 26.314,39€
1 Capataz de redes Grupo C1/ Encargado xeral 31.481,47€
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4 Operario de redes C3/operario especialista 101.711,20€
1 Auxiliar administrativo C2/Auxiliar  28.170,64€ 

c. Nas previsións anuais de gastos ordinarios de explotación e amortización 
:  

 Concepto Importe 
5.1 Custos de persoal 337.183,41€
5.2 Custo de instalacións 283.312,93€
5.3 Custo enerxético 238.550,77€
5.4 Provisión para grandes reparacións 182.500,00€
5.5 Custo control e análise de rede 14.996,00€
5.6 Compensación intermunicipal - 92.609,65€
5.7 Control de consumo e recadación 65.885,27€
5.8 Canon da auga 17.151,61€
5.9 Compra venda de auga en alta 1.539,00€
5.10 Custos de administración 55.500,00€
5.11 Seguros 24.000,00€

 Gastos ordinarios de explotación 1.127.964,34
5.12 Custos de amortización 367.685,24€

 TOTAL 1.495.649,58€

segundo o detalle e descrición recollido no estudo de custos. 

Segundo.- Proceder á  exposición pública da memoria de referencia por prazo de 
30 días hábiles durante os cales os particulares e entidades poderán formular 
observacións. Transcorrido dito prazo e informadas as alegacións, a memoria 
será elevada ao Pleno para súa aprobación definitiva. 
 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO CADRO DE 
PERSOAL DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS E 
DEPURACION 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, quen da conta da 

proposta da alcaldía, de 13 de marzo de 2015, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, Facenda e Asuntos 

Económicos de 23/03/2015 
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 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Modificación do anexo de persoal do orzamento 

Tendo en conta a proposta da Alcaldía sobre a xestion directa do servizo de 

abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do 

concello de Teo que se presenta para a súa aprobación polo Pleno Municipal nesta 

mesma sesión ordinaria, conleva unha serie de necesidades de persoal para a posta 

en marcha do servizo. 

Considerando que a memoria previa "sobre a viabilidade de xestión directa do servizo 

de abstecemento de auga e saneamento do Concello de Teo", documento base do 

acordo do Pleno municipal celebrado o 30 de outubro de 2013 polo que se 

manifestaba "a vontade de asumir a xestión directa do servizo", incluía un informe 

xurídico no que se concluía que o Concello non podería contratar máis que persoal 

laboral temporal ou funcionario interino en casos excepcionais e “para cubrir 

necesidades urxentes e inaprazables que…  afecten ao funcionamento dos servizos 

públicos esenciais.”, diante da imposibilidade de contratar persoal público con carácter 

indefinido. No mesmo xustificábase tamén esta situación excepcional 

"por se tratar da posta en marcha urxente e inaprazable desa forma de xestión 

como consecuencia da extinción do contrato coa concesionaria -pola declaración 

de nulidade da súa prórroga-, é inevitable artellar de forma inicial, temporal e 

transitoria esa nova forma de xestión sen prexuízo do seu deseño definitivo nos 

vindeiros exercicios, momento no que –supoñendo que se levantasen as 

limitacións á incorporación de novo persoal ás Administracións públicas- se 

crearían os postos de traballo de carácter permanente e se seleccionaría o 

persoal a través dos procedementos de acceso ao emprego público aplicables". 

Por outra banda, a "Circular interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011" 

asinada polo Director Xeral de Administración Local o 30 de xaneiro de 2012 abonda 

nesta interpretación, sinalando literalmente: 

Da mesma maneira haberá que tomar en consideración, estimamos, o que o 

artigo 26 da mesma Lei 7/1985 considera "servizos mínimos" de obrigatoria 

prestación en cada concello en atención á poboación de aquel, sendo así que 

conforme ao citado precepto: 
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"Os concellos por si ou asociados deberán prestar, en todo caso os seguintes 

servizos: 

a) En todos os Concellos: alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, 

limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, sumidoiro, (...). 

E, finalmente, á vista do informes de secretaría e intervención emitidos ao respecto. 

Propoño ao Pleno a adopción dos seguintes ACORDOS: 

Primeiro.- Modificar o anexo de persoal do Orzamento de 2014 (prorrogado a 2015) de 

xeito que incorpore once novas prazas vencelladas ao servizo de abastecemento de 

auga, sumidoiros e depuración, tal e como se indica no anexo a esta proposta. 

A atribución funcional realízase con carácter xeral e sen natureza  exhaustiva nin 

taxativa e, polo tanto, sen prexuízo da posibilidade de que, en  desenvolvemento do 

contemplado no instrumento organizativo e/ou de ordenación de postos vixente, en 

cada momento, no Concello, en aplicación do previsto en disposicións normativas 

igualmente vixentes, e/ou cando as necesidades de servizo o xustifiquen, se lle poidan 

atribuír aqueloutras funcións que, en todo caso, resulten axeitadas a súa clasificación 

e/ou capacitación profesional, nos termos e cos límites do legalmente previstos 

 As partidas orzamentarias nas que se imputaran os custos de persoal son as 

seguintes: 
161 13000 Retribucións básicas de persoal laboral 237.950,05€ 

161 15000 Produtividade 14.300,00€ 

161 15100 Gratificacións 10.000,00€ 

161 16000 Seguridade social  74.933,36€ 

Segundo.- Expoñer a devandita modificación 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, a modificación quedará definitivamente aprobada. 
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Terceiro.- Autorizar á Alcaldía para aprobar as bases, convocar e xestionar o proceso 

selectivo en réxime laboral temporal, e baixo a modalidade de interinidade, do persoal 

arriba relacionado. O persoal finalmente seleccionado será obxecto de contratación 

laboral temporal, baixo a modalidade contractual de interinidade (ata cobertura de 

vacante),  e con adecuación á clasificación profesional e esixencias funcionais arriba 

indicadas, así como ás retribucións inherentes e restantes condicións laborais que, 

para cada caso e de conformidade ao previsto, ao respecto, no Convenio Colectivo do 

persoal laboral ao servizo do Concello de Teo, lle resulten de aplicación. 

A selección do referido persoal laboral temporal realizarase mediante un procedemento 

áxil que garanta a urxencia e celeridade requirida, respectando, en todo caso, os 

principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade legalmente esixibles. O 

sistema selectivo será o de concurso-oposición, que incluirá, ademais da valoración de 

méritos, probas para a determinación da capacidade e coñecementos dos aspirantes.” 

 

O Sr. alcalde cede a palabra ao Sr. Sisto que explica que como xa se falou deste tema 

no punto anterior, explica brevemente o contido da proposta e aclara que no caso de 

que os traballadores de Viaqua reclamen a subrogación, dende o Concello tomaranse 

as medidas cautelares necesarias para evitar duplicar os traballadores, e se van á vía 

contenciosa subrogaranse o persoal. 

 

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

renuncia a intervir. 

 

A Sra. Lemus, do grupo mixto- PSdeG-PSOE, di que mantén a postura que xa puxo de 

manifesto no punto anterior, e polo tanto vaise abster. 

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, e di que o tema dos traballadores é o 

mais sensible, pero trátase dunha aprobación inicial e no período de alegacións vaise 

coñecer a posición dos traballadores, e considera que o tema da subrogación non está 

claro, porque hai moitas interpretacións e así se pon de manifesto no informe de 
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secretaría na que se cita distinta xurisprudencia. Di que en canto as bases considera 

de sentido común que recollan como mérito o coñecemento da rede de Teo. Remata 

dicindo que se vai abster neste punto ata coñecer as alegacións dos traballadores. 

 

O Sr. Guerra, do PP, cede a palabra á concelleira do seu grupo Sra. Leborán, quen di 

que vai revisar as actas anteriores, porque ten idea de que se dixo que co tema dos 

traballadores non ia haber problema, e engade que de algunha forma xogouse co tema 

dos traballadores, porque unha serie de persoas que tiñan unha estabilidade laboral, e 

que se queden sen traballo, porque cando se toma unha decisión hai que ver as 

consecuencias que pode ter, e os informes xurídicos hai que pedilos antes, para ver as 

repercusións que poden ter, e tomar unha medida que afecta a oito traballadores, que 

van quedar sen o posto de traballo hai que pensalo.  

 

Intervén o Sr. Sisto para dicirlle á Sra. Leboran que acaba de facer demagoxia, porque 

os traballadores son responsabilidade da empresa, non se está xogando cos seus 

postos de traballo, e a responsabilidade do Concello, como representantes dos veciños 

de Teo, é xestionar os servizos de forma eficaz, e a solución non é pagarlle a Aquagest 

unha cantidade que sería suficiente para pagarlle a 40 ou 50 traballadores, di que os 

traballadores teñen que defender os seus dereitos e os concelleiros teñen que cumprir 

a súa obriga de defender os intereses do Concello, e en función disto tomar as 

decisións, sen condicionar as decisións políticas aos informes xurídicos, os informes 

indican a legalidade para executalas, pero a responsabilidade da Corporación é evitar 

que Aquagest nos siga sangrando. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións o Sr. Parajo, dille ao Sr. Sisto que minte, 

pero a pesar de saber que minte quere enganar a todos, pero a el e aos traballadores 

non os engana, e dille que dentro dun ano xa se verá quen tiña razón. 

 

O resto dos concelleiros renuncian a intervir. 
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Intervén o Sr. Alcalde para dicirlle ao Sr. Parajó que se está tratando un tema que ven 

dunha ampliación contractual ilegal que se fixo no 2007, cando el tiña 

responsabilidades de goberno, e ademais, cando estaba na oposición tivo a 

oportunidade de revocar o acordo, e votou en contra, e dille que por esas dúas 

decisións está imputado por prevaricación, por unha decisión que prexudicou os 

interese dos veciños de Teo, porque nos levou a estar pagando a Aquagest moitos 

cartos, por liquidacións trimestrais nas que se nos cobraba mais do que correspondía, 

e tomou esas decisións a sabendas de que eran inxustas, e en contra do interese 

xeral, e cada quen ten que asumir as súas responsabilidades, e que agora fale dos 

intereses dos traballadores, cando foi cómplice desta situación, é o colmo. 

 O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Parajó que non o interrompa, que el xa tivo o seu turno de 

palabra e agora está falando el, e recórdalle que o tempo pon a cada un no seu sitio, e 

que o Sr. Parajó está imputado por prevaricación. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
7 votos a favor dos concelleiros/as non adscritos/as, 3 abstencións (2 BNG e 1 
grupo mixto-PSdeG-PSOE) e 6 votos en contra (5 PP e 1 do grupo mixto-INTEO), 
acorda: 

Primeiro.- Modificar o anexo de persoal do Orzamento de 2014 (prorrogado a 
2015) de xeito que incorpore once novas prazas vencelladas ao servizo de 
abastecemento de auga, sumidoiros e depuración, tal e como se indica no anexo 
a esta proposta. 

A atribución funcional realízase con carácter xeral e sen natureza  exhaustiva nin 
taxativa e, polo tanto, sen prexuízo da posibilidade de que, en  desenvolvemento 
do contemplado no instrumento organizativo e/ou de ordenación de postos 
vixente, en cada momento, no Concello, en aplicación do previsto en 
disposicións normativas igualmente vixentes, e/ou cando as necesidades de 
servizo o xustifiquen, se lle poidan atribuír aqueloutras funcións que, en todo 
caso, resulten axeitadas a súa clasificación e/ou capacitación profesional, nos 
termos e cos límites do legalmente previstos 
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 As partidas orzamentarias nas que se imputaran os custos de persoal son as 
seguintes: 

161 13000 Retribucións básicas de persoal laboral 237.950,05€ 

161 15000 Produtividade 14.300,00€ 

161 15100 Gratificacións 10.000,00€ 

161 16000 Seguridade social  74.933,36€ 

Segundo.- Expoñer a devandita modificación 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, a modificación quedará 
definitivamente aprobada. 

Terceiro.- Autorizar á Alcaldía para aprobar as bases, convocar e xestionar o 
proceso selectivo en réxime laboral temporal, e baixo a modalidade de 
interinidade, do persoal arriba relacionado. O persoal finalmente seleccionado 
será obxecto de contratación laboral temporal, baixo a modalidade contractual 
de interinidade (ata cobertura de vacante),  e con adecuación á clasificación 
profesional e esixencias funcionais arriba indicadas, así como ás retribucións 
inherentes e restantes condicións laborais que, para cada caso e de 
conformidade ao previsto, ao respecto, no Convenio Colectivo do persoal laboral 
ao servizo do Concello de Teo, lle resulten de aplicación. 

A selección do referido persoal laboral temporal realizarase mediante un 
procedemento áxil que garanta a urxencia e celeridade requirida, respectando, en 
todo caso, os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade 
legalmente esixibles. O sistema selectivo será o de concurso-oposición, que 
incluirá, ademais da valoración de méritos, probas para a determinación da 
capacidade e coñecementos dos aspirantes. 
 

Sendo as 22:20 horas faise un receso de 15 minutos, e ás 22:35 horas, reiníciase a 

sesión. 



 

 - 36 -

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO 
DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE, 
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE TEO 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, que da conta da 

proposta da alcaldía de 16 de marzo de 2015, que se recolle a continuación, e que foi 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e servizos básicos de 23/03/2015. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación do Regulamento do Servizo municipal de 
abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de 
augas residuais do concello de Teo 

A proposta da Alcaldía sobre a xestión directa do servizo de abastecemento de auga 
potable, saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo que se 
presenta para a súa aprobación polo Pleno Municipal nesta mesma sesión ordinaria, 
determina a necesidade de que o concello de Teo se dote dun instrumento normativo 
que faga compatibles, de forma razonable, o desenvolvemento económico e social co 
desenvolvemento sotible, ao tempo que fixe con precisión os dereitos e deberes dos 
abonados/as do servizo. 

Por outra banda, o Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento marco do Servizo Público de saneamento e depuración de augas 
residuais de Galicia, estabelece a obriga das entidades locais de elaborar 
regulamentos ou ordenanzas específicos en relación cos sistemas de saneamento e 
depuración, outorgando na súa disposición transitoria primeira un prazo de dous anos 
para que as entidades locais adecúen as súas ordenanzas ao disposto no 
Regulamento marco, prazo rematado en xullo do pasado ano.  

Este regulamento, que se fundamenta na Directiva 91/271/CEE, de 21 de maio, 
relativa ao tratamento das augas residuais urbanas, toma tamén como referencia o 
Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei de Augas e o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, xunto ao Real Decreto-Lei 11/1995, de 28 de 
decembro, polo que se establecen normas aplicables ao tratamento das augas 
residuais urbanas, enmarcándose, no que a asignación de competencias se refire, na 
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local e na Lei 5/1997, de 
22 de xullo, de Administración Local de Galicia, concretamente nos seus artigos 25 e 
80, respectivamente que estabelecen que os municipios exercerán, en todo caso, 



 

 - 37 -

competencias nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, en 
materia de rede de sumidoiros e tratamento de augas residuais. 

Consecuentemente, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO 

 

1. Aprobar inicialmente o "Regulamento do Servizo municipal de 
abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas 
residuais do concello de Teo" que figura como ANEXO 

2. Remitir este acordo a Augas de Galicia para o seu informe preceptivo con 
carácter previo á súa aprobación definitiva, tal e como establece o artigo 
34.3 do Regulamento marco aprobado por Decreto 141/2012, do 21 de xuño. 

3. Facultar á Alcaldía para que, no caso de que Augas de Galicia informe 
favorablemente o Regulamento proposto, ou ben teña transcorrido o prazo 
de dous meses dende a recepción de petición do informe, proceda á súa 
exposición pública polo prazo de trinta días.” 

O Sr. Sisto explica que a distancia de 200 m. establecida no artigo 2 do Regulamento 

do Servizo municipal de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de 

augas residuais do concello de Teo, que figura como anexo da proposta ditaminada 

favorablemente pola comisión informativa do 23 de marzo, debe quedar substituída por 

50 m., distancia que tamén se aplicara ao artigo 10.1, polo que formula unha emenda, 

consistente na modificación dos artigos 2 e 10.1 do citado Regulamento, que quedarían 

redactados da seguinte forma:  

“Artigo 2. Carácter do servizo público. 

1. Os servizos de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas 

residuais do Concello de Teo terán en todo momento a condición de servizos públicos 

municipais de recepción obrigatoria para novas construcións residenciais sempre que a 

rede de distribución se localice a menos de 50 m. En consecuencia, non se concederán 

licenzas para edificar en solo urbano se nos correspondentes proxectos de obra que se 

sometan á Administración Municipal non consta a instalación ou conexión coa rede 

xeral de subministro de auga e rede de sumidoiros, coas garantías necesarias.”  

“Artigo 10. Obrigatoriedade de conexión aos sistemas públicos de saneamento e 

abastecemento 
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1. Toda edificación de nova construción situada a unha distancia igual ou inferior a 

cincuenta (50) metros das redes públicas de abastecemento e/ou saneamento está 

obrigada a conectarse ás mesmas, agás circunstancias específicas de imposibilidade 

técnica ou especial gravosidade económica acreditadas en expediente administrativo 

tramitado ao efecto a solicitude do titular obrigado á conexión.” 

 

Di o Sr. Sisto que o Regulamento ten que ser informado por augas de Galicia antes da 

exposición pública, e que ese informe deberá ser emitido no prazo de dous meses, por 

iso se faculta ao alcalde a sometelo á exposición pública, transcorrido ese prazo sen 

que se teña emitido o informe. 

 

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

non esta de acordo con que se faculte ao alcalde, e pide que sexa unha comisión de 

expertos e di que vai votar en contra. 

 

A Sra. Lemus, do grupo mixto-PSdeG-PSOE, di que do Regulamento xa falaron antes, 

e engade que non lle parece correcto o que acaba de acontecer, porque cree que o 

tema é suficientemente serio e considera que se debería ser mais responsables nos 

debates que se dean. En relación co asunto a tratar, di que vota a favor do 

Regulamento que xa foi debatido no punto anterior.   

 

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di que lle parece correcta a distancia de 50m. 

para as acometidas particulares, que se recolle na emenda da proposta, e van apoiar o 

Regulamento. 

 

O Sr. Guerra do PP, cede a palabra a concelleira do seu grupo Sra. Leborán, que di 

que lle sigue parecendo moita distancia os 50 m. das acometidas a cargo dos 

particulares, porque costa 60 € o metro e supón un custo de 3.000 €, e parécelle moito,  

e polo tanto votan en contra da proposta, e pide que conste en acta que o seu grupo 



 

 - 39 -

está a favor da municipalización, pero queren que se deixen estas decisións para 

despois das eleccións. 

 

Intervén o Sr. Sisto para aclarar que coa emenda a distancia a cargo dos particulares 

queda en 50m., e acláralle á Sra. Leboran que nas acometidas, no cadro de tarifas que 

aparece o prezo sen IVE é de 40 € por metro.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións o Sr. Parajó di que xa dixo que vota en 

contra, porque lle parece moito o que se cobra polas acometidas. 

 

Intervén a Sra. Lemus e di que o custo dun pozo de saneamento esta entre 4.000 e 

5.000 €, e os 50m. de acometida valóranse nuns 3.000 €, polo que compensa facer a 

acometida individual, engade que se trata de motivar aos veciños para que fagan a 

acometida e se meten mais de 50 m. habería que facer pozos de rexistro, e calculouse 

para que compense fronte a instalación propia, esta medida estase levando a cabo nos 

concellos da comarca, que tamén teñen establecido os 50m. 

 

O Sr. Fernández di que non ten nada que engadir. 

 

A Sra. Leboran acláralle á Sra. Lemus que o que piden é que, a distancia a cargo dos 

particulares, sexa menor de 50m., e engade que cree que o outro día entendeulle que 

en Santiago son 40m. 

 

Responde a Sra. Lemus que calcularon 50m. en función dos pozos de rexistro, pero 

que se queren pode deixarse en 40m, por ela non hai problema. 

 

Intervén o Sr. Sisto e di que hai que ter en conta o que están pagando agora, e tratase 

de buscar un punto que compense economicamente facer a conexión e hai que ter en 
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conta que, cando se trate de solares baleiros, despois se enganchan teñen que 

compensarlle ao propietario que fixo a conexión, e cree que está ben esa distancia. 

 
Sometida a emenda a votación, o Pleno da Corporación, con 10 votos a favor (7 
concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSdeG-PSOE), 5 abstencións 
do PP e un voto en contra do grupo mixto-INTEO, acorda aprobar a emenda 
formulada á proposta de aprobación do Regulamento do servizo municipal de 
abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do 
concello de Teo. 
 
Sometida a votación a proposta emendada, o Pleno da Corporación, con 10 votos 
a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSdeG-PSOE) e 6 
votos en contra (5 PP e 1 grupo mixto-INTEO), acorda: 

1. Aprobar inicialmente o "Regulamento do Servizo municipal de abastecemento 
de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do concello de 
Teo" que figura como ANEXO 

2. Remitir este acordo a Augas de Galicia para o seu informe preceptivo con 
carácter previo á súa aprobación definitiva, tal e como establece o artigo 34.3 do 
Regulamento marco aprobado por Decreto 141/2012, do 21 de xuño. 

3. Facultar á Alcaldía para que, no caso de que Augas de Galicia informe 
favorablemente o Regulamento proposto, ou ben teña transcorrido o prazo de 
dous meses dende a recepción de petición do informe, proceda á súa exposición 
pública polo prazo de trinta días. 

ANEXO 

REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA 
POTABLE, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO 

DE TEO 

Índice 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 

CAPÍTULO PRIMEIRO. Obxecto e ámbito de aplicación. 
Artigo 1. Obxecto 
Artigo 2. Carácter do servizo público. 
Artigo 3. Normas xerais 
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Artigo 4. Obrigas da entidade subministradoCorrespóndelle ao concello de Teo, a través do Servizo 
Municipal de Augas: 
Artigo 5. Dereitos e facultades da entidade subministradora 
Artigo 6. Obrigas dos abonados/as 
Artigo 7. Dereitos dos abonados/as. 
Artigo 8. Reclamacións 

CAPÍTULO SEGUNDO. Condicións xerais dos servizos. 
Artigo 9. Acometidas 
Artigo 10. Obrigatoriedade de conexión aos sistemas públicos de saneamento e abastecemento 
Artigo 11. Execución das acometidas 
Artigo 12. Urbanizacións, novas rúas ou polígonos 
Artigo 13. Unidades de edificación 
Artigo 14. Documentación 
Artigo 15. Obras de acometida 

CAPÍTULO TERCEIRO. Contratación dos servizos. 
Artigo 16. Definición 
Artigo 17. Acometidas provisionais 
Artigo 18. Titulares do contrato de abastecemento e/ou saneamento 
Artigo 19. Modalidades de servizo 
Artigo 20. Causas de denegación do contrato de subministro 

TÍTULO II. SERVIZO PÚBLICO DE ABASTECEMENTO 

CAPÍTULO PRIMEIRO. Condicións do servizo 
Artigo 21. Obrigas do Servizo Municipal de Augas do concello de Teo: 
Artigo 22. Instalacións interiores 
Artigo 23. Xestión de incidencias 
Artigo 24. Responsabilidades 
Artigo 25. Presión das acometidas 

CAPÍTULO SEGUNDO. Utilización do abastecemento. 
Artigo 26. Prohibicións na utilización do abastecemento 
Artigo 27. Resolución de avarías nas instalacións interiores 
Artigo 28. Sistemas contra incendios 
Artigo 29. Obras non municipais de carácter público 

CAPÍTULO TERCEIRO. Contadores 
Artigo 30. Obrigatoriedade de uso do contador 
Artigo 31. Características técnicas dos aparatos de medida 
Artigo 32. Situación dos contadores. 
Artigo 33. Adquisisción do contador 
Artigo 34. Verificación e precintado 
Artigo 35. Solicitude de verificación 
Artigo 36. Colocación e retirada de contadores. 
Artigo 37. Cambios de situación 
Artigo 38. Manipulación do contador 
Artigo 39. Substitución de contadores 

CAPÍTULO CUARTO. Lecturas, consumos e facturacións 



 

 - 42 -

Artigo 40. Lectura de contadores 
Artigo 41. Determinación dos consumos facturables 
Artigo 42. Obxecto e periodicidade da facturación 
Artigo 43. Recibos 
Artigo 44. Forma de pagamento dos recibos 
Artigo 45. Vía de constrinximento 
Artigo 46. Reclamacións 
Artigo 47. Consumos públicos. 

CAPÍTULO QUINTO.- Réxime de tarifas 
Artigo 48. Sistema tarifario. 
Artigo 49. Recargas especiais 
Artigo 50. Dereitos de acometida e cota de contartación 
Artigo 51. Cánones por investimentos 

CAPÍTULO SEXTO.- Suspensión do servizo 
Artigo 52. Causas de suspensión do subministro. 
Artigo 53. Procedemento de suspensión 

CAPÍTULO SÉPTIMO.- Fraudes e liquidación da fraude 
Artigo 54. Inspección da utilización do servizo de abstecemento 
Artigo 55. Fraudes no subministro da auga. 
Artigo 56. Actuación por anomalía 
Artigo 57. Liquidación da fraude 

TÍTULO III. SANEAMENTO.  

CAPÍTULO PRIMEIRO. Disposicións xerais 
Artigo 58. Finalidades. 
Artigo 59. Definicións 
Artigo 60. Das redes de saneamento e os seus elementos 

CAPITULO SEGUNDO. Utilización dos sistemas públicos de saneamento e depuración de augas 
residuais. 
Artigo 61. Condicións previas á conexión 
Artigo 62. Requisitos e características de conexión ao sistema 
Artigo 63. Condicións para a utilización do sistema público de saneamento e depuración 
Artigo 64. Prohibicións e limitacións 
Artigo 65. Solicitude do permiso de vertedura 
Artigo 66. Permiso de vertedura 
Artigo 67. Réxime de obtención do permiso de vertedura 
Artigo 68. Contido do permiso de vertedura. 
Artigo 69. Revisión do permiso de vertedura 
Artigo 70. Revogación do permiso de vertedura 
Artigo 71. Obrigas da persoa titular do permiso de vertedura 
Artigo 72. Censos de verteduras ao sistema 
Artigo 73. Verteduras non canalizadas 
Artigo 74. Normas de mantemento, reposición e explotación das instalacións 
Artigo 75. Prevención de riscos laborais. 

CAPÍTULO TERCEIRO. Situacións de emerxencia. 
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Artigo 76. Comunicación 
Artigo 77. Adopción de medidas en situación de emerxencia 
Artigo 78. Valoración de danos 
Artigo 79. Accidentes maiores 

CAPÍTULO CUARTO. Inspección e control. 
Artigo 80. Función inspectora. 
Artigo 81. Obxecto e inicio da inspección. 
Artigo 82. Dereitos do persoal inspector 
Artigo 83. Deberes do persoal inspector 
Artigo 84. Desenvolvemento da actividade inspectora 
Artigo 85. Documentación das actuacións inspectoras 
Artigo 86. Toma de mostras 
Artigo 87. Práctica de análises 

CAPÍTULO QUINTO. Relacións interadministrativas. 
Artigo 88. Obrigas do Concello de Teo 

CAPÍTULO SEXTO. Réxime de infraccións e sancións. 
Artigo 89. Réxime das infraccións 
Artigo 90. Réxime das sancións 
Artigo 91. Medidas cautelares 
Artigo 92. Competencia e procedemento 
Artigo 93. Valoración de danos. 
Artigo 94. Relación co canon da auga e co coeficiente de vertedura 

Disposición final 

ANEXOS 
1-Características verteduras e actas de inspección 

1-A: Verteduras prohibidas 
1-B: Verteduras limitadas 
1-C: Solicitude de permiso de vertedura ao sistema 
1-D: Plan de conservación e mantemento dos sistemas de saneamento de augas residuais 
1-E: Contido da acta de inspección 
1-F: Condicións de preservación de mostras e métodos analíticos 

2- Normas de execución de acometidas e ampliacións das redes de sumidoiros e pluviais. 

 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 

CAPÍTULO PRIMEIRO. Obxecto e ámbito de aplicación. 

Artigo 1. Obxecto 

1. O presente regulamento ten por obxecto establecer as normas respecto ás modalidades de prestación 
dos servizos de subministración de auga potable e saneamento no municipio de Teo e as súas 
características, regular as relacións cos usuarios/as, os seus, dereitos, deberes e obrigas básicas, así 
como recoller o ámbito de aplicación de prezos e tarifas, e o réxime de infraccións e sancións. 

2. No presente Regulamento denomínase abonado/a á persoa usuaria do servizo municipal de auga e/ou 
rede de saneamento que teña contratado o servizo de subministro de auga e/ou rede de saneamento. A 
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persoa cliente debe ser a propietaria da finca, local ou industria, sen perxuicio da súa facultade de 
repercusión contra o usuario/a ou beneficiario/a do servizo. 

3. O concello de Teo, entidade xurídica de carácter público, é a titular do servizo de distribución 
domiciliaria da auga potable e do mantemento da rede de sumidoiros de Teo actuando, en 
consecuencia, como entidade subministradora. 

 

Artigo 2. Carácter do servizo público. 

1. Os servizos de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do 
Concello de Teo terán en todo momento a condición de servizos públicos municipais de recepción 
obrigatoria para novas construcións residenciais sempre que a rede de distribución se localice a menos 
de 50m. En consecuencia, non se concederán licenzas para edificar en solo urbano se nos 
correspondentes proxectos de obra que se sometan á Administración Municipal non consta a instalación 
ou conexión coa rede xeral de subministro de auga e rede de sumidoiros, coas garantías necesarias. 

2. A xestión e operatividade do servizo será realizada polo Servizo Municipal de Augas do concello de 
Teo, podendo realizar a contratación externa de certos servizos secundarios que, en todo caso, estarán 
baixo a responsabilidade directa do concello. 

3. A recadación das taxas do servizo será realizada a través do servizo de recadación da Deputación 
Provincial da Coruña. 

 

Artigo. 3. Normas xerais 

1. O Concello de Teo procede á prestación do servizo municipal de abastecemento de Auga e rede de 
saneamento, de acordo co definido e preceptuado pola Lei de Réxime Local e Texto Refundido das 
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, mediante o procedemento de xestión directa. 

2. O servizo de subministro domiciliario de auga potable e rede de saneamento axustarase a canto 
establece o presente Regulamento, ao estipulado na Orde do 9 de Decembro de1975 do Ministerio de 
Industria e Enerxía, pola que se aprobaron as "Normas Básicas para Instalacións Interiores de 
Subministro de Auga" que se refiren principalmente a instalacións interiores, e ao preceptuado nas 
Ordenanzas Municipais. 

3. As características técnicas dos elementos e a execución das instalacións da rede xeral e das 
acometidas ás fincas, vivendas, locais ou industrias axustarase, ademais, ás " Normas de execución de 
acometidas e ampliacións das redes de sumidoiros e pluviais" que como Anexo 2 forman parte deste 
Regulamento. 

 

Artigo 4. Obrigas da entidade subministradora 

Correspóndelle ao concello de Teo, a través do Servizo Municipal de Augas: 

a. Planificar, proxectar, executar, conservar e explotar as obras e instalacións necesarias para captar, 
regular, conducir, depurar, almacenar e distribuír auga potable á poboación do municipio de Teo, así 
como para recoller, conducir, separar e depurar as augas pluviais e residuais para o seu vertido ás 
canles públicas, con arranxo ás condicións que se fixan neste regulamento e na lexislación aplicable, 
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empregando para este efecto os recursos e medios actualmente dispoñibles e os que no futuro resulten 
dos investimentos que se realicen polo propio Servizo Municipal de Augas, ou lle sexan asignados. A 
incorporación de obras e instalacións a partir da entrada en vigor deste Regulamento, esixirá a súa 
recepción polo Concello a proposta dos Servizos Técnicos Municipais. Así mesmo, corresponde ao 
Concello de Teo a conservación, mantemento e explotación das obras e instalacións destinadas a 
abastecemento, saneamento e depuración de augas residuais que sexan executadas polo Estado, a 
Xunta de Galicia ou outras Administracións, unha vez que se produza a súa entrega ao Concello de Teo 
e a adscrición aos citados servizos. 

b. A subministración de auga e o servizo de saneamento a todas aquelas persoas ou entidades que o 
soliciten para o seu uso en edificios, locais e recintos situados dentro da área da súa competencia, 
sempre que estes reúnan as condicións esixidas por este regulamento e demais disposicións aplicables. 

c. Subministrar auga aos usuarios, garantindo a súa potabilidade con arranxo ás disposicións sanitarias 
vixentes, ata o contador ou o límite da propiedade (considerada, con carácter xeral, como inicio da 
instalación interior do abonado), así como efectuar a recollida de augas residuais desde o límite da 
propiedade do abonado. 

d. Manter e conservar ao seu cargo as redes e instalacións necesarias para o abastecemento, así como 
a parte das acometidas que lle corresponda. Realizará ao seu cargo o mantemento, substitución e 
reparación do treito único de condución limitado pola rede xeral e o límite da propiedade. A chave de 
rexistro estará situada obrigatoriamente na vía publica fronte á propiedade do abonado. 

e. Conservar en bo estado de funcionamento as instalacións existentes para a evacuación das augas 
pluviais e residuais, procurando o mellor uso posible da infraestrutura informándolle ao Concello das 
deficiencias que observe. 

f. Dispoñer dun servizo permanente para recepción de avisos de avarías e dispoñer a súa reparación coa 
máxima urxencia, informando aos clientes cunha antelación mínima de 48 horas, das interrupcións da 
subministración cando sexan planificadas.  

g. Informar aos abonados polos medios adecuados de difusión das interrupcións ou alteracións que se 
produzan no contrato de subministración como resultado das súas actuacións ou de terceiros. 

h. Colaborar coas autoridades e centros de educación para facilitar, sen afectar á explotación, que os 
abonados e público en xeral poidan coñecer o funcionamento das instalacións. 

i. Contestar as reclamacións que se lle formulen por escrito no prazo regulamentario. 

l. Aplicar os prezos e cadros de tarifas correspondentes aos distintos tipos de subministración e 
saneamento. 

m. O persoal do Concello de Teo adscrito ao servizo municipal de abastecemento e sanemento, irá 
provisto obrigatoriamente dun documento acreditativo, no que consten os datos de identificación persoal 
e da súa condición profesional. 

 

Artigo 5. Dereitos e facultades da entidade subministradora 

O concello de Teo terá, a través do Servizo Municipal de Augas, con carácter xeral, os seguintes 
dereitos: 
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a. Inspeccionar, revisar e intervir nas instalacións interiores da subministración que, por calquera causa, 
se encontren en servizo. 

b. Percibir, a través do Servizo de recadación da Deputación Provincial da Coruña, o importe das 
facturacións ou cargos que, debidamente autorizados, lles corresponda pagar aos abonados e usuarios 
polas prestacións que realizara o Servizo Municipal de Augas ou, no seu caso, foran utilizadas. 

 

Artigo 6. Obrigas dos abonados/as 

a. Abonar os cargos que o Concello de Teo formule con arranxo aos prezos e tarifas aprobados, así 
como os que se deriven da prestación dos servizos complementarios aos que fai referencia o presente 
regulamento. A falta de pagamento de dous recibos trimestrais consecutivos ou dunha liquidación en 
fraude considerase baixa voluntaria con independencia da obriga de pagamento das cantidades 
adebedadas. A obrigatoriedade do pagamento dos consumos de auga considerarase extensiva aos 
casos nos que os mesmos se orixinaran por fuga, avaría, ou defecto de construción ou conservación das 
instalacións interiores, ou por calquera outra causa non imputable ao Servizo Municipal de Augas. 

b. Respectar as instalacións que integran a infraestrutura dos servizos, redes de distribución de auga 
potable e evacuación de augas residuais e acometidas correspondentes como bens de servizo público, 
prohibíndose a manipulación ou alteración de calquera elemento das mesmas polo persoal non 
autorizado. 

c. Proporcionarlle ao concello de Teo os datos do seu interese en relación co contrato de subministración 
e as variacións que poidan presentarse. 

d. Manter as súas instalacións de forma que non se produzan perturbacións nas redes públicas de 
abastecemento e saneamento, e empregar de forma correcta as instalacións do servizo, adoptando as 
medidas precisas para conservalas na forma adecuada, mantendo intactos os precintos que garanten a 
non manipulación do contador. Absterse de intervir sobre as instalacións de acometida, e garantir as 
condicións idóneas para a toma de lecturas de consumo. Así mesmo, dispoñer dun equipo medidor do 
caudal en perfecto estado.  

e. Os abonados/as deberán, en interese xeral e no seu propio, comunicarlle ao Servizo Municipal de 
Augas calquera avaría ou perturbación (fugas, perdas de presión, vertidos incontrolados, etc.) que se 
produzan na rede de distribución pública ou nas instalacións privadas. 

f. Cumprir as limitacións e prioridades que o Concello de Teo estableza no uso e consumo de auga e da 
rede de sumidoiros. 

g. Facilitar o libre acceso ás instalacións ou recintos aos empregados/as do Servizo Municipal de Augas 
ou a persoa autorizada para o desenvolvemento dos traballos relacionados coa realización de lecturas, 
inspeccións, obras e reparacións. 

h. Os abonados/as non poderán ceder gratuíta ou remuneradamente auga a terceiros, sexa con carácter 
permanente ou temporal, sendo responsables de calquera incidencia ou fraude na subministración. 

i. Os abonados/as están obrigados a solicitar á entidade xestora a autorización pertinente para calquera 
modificación nas súas instalacións que implique modificación no número de receptores ou cambio no uso 
da auga. 
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l. Garantir a non introdución na rede pública de augas doutra procedencia (como pozos propios) aínda 
que sexan potables. O Servizo Municipal de Augas non se responsabilizará da calidade das augas nas 
instalacións que non cumpran estas condicións, advertíndolles aos abonados da responsabilidade na 
que puidesen incorrer de producirse unha alteración das condicións de potabilidade das augas da traída 
pública. 

m. O abonado/a deberá dispoñer pola súa conta das instalacións de elevación precisas para o 
abastecemento naqueles casos nos que non quede garantida a presión adecuada, así como realizar as 
obras necesarias para recoller as augas residuais da parte de edificación situada baixo o nivel da 
beirarrúa. 

n. Os abonados/as que desexen causar baixa no subministro estarán obrigados a interesarlle por escrito 
ao Servizo Municipal de Augas dita baixa cunha antelación mínima dun mes, indicando, en todo caso, a 
data en que debe cesar o subministro. 

 

Artigo 7. Dereitos dos abonados/as. 

a. Recibir nas súas instalacións auga que reúna os requisitos de potabilidade establecidos nas 
disposicións vixentes. 

b. Dispoñer permanentemente da subministración de auga potable con arranxo ás condicións que figuren 
no seu contrato, sen outra limitación que as establecidas no presente regulamento e as demais 
disposicións aplicables 

c. A que se lle tome pola Entidade Subministradora a lectura a do equipo de medida que controle o 
subministro, coa frecuencia que se estabeleza na Ordenanza vixente. 

d. A que os servizos que reciba, se lle facturen polos conceptos y contías vixentes en cada momento. 
cunha periodicidade similar á da lectura 

e. Ser informado de todas as cuestións derivadas da prestación e funcionamento do servizo de 
abastecemento e saneamento, así como recibir contestación por escrito, no prazo regulamentario 
previsto, ás consultas formuladas polo mesmo procedemento. 

f. Acceder a un réxime de exencións e bonificacións na taxa municipal, axudas de carácter social para o 
pago das tarifas, así como a mecanismos de fraccionamento do pago. 

g. A que se lle formalice por escrito un contrato no que se estipulen as condicións básicas do subministro 
de auga e do servizo de saneamento. 

h. A formular reclamación contra a actuación do Servizo Municipal de Augas e ás súas persoas 
empregadas, mediante os procedementos contemplados neste Regulamento. 

 

Artigo 8. Reclamacións 

As reclamacións que se formulen por danos e prexuízos que se causen pola entidade subministradora, 
rexeranse pola lexislación aplicable en virtude do prescrito no Artigo 214 do RDL 3/2011, do 14 de 
novembro polo que se aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 
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Cando a reclamación se refira ao cumprimento das condicións do subministro de auga, a persoa 
reclamante deberá acreditar a súa condición de titular do contrato de subministro, ou da persoa 
representante legal do mesmo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. Condicións xerais dos servizos. 

Artigo 9. Acometidas 

1. Enténdese por acometida de abastecemento o tramo de condución coas súas chaves de rexistro e de 
paso que, partindo da rede de distribución, se estende ata o límite da propiedade da entrada principal do 
edificio ou inmoble para a súa adaptación á instalación particular. 

A acometida de abastecemento entrará necesariamente polo portal principal do edificio ou lugar de 
acceso ao terreo que resulte máis próximo á vía pública.  

2. Enténdese por acometida de saneamento o colector das augas residuais dunha instalación, edificio, 
establecemento ou nave industrial, que se estende desde o bordo da finca ou propiedade pública ou 
privada ata o rexistro de saneamento ao que está conectado. 

Nas instalación antigas onde puidese faltar o rexistro entenderase que a acometida remata no colector 
xeral. 

Os custos de mantemento, substitución e reparación da acometida de saneamento situada na vía pública 
fronte á propiedade do abonado correrán a cargo do Servizo Municipal de Augas. No caso de non dispor 
de rexistro o abonado poderá solicitar a construción deste ou o cambio de acometida, que correrá por 
conta do abonado. 

O custo da substitución ou reparación das acometidas inutilizadas ou avariadas por outras razóns 
diferentes ao seu normal uso poderá ser facturado polo Servizo Municipal de Augas aos usuarios ou aos 
responsables da avaría no seu caso. 

 

Artigo 10. Obrigatoriedade de conexión aos sistemas públicos de saneamento e abastecemento 

1. Toda edificación de nova construción situada a unha distancia igual ou inferior a cincuenta (50) metros 
das redes públicas de abastecemento e/ou saneamento está obrigada a conectarse ás mesmas, agás 
circunstancias específicas de imposibilidade técnica ou especial gravosidade económica acreditadas en 
expediente administrativo tramitado ao efecto a solicitude do titular obrigado á conexión. 

2. Toda edificación de nova construción, deberá estar dotada da infraestrutura necesaria para dar 
entrada aos servizos de abastecemento e saneamento. 

3. Non exime da obriga de conexión á rede de saneamento a necesariedade de instalación de sistemas 
de bombeo por conta do titular da edificación, a salvo de que se acrediten as circunstancias específicas 
descritas no apartado 1 do presente artigo. 

 

Artigo 11. Execución das acometidas 
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1. Cando para a execución dunha acometida sexa preciso efectuar unha prolongación da rede xeral 
correrán por conta do solicitante a totalidade dos gastos que se orixinen con motivo da dita ampliación, e 
faranse constar no orzamento que se confeccione para o efecto. 

2. As obras de ampliación executaranse con carácter xeral polo Concello, directamente ou a través de 
empresa debidamente capacitada contratada ao efecto. 

A dirección, vixilancia e inspección das ampliacións da rede efectuarase directamente polo Servizo 
Municipal de Augas, que fixará as condicións e especificacións técnicas que deberán ser observadas na 
súa execución. 

3. As prolongacións da rede deberán discorrer, con carácter xeral, por terreos de dominio público. 
Naquelas partes da rede que se sitúen excepcionalmente en terreos privados, os propietarios/as dos 
terreos afectados polo paso da condución poñerán a disposición do Servizo Municipal de Augas unha 
franxa de dous metros de ancho ao longo do percorrido da rede, sen que poidan obstaculizar, por ningún 
medio, o acceso do persoal ou maquinaria para reparacións e inspeccións. 

Nos casos nos que o solicitante da prolongación da rede non fose propietario dos terreos por onde teña 
que discorrer a instalación, e non existise outra alternativa, aquel poderá convir co propietario a 
adquisición do terreo preciso ou constituír unha servidume de acueduto para o establecemento ou 
prolongación da rede, inscribíndoa no Rexistro da Propiedade. 

4. Naqueles casos nos que a lonxitude da prolongación de rede afecte a varios terreos ademais do do 
solicitante, o Servizo Municipal de Augas está facultado para repercutir o sobrecusto das obras entre os 
futuros solicitantes que se vexan beneficiados pola dita ampliación. Todo novo propietario que deba 
conectar a súa acometida á citada prolongación, satisfará, ademais do custo normal da acometida, un 
extracusto pola parte proporcional que lle corresponda, de acordo coa lonxitude do treito ou ramal da 
rede pública que lle afecte. O Servizo Municipal de Augas distribuirá os ingresos derivados do extracusto 
entre os abonados que o fixesen efectivo anteriormente, que irán deste xeito resarcíndose das 
cantidades asumidas a medida que se incorporen novos solicitantes de acometidas a ese tramo. A 
contía do sobrecusto deberá ser indicada expresamente no orzamento de cada solicitante.  

A obrigación do Servizo Municipal de Augas fronte ao primeiro solicitante dunha prolongación e, de 
forma derivada, fronte a todos os demais que poidan incorporarse posteriormente, prescribirá aos dez 
(10) anos de terse efectuado o pagamento desa primeira acometida. 

5. Cando se leven a cabo obras de reforma, mellora ou ampliación da rede de abastecemento municipal 
é preciso proceder a instalar: 

a. Os hidrantes precisos para o servizo contra incendios. 

b. As bocas de rego necesarias para uso exclusivo dos servizos públicos municipais de obras, 
parques e xardíns, limpeza, etc. Os hidrantes conectaranse á rede mediante acometida 
independente, en lugares facilmente accesíbles e a unha distancia non superior a 100 metros. 

 

Artigo 12. Urbanizacións, novas rúas ou polígonos 

1. Aos efectos deste regulamento entenderase por urbanizacións e polígonos aqueles terreos sobre os 
que a actuación urbanística esixa a creación, modificación ou ampliación de infraestrutura viaria e de 
servizos, tanto se as obras se realizan para conexión entre as distintas parcelas ou terreos edificábeis 
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nos que se divida o terreo, como se se executan para unir a urbanización ou polígono con outra zona xa 
urbanizada e con servizos. 

2. As instalacións das redes de abastecemento e saneamento propias de urbanizacións, novas rúas ou 
polígonos, serán executadas polo promotor e ao seu cargo, con suxección ao correspondente proxecto 
técnico aprobado polo Servizo Municipal de Augas. 

3. O permiso de acometida de subministración e saneamento para o polígono ou urbanización, así como 
para os terreos edificables e inmobles situados nel, estará supeditado a que previamente se acredite o 
cumprimento das condicións seguintes: 

a. Os esquemas das redes interiores de distribución e saneamento, así como as demais 
instalacións relacionadas, deberán ter sido aprobados polo Concello e proxectados por técnico 
competente, debendo seren executados por conta do promotor/a ou propietario/a da urbanización 
ou polígono, e con cumprimento das normas técnicas en vigor. 

b. As obras e instalacións previstas no proxecto aprobado e as modificacións que, 
convenientemente autorizadas polo Concello sexan introducidas posteriormente, executaranse 
igualmente por conta do promotor ou propietario, ou, no seu caso, por unha empresa instaladora 
homologada, e sempre baixo a dirección técnica do Concello a través do Servizo municipal "Augas 
de Teo". 

c. O Concello poderá esixir, tanto durante o desenvolvemento das obras como na súa recepción 
ou posta en servizo, as probas e ensaios que estime convenientes, co fin de garantir a idoneidade 
de execución e o cumprimento das especificacións de calidade que afecten aos materiais 
previstos no proxecto, sendo os gastos derivados de tales probas a cargo do promotor ou 
propietario da urbanización. 

4. En ningún caso estará facultado o promotor/a ou executor da urbanización para realizar as acometidas 
de abastecemento ou saneamento nos posíbles edificios, terreos edificables ou parcelas sen a previa 
autorización do Concello e a formalización do correspondente acordo. 

5. O enlace das redes interiores coas conducións exteriores que forman a rede pública, así como as 
súas modificacións ou eventuais reforzos que tivesen que efectuarse nelas como consecuencia das 
novas demandas impostas pola urbanización, quedarán perfectamente delimitadas no proxecto previo e 
executaranse a cargo do promotor ou propietario da urbanización.  

6. Unha vez finalizadas as instalacións serán verificadas polo Servizo Municipal de Augas que, se as 
encontrara conformes, informará para a aceptación polo Concello da propiedade das instalacións, as 
súas servidumes de paso e usos da urbanización que pasen a dominio público, asumindo a xestión e 
mantemento dos servizos de abastecemento e saneamento, unha vez lle sexa ordenado polo Concello. 

 

Artigo 13. Unidades de edificación 

Consideraranse unidades de edificación aptas para realizar a conexión ás redes de abastecemento e/ou 
saneamento aquelas que conten con licenza administrativa válida para o seu uso e ocupación no caso 
de ser preceptiva e que estén correctamente identificadas no Catastro Inmobiliario. 
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Artigo 14. Documentación 

1. A solicitude de acometidas deberá acompañarse necesariamente da documentación que se indique en 
cada momento polo Servizo Municipal de Augas. A este efecto o peticionario da acometida estará 
obrigado a subministrarlle ao Servizo Municipal de Augas cantos datos lle sexan solicitados en relación 
co terreo obxecto da petición. 

2. Na solicitude farase constar expresamente: o nome da persoa solicitante ou a súa razón social e 
domicilio propio; domicilio do subministro, sexa finca, vivenda, local ou industria; carácter do subministro; 
uso e destino que pretende dárselle á auga solicitada; domiciliación de notificacións e demais 
circunstancias que sexan necesarias para a correcta definición das características e condicións do 
subministro, así coma para a aplicación das tarifas correspondentes á prestación do servizo. 

3. Á solicitude de subministro, a persoa solicitante acompañará a documentación seguinte: 

a. Boletín de instalación subscrito por un instalador autorizado e visado polo Organismo 
competente en materia de Industria. 

b. Os permisos e/ou licenzas municipais, estabelecidas en cada momento, de: licenza de apertura 
cando se trate dun local comercial ou industria; licenza de primeira ocupación para o caso de 
vivendas; ou de licenza de obras cando se trate de subministros para este fin. 

c Escritura de propiedade da finca, vivenda, local ou industria para a que se solicite o subministro. 

d. Documento que acredite a personalidade da persoa contratante. 

e. Documento de constitución da servidume que, en no seu caso, puidese ser necesaria 
estabelecer para as instalacións do subministro en cuestión, ou das prolongacións de redes que 
puidesen ser necesarias para o efecto. 

f. Acreditación do aboamento da Cota por contribucións especiais, cando proceda. 

4. O Servizo Municipal de Augas, á vista dos datos que achegue o/a solicitante, das peculiaridades do 
inmoble e do estado das súas redes, determinará as características e condicións de contratación e 
execución das acometidas. Comunicaralle á persoa solicitante, no prazo máximo de quince días hábiles, 
a súa decisión de conceder ou denegar a acometida ou acometidas solicitadas e, neste último caso, as 
causas de denegación. 

5. A persoa solicitante, unha vez recibida a notificación do Servizo Municipal de Augas e das condicións 
técnico -económicas que lle fosen formuladas polo Servizo Municipal de Augas, dispoñerá de un prazo 
de 30 días para a formalización do Contrato de Subministro ou Póliza de Aboamento, ou ben para 
presentar perante a mesma as alegacións que, no seu caso, estime. Transcorrido ese prazo sen que se 
teña cumprimentado o regulamentado, entenderase decaída a solicitude, sen máis obrigas para a 
entidade subministradora. 

 

Artigo 15. Obras de acometida 

1. O Servizo Municipal de Augas confeccionará o orzamento para a execución das obras de acometida 
segundo o cadro de prezos vixente. 

2. Abonados polo peticionario os importes regulamentarios, o Servizo Municipal de Augas ou o 
contratista ao seu cargo, executará as acometidas, que deberán quedar finalizadas no prazo establecido 
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no contrato. A partir do momento de execución, e realizadas satisfactoriamente as probas de 
subministración, o Servizo Municipal de Augas pasará a facturarlle ao abonado as tarifas 
correspondentes. 

3. Unha vez executadas as obras, o Servizo Municipal de Augas confeccionará a súa liquidación no 
prazo máximo de quince días hábiles seguintes ao da súa execución, e deberá estar a correspondente 
documentación a disposición do abonado/a. Toda liquidación firme comporta, tanto para o contratante 
das acometidas como para o concello, a obriga de compensar á outra parte das diferenzas existentes 
entre o resultado da liquidación e as cantidades aboadas a conta. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO. Contratación dos servizos. 

Artigo 16. Definición 

Denomínase póliza de servizo ao contrato subscrito entre o concello de Teo a través do Servizo 
Municipal de Augas e o abonado/a, que inclúe os termos e condicións da subministración de auga e da 
prestación do servizo de saneamento. 

 

Artigo 17. Acometidas provisionais 

1. Poderanse conceder acometidas ou tomas de auga con carácter provisional e temporal para obras, 
que terán carácter precario e rexeranse polas condicións xerais das pólizas de servizo e as que se 
poidan determinar particularmente para cada caso. 

2. En ningún caso se empregará para vivendas e locais a auga subministrada para unha acometida de 
obra. Ao finalizar as obras o construtor/a comunicará este feito ao Servizo Municipal de Augas e quedará 
clausurada automaticamente esta acometida rexéndose a subministración polas condicións xerais 
segundo o seu carácter e finalidade. 

3. Ata a sinatura das pólizas definitivas do servizo manterase en vigor a póliza do servizo provisional 
para obra, sendo o promotor/a ou solicitante autorizado/a o responsable de aboar toda a auga 
consumida, que se lle facturará coa tarifa non doméstica, independentemente do uso que tivese, e 
finalizará cando o concello estime que remataron as mencionadas circunstancias. 

 

Artigo 18. Titulares do contrato de abastecemento e/ou saneamento 

1. O contratante da subministración e saneamento será o/a titular ou titulares do terreo, local ou industria 
a abastecer, ou quen o represente legalmente. No seu caso o contratante poderá ser o inquilino, con 
autorización da propiedade. Esta autorización implicará a asunción, por parte do propietario, das 
eventuais responsabilidades e do resarcimento de danos ao Servizo Municipal de Augas no caso de 
incumprimento do contrato de subministración e saneamento por parte do inquilino. 

2. Ao falecemento da persoa titular da póliza de aboamento, o seu cónxuxe, descendentes, fillos 
adoptivos plenos, ascendentes e irmás ou irmáns, que tivesen convivido habitualmente na vivenda, 
cando menos con dous anos de antelación á data do falecemento, poderán subrogarse nos dereitos e 
obrigas da póliza. No serán necesarios os dous anos de convivencia para os que estivesen sometidos á 
patria potestade do falecido nin para o cónxuxe. 
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3. No caso de Entidades Xurídicas, quen se subrogue ou substitúa en dereitos e obrigas poderá facelo 
propio na póliza de aboamento, condicionado á presentación perante a Entidade Subministradora de 
todas as autorizacións administrativas necesarias. 

4. O prazo para subrogarse será de tres meses a partir da data do feito causante. 

5. Non poderá ser abonado da subministración de auga e saneamento quen, téndoo sido con 
anterioridade para outro terreo, local ou industria situado no termo municipal de Teo, fose penalizado con 
suspensión de subministración ou resolución do contrato por falta de pagamento ou medida 
regulamentaria, a non ser que satisfaga integramente as súas anteriores obrigas, cos recargos, xuros e 
gastos aos que houbese lugar. 

6. Toda acometida destinarase exclusivamente aos usos para os que fora solicitada e concedida, 
debéndolle comunicar previamente o abonado/a ao concello calquera modificación, solicitando a súa 
aprobación e a formalización dun novo contrato no que se inclúan as circunstancias modificadas. 

7. Nos casos de cambio de titularidade do terreo, local ou industria deberáse comunicar esa 
circunstancia ao Servizo Municipal de Augas dentro do prazo dun mes coa finalidade de proceder a 
formalizar un novo contrato de subministración a nome do novo titular. Se houbese modificación de 
propiedade do terreo, local ou industria, o novo propietario entenderase inescusablemente subrogado 
nas responsabilidades asumidas polo anterior propietario en relación cos incumprimentos do contrato e 
resarcimento de danos que puidesen causarlle ao Servizo Municipal de Augas, os inquilinos ou o anterior 
propietario do inmoble. 

8. Nos casos nos que o solicitante dos servizos sexa unha comunidade de propietarios só os poderá 
contratar o seu representante legal debidamente acreditado. 

9. Nos casos nos que se soliciten os servizos para execución de obras o contratante deberá ser o titular 
da licenza municipal. 

 

Artigo 19. Modalidades de servizo 

A prestación do servizo de abastecemento e saneamento concederase única e exclusivamente nas 
modalidades que se indican: 

1. USOS DOMÉSTICOS. Son aqueles nos que a auga se utiliza exclusivamente para atender 
necesidades primarias de vida, preparación de alimentos e hixiene persoal. Aplicarase esta modalidade 
exclusivamente a locais destinados a vivendas ou anexos ás vivendas, sempre que neles non se realice 
actividade industrial, comercial, profesional nin de servizos de calquera tipo. Quedan excluídos da 
consideración de usos domésticos expresamente os garaxes, aínda cando sexan de uso particular e 
para un só vehículo. 

2. USOS NON DOMÉSTICOS (COMERCIAIS E INDUSTRIAIS). Son aqueles nos que a auga constitúe 
un elemento directo ou indirecto dun proceso de produción ou nos que se emprega para o 
acondicionamento, limpeza ou hixiene nun establecemento profesional, comercial, industrial ou de 
servizos. Aplicarase esta modalidade a todos os locais ou establecementos nos que se desenvolva unha 
actividade industrial, comercial, profesional ou de servizos, sexa ou non lucrativa, así como a centros de 
ensino, deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes e, en xeral, para todos aqueles non destinados a 
vivenda. 
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Terán a consideración de usos industriais aqueles usos, potencialmente domésticos, para os que, como 
resultado das inspeccións e análises que realizara o Servizo Municipal ou os laboratorios autorizados 
para o efecto, se determinase unha contaminación improcedente das augas residuais, sen prexuízo das 
responsabilidades nas que incorrera o actuante. 

3. USOS MUNICIPAIS. Son aqueles que corresponden aos edificios e instalacións municipais e a 
aqueles centros ou servizos dependentes do Concello que determine este expresamente, que terán a 
condición de non suxeitos a pagamento. Será obrigado instalar contadores en todos os puntos de 
subministración. Non terán a consideración de usos municipais aqueles que se deriven da prestación de 
servizos realizada a través de concesión administrativa ou de empresa participada polo Concello agás 
que a participación sexa do 100%. 

4. USOS ESPECIAIS. Consideraranse subministracións especiais aqueles non incluídos nas 
modalidades anteriores que deban realizarse puntualmente no exercicio de competencias municipais sen 
que sexa posible instalar elementos de medida ou atribuir o consumo a un interesado en particular. 

Os subministros para obras, espectáculos temporais en locais móbiles, e en xeral, para actividades 
esporádicas, contrataranse sempre con carácter temporal e por tempo definido, que expresamente 
figurará no contrato. 

 

Artigo 20. Causas de denegación do contrato de subministro 

1. A facultade de concesión do subministro de auga correspóndelle ao Servizo Municipal de Augas con 
suxeición ás normas regulamentarias vixentes. 

2. O Servizo Municipal de Augas poderá denegar a contratación do subministro nos seguintes casos: 

a. Por falta de presentación de calquera dos documentos esixidos. 

b. Cando a persoa ou entidade que solicite o subministro se negue a asinar o Contrato de Servizo 
ou Póliza de Aboamento estendido de acordo co modelo autorizado e coas disposicións vixentes 
sobre contratación de subministro de auga e/ou rede de sumidoiros. 

c. Cando na instalación da persoa solicitante non se teñan cumprido, a xuízo do Servizo Municipal 
de Augas, e previa comprobación, as prescricións que con carácter xeral estabelece este 
Regulamento e a normativa vixente. Neste caso, o Servizo Municipal de Augas indicaralle os 
defectos encontrados á persoa solicitante, para que os corrixa, remitindo, en caso de discrepancia, 
comunicación dos reparos formulado ao Organismo competente, o cal, previa as actuacións que 
considere oportunas e, en todo caso, despois de oír ao instalador, ditará a resolución que proceda 
no prazo máximo de trinta días. 

d. Por incumprimento do estipulado neste Regulamento no que se refire a requisitos previos para a 
conexión ás redes do servizo, cando non dispoña de acometidas para o subministro de auga, ou 
non conte con autorización de vertido para as augas residuais e pluviais. 

e. Cando se comprobe que a persoa solicitante do subministro, deixou de satisfacer o importe do 
subministro de auga anteriormente. 

f. Cando para o local para o que se solicita o subministro, exista outro contrato de subministro 
anterior e en plena vixencia. 
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g. Cando pola persoa solicitante do subministro, no caso de que algunha parte das instalacións 
xerais deban discorrer por propiedade de terceiros, non se teña acreditado fidedignamente a 
obtención das autorizacións de terceiros que correspondan ou, no seu caso, quede sen acreditar, 
con inscrición rexistral, a constitución da servidume de paso e acceso necesarios para levar a 
cabo o mantemento e conservación das obras e instalacións para a prestación dos servizos 
solicitados. 

h. Cando a presión no punto de acometida de abastecemento sexa insuficiente para un correcto 
servizo, e non se teñan instalado, a cargo da persoa solicitante, o grupo de elevación e alxibe 
correspondentes. 

 

TÍTULO II. SERVIZO PÚBLICO DE ABASTECEMENTO 

CAPÍTULO PRIMEIRO. Condicións do servizo 

Artigo 21. Obrigas do Servizo Municipal de Augas do concello de Teo: 

Corresponde ao Servizo Municipal de Augas a prestación dos seguintes servizos relacionados co 
abastecemento de auga á poboación do municipio: 

a. A captación, encoro, almacenaxe en depósitos, condución, tratamento, distribución subministración de 
auga para consumo público a través dos sistemas públicos de abastecemento de auga. 

b. O mantemento e conservación das redes de distribución de auga así como o control da execución das 
instalacións, ampliacións, substitucións, reparacións, reformas e melloras das redes. 

c. A instalación de contadores, instalación de bocas de incendio, rego e hidrantes, así como colocación e 
retirada de precintos de contadores e elementos de manobra e control. 

d. A subministración de auga potable para usos domésticos, comerciais ou industriais, ou outros 
expresamente autorizados. 

e. Aqueles outros servizos e actividades que, con carácter accesorio ou complementario, se relacionan 
coa xestión e explotación do servizo de abastecemento de auga potable, ou poidan afectala. 

 

Artigo 22. Instalacións interiores 

1. A execución das instalacións interiores deberá respectar o disposto no RD 314/2006, do 17 de marzo, 
polo que se aproba o Código Técnico da Edificación, ou normativa que o substitúa. 

2. Enténdese por instalación interior xeral de abastecemento a comprendida entre o límite da propiedade 
e a chave de saída do contador ou batería de contadores. O seu mantemento correrá a cargo dos 
abonados e calquera modificación da instalación interior xeral debe ser comunicada con previamente ao 
Servizo Municipal de Augas. 

As conducións instalaranse de tal forma que, no caso dunha fuga de auga, esta se evacúe ao exterior da 
propiedade de forma visible. A responsabilidade polos danos producidos por fugas de auga no interior da 
propiedade nesta parte da instalación corresponderá ao abonado. 
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3. Enténdese por instalación interior particular a parte de instalación interior comprendida entre a chave 
de saída do contador e os puntos previstos para servizo de abastecemento dentro do inmoble, correndo 
a cargo do abonado ou usuario a súa substitución, reforma e conservación. 

Calquera fuga de auga neste treito será medida polo contador e facturada ao abonado de acordo coas 
tarifas correspondentes. Se se tratase dunha fuga oculta o concello asumirá o 50% do importe do exceso 
de consumo detectado, sempre que se acredite a accidentalidade e ausencia de neglixencia. Esta 
redución non afectará á obriga inmediata de reparación da fuga por parte do abonado/a. 

4. Para edificios de nova construción e naqueles casos nos que a rehabilitación do edificio afectase ás 
conducións interiores, é obrigatoria a instalación dunha batería de contadores divisionaria, en todos 
aqueles casos nos que se pretenda dar servizo a máis dun abonado coa mesma acometida. Instalarase 
nun lugar provisto de iluminación eléctrica e o chan disporá dun desaugadoiro con capacidade suficiente. 

5. O persoal do Concello terá acceso permanente ao recinto onde esté instalada a batería de contadores 
a fin de que poida verificar a inspección regulamentaria. 

6. Con anterioridade á conexión á rede xeral de toda nova instalación interior, o Servizo municipal 
"Augas de Teo" procederá a unha revisión previa, sen que poida efectuarse o enganche sen acreditar o 
cumprimento das condicións previstas neste regulamento. Queda prohibida a conexión de calquera 
instalación interior á acometida sen previa autorización da entidade xestora. 

 

Artigo 23 . Xestión de incidencias 

O Servizo Municipal de Augas, por iniciativa propia, poderá establecer as condicións e prioridades no 
uso da auga potable no suposto de restricións por seca, catástrofes ou accidentes graves. 

 

Artigo 24. Responsabilidades 

1. É responsabilidade dos abonados adoptar as medidas de prevención necesarias nos supostos de que 
sexan titulares de aparellos ou instalacións que poidan verse danados como consecuencia dunha 
interrupción ou diminución de presión na subministración, así como no caso de desenvolver actividades 
ou prestar servizos nos que a auga sexa elemento de necesidade permanente. 

2. O concello deberá cubrir a súa eventual responsabilidade civil por danos causados a terceiros 
subscribindo unha póliza de seguro suficiente. 

 

Artigo 25. Presión das acometidas 

1. O Servizo Municipal de Augas deberá garatir unha presión mínima de 2,5 atmósferas, agás 
circunstancias técnicas acreditadas en expediente administrativo tramitado ao efecto. 

2. Nos edificios nos que a presión da rede no punto de acometida poida ser insuficiente para o correcto 
abastecemento, será obrigatoria a instalación do grupo elevador e depósito que garantan o 
abastecemento regular a todas as vivendas ou locais do terreo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. Utilización do abastecemento. 
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Artigo 26. Prohibicións na utilización do abastecemento: 

a. Introducir augas doutra procedencia na rede de abastecemento municipal. 

b. Introducir nas conducións do abastecemento calquera elemento que modifique ou afecte á rede 
pública ou a outros aboados. 

c. Ceder a terceiros, por calquera concepto, a auga subministrada. 

d. Modificar o acceso a contadores e aparatos de medida. 

e. Empregar a auga do servizo público para fins distintos aos contratados. 

f. Realizar consumos non controlados polo equipo de medida ou alterar os instrumentos de 
medida. 

g. Ocasionar voluntariamente ou por conduta neglixente fugas de auga. 

h. Romper ou alterar os precintos de medida. 

 

Artigo 27. Resolución de avarías nas instalacións interiores 

1. O abonado/a deberá reparar as avarías que se presenten na instalación interior ao seu cargo no 
tempo máis breve posible, acordando co Servizo municipal "Augas de Teo" as condicións técnicas de 
execución da reparación. O Servizo Municipal de Augas realizará o corte provisional necesario para a 
reparación e inspeccionará a mesma antes de restablecer o servizo. 

2. O Concello poderá suspender a subministración no caso de risco grave para a seguridade das 
persoas ou os bens, poñéndoo en coñecemento á súa vez dos interesados. 

3. As reformas na instalación interior que execute o propietario dun edificio, nave ou local, con 
posterioridade á inspección executada para a alta, deberán serlle comunicadas ao concello e requirirán 
nova inspección e autorización. De non realizarse esta comunicación o concello non asumirá o 50% do 
importe en caso de fuga por avaría. 

 

Artigo 28. Sistemas contra incendios 

1. A conexión á rede pública de abastecemento das acometidas para sistemas contra incendios requirirá 
a sinatura de contrato entre o abonado/a e o concello de Teo, suxeito ás normas xerais dos contratos de 
subministro. 

2. Todos os edificios de vivendas colectivas deberán dispoñer de bocas de incendio no interior do 
edificio. As redes interiores de incendio serán sempre independentes das restantes existentes no terreo 
na que se instalan sen que poida realizarse ningunha derivación para outros usos. 

 

Artigo 29. Obras non municipais de carácter público 

1. Para a execución de obras de urbanización ou ordinarias e daquelas instalacións que se realicen nas 
rúas, vías ou bens de dominio público o Concello autorizará, a petición da Entidade pública ou do 
contratista adxudicatario da obra, o uso da auga procedente das bocas de rego ou hidrantes. 
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2. O solicitante deberá constituír fianza para responder de eventuais danos sobre as instalacións 
públicas, que será fixada polos servizos técnicos municipais. 

3. O consumo será facturado segundo contador ou, no seu defecto, segundo o mínimo establecido para 
usos non domésticos. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO. Contadores 

Artigo 30. Obrigatoriedade de uso do contador 

1. A medición dos consumos de todo subministro de auga realizado pola Entidade Subministradora que 
han servir de base para a facturación de todo subministro, realizarase por contador ou equipo de medida; 
que é o único medio que dará fe da contabilización do consumo da auga subministrada. 

2. A colocación e instalación de contadores realizarase polo Servizo Municipal de Augas, correndo os 
gastos por conta da persoa cliente. O custo da instalación quedará determinado polo correspondente 
cadro de prezos. 

3. Como norma xeral, a medición dos consumos efectuarase mediante contador único cando no inmoble 
ou finca só exista unha vivenda ou local, en subministros provisionais para obras e en polígonos de 
execución de obra e en tanto non sexan recibidas as súas redes de distribución interior; sempre que 
sexa de aplicación un único tipo tarifario das tarifas vixentes axeitado á modalidade do subministro. 

4. No caso de subministro a inmobles colectivos, cando exista máis dunha vivenda e/ou locais, o control 
do consumo base de facturación poderá realizarse ben por contador xeral ou por contadores 
divisionarios, ao instalar un equipo de medida por cada unha delas e os necesarios para os servizos 
comúns, situados en baterías segundo as Normas Básicas para as Instalacións Interiores, ademais dos 
aparatos de medida independentes para os locais do inmoble. 

En calquera caso, o Servizo Municipal de Augas poderá instalar, no inicio da instalación interior, un 
contador totalizador para controlar o consumo global de dita instalación ou inmoble. O consumo do 
contador xeral, en caso de que houbese instalados contadores divisionarios, deberá ser igual á suma 
das medidas dos contadores individuais; cando o consumo do contador xeral fose maior que a suma das 
medidas dos contadores individuais, a diferenza facturaráselle á comunidade de persoas usuarias ou 
clientes. 

5. Os edificios nos que fose preciso instalar grupos de elevación de auga, deberán dispoñer dun 
contador xeral para control dos consumos. Este contador xeral de referencia estará instalado na 
cabeceira da acometida ao depósito comunitario e na póliza de aboamento correspondente a esta 
acometida figurará como cliente a comunidade de persoas usuarias ou clientes. 

6. O dimensionamento e fixación das características do contador ou contadores, calquera que sexa o 
sistema de instalación seguido, será facultade do Servizo Municipal de Augas, que o realizara á vista da 
declaración de consumo que formule o cliente na súa solicitude de subministro, e de conformidade co 
estabelecido nas Normas Básicas para as Instalacións Interiores. 

 

Artigo 31.- Características técnicas dos aparatos de medida 
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1. As características técnicas dos aparatos de medida ou contadores, atenderanse ao disposto na Orde 
do 28 de decembro de 1988 (BOE 6 marzo 1989) pola que se regulan os contadores de auga fría. 

 

Artigo 32.- Situación dos contadores. 

1. Contador único. Instalarase xunto coas súas chaves de protección e manobra nun armario, 
homologado pola Entidade Subministradora, exclusivamente destinado para este fin, situado na planta 
baixa do inmoble, xunto ao portal de entrada e empotrado no muro de fachada ou pechamento da 
propiedade que se pretende fornecer e, en calquera caso, con acceso directo desde a vía pública. 

Excepcionalmente, en caso debidamente xustificado, poderá instalarse o contador único e as súas 
chaves de manobra nunha cámara baixo o nivel do solo, que terá acceso directo desde a rúa e situado o 
máis próximo posible á fachada ou pechamento da propiedade. O armario ou cámara de aloxamento do 
contador estarán dotados dunha porta e pechadura homologadas pola entidade subministradora. 

O contador estará situado en posición horizontal e no sentido correcto, cuns tramos rectos antes e 
despois deste, iguais a 10 veces e 5 veces o diámetro do contador respectivamente, necesarios para o 
bo funcionamento do mesmo. 

2. Baterías de contadores divisionarios. As baterías de contadores divisionarios, instalaranse nos locais 
ou armarios exclusivamente destinados a este fin, situados na planta baixa do inmoble, en zona de uso 
común, con acceso directo desde o portal de entrada. 

As baterías para a centralización de contadores responderán a tipos e modelos oficialmente aprobados e 
homologados polo Organismo competente en materia de Industria. 

Na orixe de cada montante e no punto de conexión do mesmo coa batería de contadores divisionarios, 
instalarase unha válvula de retención, que impida retornos de auga á rede de distribución. 

 

Artigo 33.- Adquisisción do contador 

1. O contador ou equipo de medida deberá ser dos tipos aprobados polo Organismo competente en 
materia de Industria, dentro dos tipos homologados polo Servizo Municipal de Augas e será adquirido 
pola persoa usuaria, ao seu cargo, libremente. O Servizo Municipal de Augas manterá unhas existencias 
de contadores, axeitados ás necesidades e caudais de subministro, para a súa venda á clientela. A 
venda de ditos contadores realizarase de conformidade coas tarifas estabelecidas. 

 

Artigo 34.- Verificación e precintado 

1. É obrigatorio sen excepción ningunha, a partir da entrada en vigor do presente Regulamento, a 
verificación e precintado dos aparatos contadores que se instalen, cando sirvan de base para regular a 
facturación do consumo de auga. A verificación e precintado dos aparatos realizaranse polo Organismo 
competente en materia de Industria, a través de laboratorio oficial ou autorizado. 

2. É obriga ineludible da persoa cliente, a custodia do contador ou aparato de medida, así coma o 
conservar e manter o mesmo en perfecto estado, sendo extensible esta obriga tanto á inviolabilidade dos 
precintos de contador coma ás etiquetas de identificación daquel. 
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A responsabilidade que se derive do incumprimento desta obriga, recaerá directamente sobre a persoa 
cliente titular do subministro. 

 

Artigo 35.- Solicitude de verificación 

A persoa cliente poderá solicitar da Entidade Subministradora a verificación do seu contador. Os gastos 
que xere a retirada do aparato, a súa colocación e a verificación e precintado polo Organismo 
competente, serán de cargo da persoa solicitante, agás no caso en que se demostre o anormal 
funcionamento do aparato e que o erro sexa favorable ao Servizo Municipal de Augas 

As tolerancias para verificación de contadores serán as que fixe, en cada caso, o Centro Nacional de 
Metroloxía ou organismo equivalente. 

 

Artigo 36.- Colocación e retirada de contadores. 

1. A conexión e desconexión, colocación e retirada, do contador ou aparato contador, cando sexa 
preciso, será realizada pola Entidade Subministradora, quen poderá precintar a instalación do mesmo, 
sendo a única autorizada para o seu desprecintado por motivos derivados da explotación do servizo. 

2. Os contadores ou aparatos de medida, poderán desmontarse por calquera das seguintes causas: 

a. Por extinción do contrato de subministro. 

b. Por avaría do equipo de medida. 

c. Por renovación periódica. 

d. Por alteración do réxime de consumos, en tal medida que desborde, por exceso ou por defecto, a 
capacidade teórica do aparato instalado. 

3. Cando a xuízo do Servizo Municipal de Augas existan indicios claros de que o funcionamento do 
contador non é correcto, poderá previa comunicación á persoa cliente proceder a desmontar o mesmo, 
instalando no seu lugar outro que fose verificado oficialmente. 

Os consumos rexistrados polo aparato instalado en substitución do anterior, darán fe para a liquidación 
dos mesmos. 

 

Artigo 37.- Cambios de situación 

1. Calquera modificación da situación do contador ou aparato de medida, dentro do recinto ou 
propiedade a cuxo subministro estea adscrito, sempre serán a cargo da parte a cuxa instancia se teña 
levado a cabo aquela. Porén, será sempre a cargo da persoa cliente, toda modificación na situación do 
contador ocasionada por calquera dos seguintes motivos: 

a) Por obras de reformas efectuadas pola persoa cliente con posterioridade á instalación do contador e 
que dificultena súa lectura, revisión ou facilidade de substitución. 

b) Cando a instalación do contador non responda ás esixencias deste Regulamento, e se produza un 
cambio na titularidade do subministro. 
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Artigo 38.- Manipulación do contador 

1. A persoa cliente ou usuaria nunca poderá manipular o contador ou aparato de medida, nin conectar 
tomas ou facer derivacións antes de dito equipo de medida. 

 

Artigo 39.- Substitución de contadores 

1. Será necesario a substitución do contador por outro en perfectas condicións, en caso de que pola 
persoa cliente ou o persoal da Entidade Subministradora se detecte calquera avaría ou parada do 
contador e, tamén, no caso de substitución periódica programada. Nestes supostos, o Servizo Municipal 
de Augas, con cargo aos gastos de mantemento e conservación, realizará dita operación. 

2. No caso de que a avaría se debese a causas climatolóxicas ou a man airada, os gastos correrán a 
cargo da persoa cliente. 

3. No caso de que a instalación do contador non estivese en bo estado, será obriga da persoa cliente a 
súa reforma para poder proceder ao cambio do contador. Caso de que a persoa cliente non queira 
reformar a instalación, o contador instalarase ao comezo da finca propiedade da persoa cliente, sempre 
ao seu cargo. 

 

CAPÍTULO CUARTO. Lecturas, consumos e facturacións 

Artigo 40. Lectura de contadores 

1. A lectura de contadores que servirá de base para regular a facturación dos caudais consumidos pola 
clientela, realizarase periodicamente polas persoas do Servizo Municipal de Augas ou traballadores/as 
da empresa contratada ao efecto, debidamente identificados/as. 

As indicacións que marque o contador, anotaraas o lector nas follas ou soportes informáticos que 
servirán de base para a facturación correspondente así coma en a libreta ou tarxeta da persoa cliente 
que poderá existir para tal fin, xunto ao contador, sempre que así o solicite a persoa cliente. 

2. A toma de lectura realizarase en horas hábiles ou de normal relación co exterior, polo persoal 
autorizado expresamente pola Entidade Subministradora, provisto da súa correspondente 
documentación de identidade. En ningún caso, a persoa cliente, poderá impoñer a obriga de tomar 
lectura fóra do horario que teña estabelecido o Servizo Municipal de Augas para tal efecto. 

3. Cando por ausencia da persoa cliente non fose posible a toma de lectura, o lector encargado da 
mesma deixará constancia da súa visita, depositando na caixa do correo ou similar unha tarxeta na que, 
ademais de deixar constancia da súa presenza no domicilio da persoa cliente, permitiralle a este anotar 
na mesma a lectura do seu contador efectuada por el mesmo, e facela chegar ás oficinas do Servizo 
Municipal de Augas, no prazo máximo indicado nela, para os efectos da facturación do consumo 
rexistrado. 

 

Artigo 41.- Determinación dos consumos facturables 
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1. Como norma xeral, a determinación dos consumos que realice cada persoa cliente que servirán de 
base para a facturación, concretaranse pola diferenza entre as lecturas de dous períodos consecutivos 
de facturación. 

2. Cando non sexa posible coñecer os consumos realmente realizados, como consecuencia de avaría no 
equipo de medida, a facturación do consumo efectuarase consonte ao consumo realizado durante o 
mesmo período de tempo e na mesma época do ano anterior; de non existir, liquidaranse as facturacións 
segundo a media aritmética dos seis meses anteriores. 

Naqueles casos nos que non existan datos históricos para poder obter o promedio ao que se alude no 
antedito parágrafo, os consumos determinaranse baseándose no promedio que se obteña en función dos 
consumos coñecidos de períodos precedentes. 

 

Artigo 42.- Obxecto e periodicidade da facturación 

1. As cantidades a facturar polo Servizo Municipal de Augas polos conceptos que procedan en función 
da modalidade do subministro e dos consumos facturables, pola prestación do servizo, calcularanse 
aplicando as tarifas vixentes en cada momento. 

2. Os consumos facturaranse por períodos de subministro vencidos. O primeiro período calcularase 
desde a data de posta en servizo da instalación. 

 

Artigo 43.- Recibos 

1. Os recibos dos importes do servizo prestado confeccionaranse periodicamente, incluíndose nos 
mesmos, os impostos e outras taxas, que poidan corresponder. Confeccionarase un recibo por cada 
cliente. 

2. O Servizo Municipal de Augas especificará, nos seus recibos ou facturas, a desagregación do sistema 
tarifario aplicable, fixando claramente todos e cada un dos conceptos de facturación. 

Nas facturas ou recibos emitidos deberán constar, ademais, os datos identificativos de cliente e domicilio 
do subministro, lecturas de contador, importe dos servizos e tributos que se repercutan, domicilio e prazo 
de pagamento, e datos do Servizo Municipal de Augas a onde dirixirse para solicitar información ou 
efectuar reclamacións, e outros que a xuízo da Servizo fosen convenientes para a súa mellor 
comprensión pola persoa cliente. 

3. Os impostos, taxas, arbitraxes, dereitos, tributos ou gastos de calquera clase, estabelecidos ou que 
poidan estabelecerse polo Estado, Provincia, Municipio ou calquera Administración Pública, que graven 
de algunha maneira, ben o subministro en si mesmo, ben a documentación que sexa necesaria para 
formalizar un contrato de subministro, así coma calquera outra circunstancia relacionada con estes, 
serán por conta da persoa cliente. 

 

Artigo 44.- Forma de pagamento dos recibos 

1. A persoa cliente poderá efectuar os importes facturados polo Servizo Municipal de Augas a través do 
Servizo de Recadación da Deputación Provincial da Coruña por calquera concepto, nas súas Oficinas, 
en entidades bancarias ou Caixas de Aforros, ou outros estabelecementos ou oficinas autorizadas polo 
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Servizo de Recadación da Deputación, ou ben a través da conta da persoa cliente na Entidade bancaria 
ou Caixa de Aforros que para o efecto sinale. 

2. O aboamento dos recibos periódicos do servizo efectuarase preferentemente polo sistema de 
domiciliación bancaria.. 

 

Artigo. 45.- Vía de constrinximento 

Os recibos impagados, unha vez transcorrido o prazo de pagamento voluntario, serán obxecto de vía de 
constrinximento, tal como dispón a lexislacion tributaria que resulte de aplicación. 

A Tesourería municipal será o órgano competente para constrinxir as liquidacións e recibos non 
satisfeitos en período voluntario. 

 

Artigo 46.- Reclamacións 

1. A persoa cliente poderá obter do Servizo Municipal de Augas calquera información relacionada coas 
lecturas, facturacións, comprobacións de contador, cobramentos e tarifas aplicadas e, en xeral, sobre 
toda cuestión relacionada co subministro que se xerase nun período de un ano anterior á data de 
presentación do pedimento correspondente. 

2. Cando a persoa cliente presente unha reclamación para a devolución de ingresos que considere 
indebidos, expresará de forma clara e concisa os conceptos que reclama e os fundamentos da 
reclamación e achegará coa mesma os xustificantes dos ingresos supostamente indebidos e calquera 
outra documentación que para o caso corresponda. 

A devolución das cantidades percibidas indebidamente deberá ser inmediata, unha vez se comprobe o 
erro de facturación, de medida, ou cualquera outra causa que o provocase. 

3. O Servizo Municipal de Augas deberá levar un Libro de Reclamacións, debidamente dilixenciado, que 
estará a disposición da clientela. 

4. As reclamacións que se formulen por danos e perdas que se causen polo Servizo Municipal de Augas 
rexeranse pola lexislación aplicable, tendo en conta a natureza das memas e o seu carácter contractual 
ou extracontractual. 

 

Artigo 47.- Consumos públicos 

Os consumos para usos públicos (edificios, xardíns, fontes, baldeos de rúas, etc.) dependentes do 
Concello, serán medidos por contador, ou no seu caso, aforados coa maior exactitude posible. 

 

CAPÍTULO QUINTO.- Réxime de tarifas 

Artigo 48.- Sistema tarifario 

1. Entenderase por sistema tarifario aquel conxunto de conceptos que conforman o prezo total que a 
persoa cliente debe pagar, en orde á consecución e mantemento do equilibrio económico e financeiro do 
Servizo Municipal de Augas para a prestación do servizo de abastecemento e saneamento. 
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2. Os tipos tarifarios de aplicación a cada un dos conceptos que conforman o prezo total a pagar polo 
cliente, serán os estabelecidos en cada momento polo Réxime de Tarifas que sexa legalmente de 
aplicación. 

3. Os impuestos que recaian sobre o prezo final do servizo, aínda cando se engadan sobre as tarifas, 
non constituirán un elemento máis do sistema tarifario. 

4. O sistema tarifario determina estrutura do Réxime de Tarifas aplicábeis en cada momento. O Réxime 
de Tarifas poderá variarse polo Concello despois de efectuados os trámites legais necesarios. 

 

Artigo 49.- Recargas especiais 

1. Con independencia dos conceptos tarifarios estabelecidos no antedito Artigo deste Regulamento, na 
prestación do servizo de auga a unha poboación, un sector da mesma, ou a certos concretos clientes, 
por motivos de explotación de instalacións diferentes ás do normal abastecemento, como pudieran ser 
instalacións para modificación de presións ou caudais, que xeren un custo adicional ao xeral da 
explotación, o Servizo Municipal de Augas poderá estabelecer, para a clientela afectada, unha recarga 
que asuma o maior custo derivado do tratamento diferenciado, con carácter permanente ou transitorio, 
sobre o prezo do metro cúbico da auga facturada. 

 

Artigo 50.- Dereitos de acometida e cota de contratación 

O Servizo Municipal de Augas poderá cobrar os dereitos de acometida e cota de contratación regulados 
nos Artigos correspondentes deste Regulamento, que constitúen conceptos independentes dos ingresos 
periódicos do abastecemento e rede de sumidoiros definidos nos devanditos Artigos. 

 

Artigo 51.- Cánones por investimentos 

1. Entenderase cánon por investimentos para os efectos deste Regulamento, á recarga que, 
independentemente da tarifa, se estabelece para facerlle fronte aos investimentos en infraestrutura. Este 
ingreso terá carácter finalista para o servizo, e recibirá un tratamento diferente aos conceptos da 
explotación. Os cánones por investimentos aprobaranse polo Órgano competente. 

2. Os ingresos obtidos mediante este canon, serán os suficientes para facerlle fronte ao investimento e, 
no seu caso, aos custos financeiros que xere a mesma. 

 

CAPÍTULO SEXTO.- Suspensión do servizo 

Artigo 52.- Causas de suspensión do subministro 

O Servizo Municipal de Augas poderá suspender o subministro aos abonados/as, sen prexuízo do 
exercicio das accións, de orde civil ou administrativo que a lexislación vixente lle ampare, nos casos 
seguintes: 

a. De non satisfacer, en período voluntario, aos 60 días da posta ao cobramento dos recibos, o 
importe dos servizos consonte ao estipulado no Contrato de Subministro ou Póliza de Aboamento. 
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Poderase proceder ao corte de subministro, sen prexuízo de que as facturas que continuasen sen 
ser pagadas incorran en constrinximento para o seu cobramento en vía executiva. 

Neste sentido, o corte de subministro non poderá realizarse se o abonado/a xustifica diante do 
Servizo Municipal de Augas ter realizado unha solicitude diante dos Servizos Sociais do Concello 
para recibir apoio para o pago da cantidade adebedada por mor da situación económica persoal 
ou familiar que así o xustifique. No caso de ser desestimada esta solicitude, retomaranse os 
prazos que  

b. Cando o abonado/a non cumpra, en calquera dos seus aspectos, o contrato que teña 
estabelecido co Servizo Municipal de Augas ou as condicións xerais de utilización do servizo. 

c. Por falta de pagamento, transcorridos quince días hábiles contados a partir da data de 
comunicación, das cantidades resultantes de liquidación firme de fraude ou no caso probado de 
reincidencia de fraude. 

d. En todos os casos en que a clientela faga uso da auga que se lle subministre en forma ou para 
usos distintos dos contratados, como subministrar auga a terceiros. 

e. Cando o abonado/a estabeleza ou permita estabelecer derivacóns na súa instalación para 
subministro de auga potable a outras fincas, locais ou vivendas diferentes aos consignados no seu 
contrato de subministro. 

f. Cando unha persoa usuaria goce do subministro sen contrato escrito ao seu nome que o ampare 
como Cliente do Servzio e se negue á súa suscrición a requirimento da Entidade Subministradora. 

g. Cando polo persoal do Servizo Municipal de Augas se encontren derivacións nas súas redes 
con consumo de auga sen contrato ningún, é dicir, realizadas clandestinamente. Neste caso a 
Entidade Subministradora poderá efectuar o corte inmediato do subministro de auga en tales 
derivacións, dándolle conta diso, por escrito, ao Organismo competente. 

h. Cando a persoa cliente non permita a entrada no local ao que lle afecta o subministro 
contratado, en horas hábiles ou de normal relación co exterior, ao persoal que, autorizado polo 
Servizo Municipal de Augas e provisto da súa correspondente documentación de identidade, trate 
de revisar as instalacións, sendo preciso, en tal caso, o que por parte de dita Entidade 
Subministradora se redacte acta dos feitos, que lle deberá remitir ao Organismo Competente, 
xuntamente coa solicitude de suspensión de subministro. 

i. Cando nos subministros nos que o uso da auga ou disposición das instalacións interiores, lle 
puidese afectar á potabilidade da auga na rede de distribución, até que, pola clientela, se tomen as 
medidas oportunas en evitación de tales situacións; en tal caso o Servizo Municipal poderá realizar 
o corte inmediato do subministro, dándolle conta diso por escrito ao Organismo competente. 

l. Pola negativa do abonado/a a modificar o rexistro ou arqueta do contador, e incluso a súa 
instalación interior, cando iso fose preciso para substituír o contador por calquera das causas que 
autoriza este Regulamento. 

m. Cando o abonado/a mesture augas doutra procedencia e requirido polo Servizo Municipal de 
Augas para que anule esta anomalía, non a leve a efecto no prazo máximo de cinco días. 
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n. Por neglixencia do abonado/a respecto da reparación de avarías nas súas instalacións se, unha 
vez notificada por escrito do Servizo Municipal de Augas, transcorrese un prazo superior a sete 
días sen que a avaría fose reparada. 

 

Artigo 53.- Procedemento de suspensión 

1. Con excepción dos casos de corte inmediato previstos neste Regulamento, o Servizo Municipal de 
Augas deberá seguir os trámites legais previstos para o efecto e darlle conta ao abonado/a por correo 
certificado, ou calquera outro medio que garanta a recepción do aviso por parte deste. Considerarase 
que queda autorizada para a suspensión do subministro de non recibir orde en contrario do Organismo 
ou Entidade competente no termo de doce días hábiles, contados a partir da data en que se deu conta 
dos feitos. 

2. A suspensión do subministro de auga, agás nos supostos de corte inmediato, non poderá realizarse 
en días festivos ou días en que, por calquera motivo, non exista servizo administrativo e técnico de 
atención ao público, para os efectos da tramitación completa do restablecemento do servizo, nin en 
vésperas de días en que se dean algunhas destas circunstancias. 

3. A volta á conexión do subministro farase polo Servizo Municipal de Augas unha vez que o abonado/a 
faga o pagamento dos gastos xerados polo corte e reposición do subministro. A Entidade 
Subministradora poderá cobrar da persoa cliente, por estas operacións, unha cantidade equivalente ao 
importe da cota de contratación vixente, no momento do restablecemento, para un calibre igual ao 
instalado, mailos gastos xerados polo corte do subministro. 

O restablecemento do servizo realizarase o mesmo día ou, no seu defecto, ao seguinte día hábil en que 
teñan sido reparadas as causas que orixinaron o corte do subministro. 

4. No caso de corte por falta de pagamento, se no prazo de tres meses, contados dende a data de corte, 
non se teñan pagado os recibos pendentes polo abonado/a darase por rematado o contrato sen prexuízo 
dos dereitos da Entidade Subministradora á esixencia do pagamento da débeda e ao resarcimento dos 
danos e perdas a que houbese lugar. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO.- Fraudes e liquidación da fraude 

Artigo 54. Inspección da utilización do servizo de abastecemento 

1. O Servizo Municipal de Augas está autorizado a vixiar as condicións e forma en que os abonados/as 
utilizan o servizo de abastecemento de auga e saneamento. 

2. A actuación do persoal inspector acreditado polo Concello reflectirase nun documento que adoptará 
unha forma de acta, e na que quedarán reflectidos o nome e domicilio da persoa cliente inspeccionada, 
día e hora da mesma, e os feitos contrastados. 

Unha copia desta acta, asinada polo inspector, entregaráselle á persoa cliente. 

3. As persoas inspectoras deberán convidar ao cliente, persoal dependente do mesmo, ou calquera outra 
persoa a que presencie a inspección e asine a acta, podendo o cliente facer constar, coa súa sinatura, 
as manifestacións que estime oportunas. A negativa a facelo non lle afectará á tramitación e conclusións 
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que se estabelezan posteriormente. O abonado/a poderá dirixirse, posteriormente, ao Concello de Teo, 
aínda que dentro das corenta e oito horas seguintes, coas alegacións que estime oportunas. 

4. Cando polo persoal do Servizo Municipal de Augas se encontren derivacións nas súas redes con 
utilización sen convenio ningún, é dicir, realizadas clandestinamente, o persoal do Servizo Municipal 
poderá efectuar o corte inmediato do subministro en tales derivacións. 

 

Artigo 55.- Fraudes no subministro da auga. 

1. O Servizo Municipal de Augas formulará a liquidación da fraude, distinguíndose, para os efectos da 
consideración e as responsabilidades da fraude, os seguintes casos: 

a. Utilizar auga do servizo sen ter subscrito contrato de aboamento. 

b. Executar acometidas sen ter cumprido previamente os requisitos previstos neste Regulamento. 

c. Falsear a declaración de uso do subministro, inducindo á Entidade a facturar menor cantidade 
da que deba satisfacer polo subministro. 

d. Modificar ou ampliar os usos a que se destina a auga, especificados no contrato de subministro. 

e. Levantar os contadores instalados sen autorización da Entidade; romper os precintos, o cristal 
ou a esfera dos mesmos; desnivelalos, interrompelos ou paralos , e en xeral, toda acción que 
tenda a desfigurar a indicación destes aparatos e a prexudicar, polo tanto, os intereses do servizo. 

f. Estabelecer ou permitir ramales, derivacións ou enxertos que poidan traer consigo o uso 
fraudulento da auga pola persoa interesada ou por terceiros. 

g. Introducir modificacións ou realizar ampliacións na instalación, sen previa autorización. 

h. Revender a auga obtida do servizo por contrato de subministro, ou subministrar auga a 
vivendas que carezan do servizo aínda que non constitúa revenda. 

 

Artigo 56.- Actuación por anomalía 

1. O Servizo Municipal de Augas, á vista da acta redactada, requirirá á persoa propietaria da instalación, 
para que corrixa as deficiencias observadas na mesma, co apercibimento de que de non levalo a efecto 
no prazo de dez días hábiles, aplicarase o procedemento de suspensión de corte. 

2. Cando polo persoal do Servizo Municipal de Augas se atopen derivacións nas súas redes con 
utilización de subministro sen convenio ningún de subministro, é dicir, realizadas clandestinamente, o 
Servizo Municipal poderá efectuar o corte inmediato do subministro en tales derivacións. 

3. Se ao ir realizar o persoal facultativo a comprobación dunha denuncia por fraude se lle negase a 
entrada no domicilio dun cliente ou usuario, o Servizo Municipal de Augas quedará autorizado para 
suspender o subministro. 

 

Artigo 57.- Liquidación da fraude 

1. O Servizo Municipal de Augas formulará a liquidación da fraude, considerando os seguintes casos: 
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a. Que non existise contrato ningún para o subministro de auga. 

b. Que, por calquera procedemento, fose manipulado ou alterado o rexistro do contador ou equipo 
de medida. 

c. Que se realizasen derivacións de caudal, permanente ou circunstancial, antes dos equipos de 
medida. 

d. Que se utilice a auga potable para usos distintos dos contratados, afectándolle á facturación dos 
consumos segundo a tarifa a aplicar. 

2. O Servizo Municipal de Augas practicará a correspondente liquidación, segundo casos, da seguinte 
forma: 

Caso 1.- Formularase unha liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente á 
capacidade nominal do contador que regulamentariamente lle correspondese ás instalacións 
utilizadas para a acción fraudulenta, cun tempo de tres horas diarias de utilización ininterrompidas 
e durante o prazo que medie entre a adquisición da titularidade ou dereitos de uso das anteditas 
instalacións, e o momento no que teña reparado a existencia da fraude detectada. 

Caso 2.- De falseárense as indicacións do contador ou aparato de medida instalado, por calquera 
procedemento ou dispositivo que produza un funcionamento anormal do mesmo, tomarase como 
base para a liquidación da contía da fraude a capacidade de medida do nominal, computándose o 
tempo a considerar en tres horas diarias desde a data da última verificación oficial do contador, 
descontándose os consumos que durante ese período de tempo teñan sido clientes polo autor da 
fraude. 

Caso 3.- Se a fraude se efectuase derivando o caudal antes do aparato contador, liquidarase 
coma no caso primeiro, de non existir contrato de subministro, e sen facerse desconto pola agua 
medida polo contador. 

Caso 4.- Neste caso, a liquidación da contía da auga utilizada en forma indebida practicarase a 
favor da Entidade Subministradora, aplicándolle ao consumo a diferenza existente entre a tarifa 
que en cada período lle correspondese ao uso real que se lle está dando á auga, e as que, en dito 
período, se aplicaron baseándose no uso contratado. 

3. En todos os casos, o importe da fraude deducida consonte aos preceptos estabelecidos nos 
devanditos parágrafos, estará suxeito aos impostos que lle fosen repercutibles. 

4. As liquidacións que formule o Servizo Municipal de Augas, seranlle notificadas ás persoas interesadas 
e, contra as mesmas, poderán formular reclamacións perante o Organismo en materia de consumo, no 
prazo de quince días a contar desde a notificación de dita liquidación, sen prexuízo das demais accións 
de que se consideren asistidos. 

5. As reclamacións das persoas clientes non paralizarán o pagamento das facturacións ou liquidacións 
obxecto das mesmas; non obstante, cando a reclamación se formule por disconformidade coa contía 
facturada polo servizo, o cliente terá dereito a que non se lle cobre o exceso sobre a facturación 
inmediatamente anterior. Unha vez resolta a reclamación, o Servizo Municipal de Augas, en base á 
cantidade satisfeita polo cliente, realizará a correspondente liquidación. 
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6. Cando a fraude puidese revestir carácter de delito ou falta, sen prexuízo de aplicarlle a sanción 
administrativa que lle corresponda, darase conta do mesmo á xurisdición competente para que, no seu 
caso, lle esixa a responsabilidade criminal a que dese lugar. 

 

TÍTULO III. SANEAMENTO.  

CAPÍTULO PRIMEIRO. Disposicións xerais 

Artigo 58. Finalidades. 

O servizo municipal de saneamento e depuración de augas residuais ten as seguintes finalidades: 

a. Adoptar as medidas e establecer os programas necesarios para acadar o obxectivo da 
universalización do servizo de saneamento no Concello de Teo. 

b. Garantir a evacuación e tratamento das augas residuais de xeito eficaz co fin de preservar o 
estado das masas de auga e posibilitar os seus máis variados usos, incluíndo a súa reutilización. 

c. Adecuar a calidade da auga dos efluentes das estacións depuradoras para dar cumprimento á 
normativa básica sobre depuración de augas residuais urbanas, sen prexuízo do respecto aos 
obxectivos ambientais establecidos na lexislación e na planificación hidrolóxica aplicables. d. 
Prohibir a vertedura ás redes de sumidoiros e colectores de augas residuais de orixe industrial, 
agrícola e gandeira, cuxas características incumpran o esixido na respectiva ordenanza ou 
regulamento, ou poidan alterar o correcto funcionamento das instalacións afectas ao servizo. 

e. Garantir que o conxunto das verteduras da rede municipal de saneamento se adecúa ás 
características de deseño da correspondente instalación de depuración. 

f. Xestionar de xeito eficiente as instalacións a partir dun deseño coherente coas instrucións 
técnicas para obras hidráulicas en Galicia aprobadas por Augas de Galicia. 

g. Adecuar as autorizacións de vertedura ás esixencias e requirimentos do progreso técnico, 
adecuación que non é indemnizable e cuxo incumprimento poderá dar lugar á suspensión e á 
revogación da autorización, que non terán carácter sancionador. 

 

Artigo 59. Definicións 

Para os efectos do presente regulamento, enténdese por: 

a. Sistema público de saneamento e depuración de augas residuais: conxunto de bens de dominio 
público interrelacións, composto por unha ou máis redes locais de sumidoiros, colectores, 
estacións de bombeo, conducións de vertedura, estación depuradora de augas residuais e outras 
instalacións de saneamento asociadas, co obxecto de recoller, conducir ata a estación e sanear, 
de maneira integrada, as augas residuais xeradas no concello. As acometidas ao sistema non 
forman parte do sistema público. 

b. Sistema de depuración: aquela parte do sistema definido na letra anterior, composto por unha 
estación depuradora de augas residuais e a súa condición de vertedura, incluído, de ser o caso, 
un emisario submarino. 

c. Sistema de saneamento: o resto do sistema definido na letra a). 
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d. Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura delas coas augas 
residuais non domésticas, así como con augas de escorregamento pluvial. 

e. Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes dos usos residenciais das 
vivendas, actividades comerciais sen almacenaxe, oficinas e talleres integrados nas vivendas, 
xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas. 

f. Augas residuais non domésticas: as augas residuais vertidas desde establecementos nos que se 
efectúe calquera actividade industrial, agrícola ou gandeira, que non sexan augas residuais 
domésticas ou de escorregamento pluvial. Entenderase por actividade industrial aquela que 
consista na produción, transformación, manipulación, reparación e almacenaxe de materias primas 
e produtos manufacturados. 

g. Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación de xeito 
que a súa potencial capacidade de perturbación no medio é nula e, polo tanto, non deben ser 
conducidas mediante os sistemas públicos de saneamento. A súa procedencia é diversa: augas 
destinadas á rega agrícola, augas subterráneas, augas superficiais, fontes ou mananciais, e augas 
procedentes da rede de abastecemento. 

h. As augas de escorregamento pluvial terán carácter de augas brancas ou de augas residuais 
urbanas en función da posibilidade de alteración dos obxectivos de calidade do medio receptor. 
Así mesmo, terán esta consideración as augas de refrixeración en función das súas 
características. 

i. Residuos sólidos ou semisólidos xerados: os lodos orixinados nos sistemas públicos de 
saneamento e depuración de augas residuais urbanas, así como o resto de residuos xerados nos 
sistemas públicos de saneamento e depuración. 

l. Entidade xestora: o Concello de Teo, que ten encomendada a xestión de cada un dos sistemas 
públicos de saneamento e depuración de augas residuais de acordo co disposto nos Artigos 26 e 
27 da Lei 9/2010, de augas de Galicia, e con independencia de que o servizo se preste directa ou 
indirectamente.  

m. usuarios domésticos: aqueles que verten augas residuais domésticas. 

n. usuarios non domésticos: aqueles que verten augas residuais non domésticas. 

ñ. Estación depuradora de augas residuais (EDAR): conxunto de instalacións necesarias para, 
como mínimo, o tratamento físico, fisicoquímico ou biolóxico das augas residuais domésticas. 

o. Acometida: conxunto de elementos interconectados que unen a rede pública de saneamento 
coa instalación privada dunha vivenda ou edificio. 

p. Redes unitarias: aquelas que constan dunha soa canalización pola que en tempo seco circulan 
augas residuais urbanas e en tempo de chuvia asume tamén a función de drenar as augas 
pluviais, provocándose unha mestura de ambos os tipos de augas. 

q. Redes separativas: aquelas que constan de dúas canalizacións independentes; unha delas 
transporta as augas residuais de orixe doméstica comercial ou industrial ata a estación 
depuradora, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un posible sistema 
de tratamento previo á súa vertedura. 
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Artigo 60. Das redes de saneamento e os seus elementos 

1. O Concello de Teo a través do Servizo Municipal de Augas desenvolverá accións para a paulatina 
substitución de redes unitarias por redes separativas sempre que sexa posible, garantindo a calidade da 
auga pluvial na vertedura ao medio receptor ou na súa reutilización, ben mediante a aplicación de 
técnicas de drenaxe urbana sustentable en orixe ou ben estruturais. 

2. Nos casos en que resulte imposible a separación das redes aplicaranse as técnicas de drenaxe 
urbana sustentable para minimizar a entrada da auga pluvial nos sistemas de saneamento, así como as 
técnicas de drenaxe urbana sustentable estruturais para garantir a xestión eficaz do volume de auga 
resultante tanto na rede como na estación depuradora de augas residuais, así como para garantir a 
calidade do efluente vertido ao medio receptor. 

3. Tanto nos supostos de redes separativas como unitarias deberase garantir a compatibilidade das 
verteduras ao medio receptor coa lexislación vixente, de xeito que se asegure a capacidade do medio a 
recibir estes efluentes, tanto desde o punto de vista cualitativo coma cuantitativo. As verteduras ao medio 
realizaranse a través das estacións depuradoras, desaugadoiros ou outros elementos que formen parte 
da rede, os cales deberán estar perfectamente identificados. 

 

CAPITULO SEGUNDO. Utilización dos sistemas públicos de saneamento e depuración de augas 
residuais. 

Artigo 61. Condicións previas á conexión 

1. Para a conexión dun novo usuario/a ao sistema público de saneamento é necesario que a rede local 
de sumidoiros se atope en servizo e que a vertedura do usuario cumpra as condicións establecidas neste 
Regulamento. 

2. De conformidade co Real Decreto 509/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas 
aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas, as verteduras de augas residuais non domésticas 
nos sistemas de saneamento ou nos sistemas de depuración serán obxecto do tratamento previo que 
sexa necesario para: 

a. Garantir que as verteduras das instalacións de tratamento non teñan efectos nocivos sobre o 
ambiente e non impidan que as augas receptoras cumpran os obxectivos da calidade da normativa 
vixente. 

b. Protexer a saúde do persoal que traballe nos sistemas de saneamento e depuración. 

c. Garantir as instalacións do sistemas de saneamento e depuración e os equipamentos 
correspondentes non se deterioren. 

d. Garantir que os lodos poidan evacuarse con completa seguridade de xeito aceptable desde a 
perspectiva ambiental. En ningún caso autorizará a súa evacuación aos sumidoiros ou ao colector. 

 

Artigo 62. Requisitos e características de conexión ao sistema 
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1. O Servizo Municipal de Augas debe establecer as características das conexións ao sistema 
respectando o seguinte contido mínimo:  

a. Plano da rede de desaugadoiros do interior do edificio en planta e alzado, a escala adecuada, 
detallando expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea. 

b. Descrición das disposicións e dimensións adecuadas para un correcto desaugamento 
especificando material, diámetro e a pendente lonxitudinal. 

c. Instalación dun sifón xeral ou sistema semellante en cada edificio para evitar o paso de gases. 
Entre a acometida da condución e o sifón xeral do edificio disporase dunha tubaxe de ventilación, 
sen sifón nin peche. 

d. Toda instalación que verta augas residuais non domésticas deberá localizar, antes da conexión 
ao sistema e en todas e cada unha das conexións que posúa, unha arqueta de rexistro, se é 
posible fóra do recinto fabril, e en todo caso libre de calquera obstáculo e accesible en todo 
momento aos servizos técnicos competentes para a obtención de mostras e medición de caudais. 

e. Na dita arqueta deberá dispoñerse, cando o permiso de vertedura así o estableza, dun 
elemento de medida cun rexistro totalizador e instantáneo para a determinación exacta do caudal 
do efluente vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida sexan 
aproximadamente os mesmos, a medición da lectura do caudal de auga de abastecemento poderá 
utilizarse como medida do caudal vertido sempre que o sistema de medida de auga consumida 
permita obter caudais instantáneos. 

2. Os establecementos non domésticos deberán unificar as verteduras xeradas nos distintos procesos 
produtivos minimizando na medida do posible, sempre que sexa técnica e económicamente viable, o 
número de puntos de conexión a colectores. No caso das augas pluviais, deberán aplicarse as oportunas 
técnicas de drenaxe urbana sustentable, de acordo coas Instrucións técnicas para obras hidráulicas en 
Galicia, aprobadas por Augas de Galicia. 

3. Os usuarios/as domésticos, públicos ou privados, tamén velarán polo cumprimento do contido do 
punto anterior, coas excepcións antes establecidas, debidamente xustificadas e motivadas. 

4. As obras de conexión ao sistema público de saneamento estarán suxeitas ás prescricións da 
normativa urbanística que resulte aplicable. 

5. Todos os gastos derivados das actuacións de conexión ao sistema, así como os da súa conservación 
e mantemento, serán por conta da persoa usuaria, que é a responsable do seu mantemento, a salvo do 
que establezan as ordenanzas fiscais municipais ou as reguladoras do calquera outro ingreso público 
relacionado cos servizos públicos de abastecemento, saneamento ou depuración de augas residuais. 

6. Os criterios, metodoloxía, materiais, tipo de acometida e a súa execución deberán contar previamente 
coa autorización da entidade xestora da instalación receptora da vertedura ou do Servizo Municipal de 
Augas no seu caso. 

7. As persoas usuarias que non queden suxeitas á obriga prevista na alínea anterior deberán dispoñer 
dun sistema propio de tratamento das augas residuais e, de ser o caso, da correspondente autorización 
de vertedura outorgada polo organismo de bacía competente en razón do territorio. 
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Artigo 63. Condicións para a utilización do sistema público de saneamento e depuración 

1. Quedan obrigadas a obter permiso de vertedura ao sistema público de saneamento e depuración de 
augas residuais e a respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos anexos 1-A e 1-B, 
respectivamente, deste regulamento as seguintes persoas usuarias: 

a. Os/as usuarios/as non domésticos/as cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes 
epígrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes ás epígrafes 
C, D, E e f do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 
elaborados polo Instituto Nacional de Estatística, así como aqueloutros/as usuarios/as non 
domésticos/as cuxa vertedura sexa superior a 2.000 m3 anuais. 

b. Os/as usuarios/as cun volume de vertedura inferior a 2.000 m3 anuais pero que orixinen 
contaminación especial nos termos do Artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia. 

2. O resto de persoas usuarias cuxa actividade xere augas residuais domésticas quedan suxeitas ás 
regulamentacións que dite a entidade xestora e, en todo caso, ás prohibicións establecidas no anexo 1-A 
deste regulamento. 

3. As entidades xestoras dos sistemas de depuración deben aterse ás condicións impostas nas 
autorizacións de vertedura á canle pública ou ao dominio público marítimo-terrestre que diten os 
diferentes organismos de bacía competentes no territorio de Galicia. 

 

Artigo 64. Prohibicións e limitacións 

1. Están prohibidas: 

a. A vertedura ao sistema de saneamento e depuración das substancias relacionadas no anexo 1-
A deste regulamento. 

b. A dilución para acadar os niveis de emisión que permitan a súa vertedura ao sistema, excepto 
nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente. Nestes supostos deberase realizar a 
comunicación inmediata destas circunstancias á entidade xestora, a cal deberá adoptar as 
medidas que en cada caso foren pertinentes. 

c. A vertedura de augas pluviais ao sistema cando se poida adoptar unha solución técnica 
alternativa. 

d. A vertedura de augas brancas ao sistema. 

2. As verteduras que conteñan substancias das relacionadas no anexo 1-B deste regulamento deberán 
respectar as limitacións que se especifiquen no contido do permiso de vertedura ou outras para 
substancias non especificadas no dito anexo que a entidade xestora considere, co fin de protexer os 
sistemas de saneamento e depuración ou o medio a que verte. Naqueles parámetros do anexo 1-B para 
os cales non se especifiquen limitacións no contido do permiso de vertedura, as limitacións serán as 
especificadas no dito anexo. Non se admitirá a dilución para acadar os ditos límites e o incumprimento 
desta prohibición será tipificarado polas ordenanzas e os regulamentos locais e será sancionado de 
conformidade co réxime establecido no Artigo 85.b) da Lei 9/2010, de augas de Galicia. 
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3. O permiso de vertedura poderá establecer valores máis restritivos que os previstos no anexo 1-B 
deste regulamento e, así mesmo, poderá establecer limitacións de caudal respecto de parámetros 
específicos, todo iso en función da capacidade do sistema. 

4. Logo de consulta da entidade xestora, Augas de Galicia poderá adoptar limitacións diferentes das 
establecidas no punto anterior cando, en aplicación das mellores técnicas dispoñibles, se consiga para 
unha mesma carga contaminante vertida ao sistema unha diminución do caudal de vertedura indicado no 
permiso correspondente mediante o emprego de sistemas de aforro de auga por parte da persoa titular 
do permiso. 

 

Artigo 65. Solicitude do permiso de vertedura 

Antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais ao sistema, as persoas usuarias de novas 
acometidas titulares das actividades indicadas no Artigo 38.1 deben solicitar da entidade xestora o 
correspondente permiso de vertedura, e achegar, como mínimo, a documentación que se indica no 
anexo 1-C deste regulamento. 

 

Artigo 66. Permiso de vertedura 

1. O permiso de vertedura ao sistema público de saneamento e depuración será outorgado aos usuarios 
indicados no Artigo 63.1 pola entidade xestora correspondente. 

2. A Servizo Municipal de Augas deberá emitir informe con carácter previo e preceptivo sobre as 
solicitudes de permiso de vertedura que esta reciba, e particularmente sobre os caudais e 
concentracións máximos instantáneos, e a súa duración e os medios diarios admisibles da vertedura 
para a cal se solicita o permiso, co fin de asegurar que os caudais sexan asumibles hidraulicamente polo 
sistema e que as concentracións non alteren as características de deseño das instalacións de 
depuración ou os obxectivos de calidade do medio receptor a que se verte. Se o informe non é emitido 
no prazo de dous meses, entenderase que ten carácter favorable. 

3. O outorgamento do dito permiso faculta as mencionadas persoas usuarias para realizaren verteduras 
de augas residuais ao sistema público de saneamento nas condicións establecidas nel. 

4. O permiso de vertedura outorgarase sen prexuízo do resto das competencias municipais en materia 
de redes de sumidoiros e da obtención por parte da persoa usuaria de cantos permisos sexan 
necesarios ata chegar a conectarse ao sistema público de saneamento. 

5. O prazo máximo para ditar resolución será de seis meses desde que reciba a solicitude de permiso o 
órgano competente para resolver. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución, a solicitude 
entenderase denegada. 

 

Artigo 67. Réxime de obtención do permiso de vertedura 

1. O procedemento para a obtención do permiso de vertedura aos sistemas públicos de saneamento e 
depuración no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, 
de prevención e control integrados da contaminación, así como na normativa que sobre a materia aprobe 
a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas. 
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2. No caso de que as actividades non se atopen afectadas polo punto primeiro, serán de aplicación as 
normas do procedemento administrativo común. 

 

Artigo 68. Contido do permiso de vertedura. 

1. A resolución de outorgamento do permiso de vertedura ao sistema público de saneamento que dite a 
entidade xestora deberá incluír, como mínimo, os seguintes aspectos: 

a. Os límites máximos admisibles das características cualitativas da vertedura, tanto en 
concentracións máximas instantáneas como en concentracións medias máximas. 

b. Os límites cuantitativos do volume da vertedura, indicando o caudal medio diario, o volume 
máximo diario e o máximo caudal instantáneo e a súa duración. 

c. A obriga de instalar, no prazo máximo de seis meses desde a notificación da resolución, unha 
arqueta coas características que se definan no permiso, facilmente accesible e identificable, que 
permita as tarefas de inspección e control recollidas na resolución de permiso de vertedura. 

d. Con carácter xeral, agás por razóns xustificadas debidamente motivadas, os permisos de 
vertedura outorgaranse por un período máximo de oito anos, renovables por idénticos períodos, 
por consentimento expreso e por escrito, da entidade xestora dos sistemas públicos de 
saneamento. Nos supostos do Artigo 67.1, a vixencia do permiso someterase ao prazo da 
autorización ambiental integrada. 

2. O permiso de vertedura ao sistema de saneamento poderá, ademais, establecer limitacións, 
condicións e garantías en relación con: 

a. A obriga de instalar na dita arqueta un elemento de medida e rexistro do caudal de vertedura 
instantánea. 

b. Horario de vertedura. 

c. Definición das instalacións de tratamento previo da vertedura que resulten necesarias para 
acadar as condicións cualitativas ou cuantitativas impostas e o prazo de execución delas. 

d. Poderanse establecer excepcións temporais dos requirimentos do anexo 1-B, sempre que se 
aprobe un programa que garanta o seu cumprimento nun prazo determinado desde a notificación 
da resolución. Tamén se poderán establecer excepcións motivadas pola baixa saturación do 
sistema, tendentes a aproveitar ao máximo as súas capacidades de depuración e, de ser o caso, 
delimitadas no tempo ou na carga. e. Realización de autocontrois por parte do titular do permiso, 
nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de 
saneamento e depuración. 

f. A obriga de instalar os medios necesarios para a toma de mostras. 

g. A realización de programas de seguimento da vertedura. 

h. A obriga de remitir informes periódicos ao Servizo Municipal de Augas. 

i. As demais que estableza o Servizo Municipal de Augas. 
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3. En ningún caso o outorgamento do permiso de vertedura pode comprometer a consecución dos 
obxectivos de calidade do medio receptor do efluente depurado do sistema de saneamento e 
depuración. 

4. A inspección, vixilancia e control do cumprimento das condicións do permiso de vertedura 
corresponde ao Servizo Municipal de Augas, sen prexuízo da intervención de Augas de Galicia na súa 
función de alta inspección. 

 

Artigo 69. Revisión do permiso de vertedura 

1. Sen prexuízo do disposto na Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da 
contaminación, o permiso de vertedura ao sistema de saneamento deberá revisarse, logo de audiencia 
do interesado, cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura, 
cando se alteren substancialmente as circunstancias que motivaron o seu outorgamento, ou cando 
sobreveñan outras circunstancias que, de existiren anteriormente, terían xustificado a súa denegación ou 
o seu outorgamento en termos diferentes. 

2. En todo caso, procederase á revisión do permiso: 

a. Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relación co total 
tratado polo sistema e poida dificultar a súa depuración nas condicións adecuadas. 

b. Cando o efecto aditivo de verteduras das mesmas características poida dificultar o tratamento 
do sistema nas ditas condicións adecuadas. 

3. No caso de que a revisión comporte a modificación das condicións da vertedura ao sistema, a 
entidade xestora poderá conceder á persoa titular do permiso un prazo de adaptación que non excederá 
un ano contado desde a aprobación da revisión. 

4. Se a persoa titular do permiso non realizase as modificacións no prazo que para o efecto lle indique a 
entidade xestora, esta poderá declarar a caducidade do permiso de vertedura sen prexuízo da 
imposición das sancións oportunas. 

5. En ningún caso a revisión do permiso de vertedura comportará para o seu titular dereito a ningunha 
indemnización. 

 

Artigo 70. Revogación do permiso de vertedura 

O permiso de vertedura ao sistema de saneamento e depuración poderá ser revogado, logo de audiencia 
do seu titular, nos seguintes supostos: 

a. Como consecuencia da revogación da autorización ou licenza que permita o desenvolvemento 
da actividade que causa a vertedura. 

b. Por incumprimento dos requirimentos efectuados para adecuar a vertedura ás condicións 
establecidas no permiso. 

c. Como consecuencia dunha sanción que leve implícita a perda do permiso. 

d. A non aceptación ou incumprimento das modificacións do permiso de vertedura impostas como 
consecuencia da súa revisión. 
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Artigo 71. Obrigas da persoa titular do permiso de vertedura 

A persoa titular do permiso de vertedura debe cumprir as obrigas seguintes: 

a. Comunicar de xeito inmediato ao Servizo Municipal de Augas calquera avaría do proceso 
produtivo ou das súas instalacións de tratamento que poida afectar negativamente a calidade da 
vertedura ao sistema, así como calquera modificación nos procesos que inflúa na dita calidade. 

b. Comunicar ao Servizo Municipal de Augas calquera circunstancia futura que implique unha 
variación das características cualitativas ou cuantitativas da vertedura, para os efectos de 
proceder, de ser o caso, á revisión do permiso. 

c. Adaptar a súa actividade e as súas instalacións ás medidas e actuacións que resulten da 
aplicación das normas previstas no Artigo 49 deste regulamento. 

 

Artigo 72. Censos de verteduras ao sistema 

1. O Servizo Municipal de Augas levará un censo informatizado de verteduras ao sistema no cal 
inscribirá as verteduras sometidas a permiso, e no cal deberán constar, como mínimo, os seguintes 
aspectos: 

a. Nome, enderezo, CNAE e/ou NIF do titular do permiso. 

b. Datos básicos do caudal de auga de abastecemento e de vertedura. 

c. Condicións básicas do permiso, incluíndo a localización con coordenadas UTM e o acceso ao 
punto de vertedura. 

d. Situación administrativa do permiso. 

e. Informe analítico da vertedura, renovado con periodicidade anual. 

2. Cando unha mesma entidade xestora teña ao seu cargo a xestión do saneamento en baixa e o servizo 
de depuración de augas residuais, deberá incluír no censo as verteduras non canalizadas a que se refire 
o Artigo seguinte. 

3. O censo de verteduras dos sistemas públicos de saneamento estará á disposición da Administración 
hidráulica de Galicia e, de ser o caso, da do Estado, para a súa utilización de acordo coa normativa 
vixente. A cesión de datos e notificación previa entre as administracións públicas non require 
autorización previa dos titulares nin notificación a eles. 

 

Artigo 73. Verteduras non canalizadas 

1. Enténdese por verteduras non canalizadas aquelas que chegan ás estacións depuradoras de augas 
residuais a través de medios de transporte que non son nin tubaxes nin canles. 

2. Para efectuar verteduras ás instalacións de saneamento mediante sistemas non canalizados será 
necesario que, sen prexuízo dos permisos ou autorizacións esixibles de conformidade coa lexislación 
aplicable en materia de residuos, quen produza a vertedura obteña un permiso especial outorgado pola 
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entidade xestora, logo de consulta á Servizo Municipal de Augas de depuración, no caso de que se trate 
de distintas entidades. 

3. Este tipo de verteduras deberán respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos anexos 1-A e 
1-B deste regulamento. 

4. Exceptúanse das obrigas do punto anterior as verteduras procedentes de fosas sépticas ou das 
limpezas dos sistemas públicos de saneamento, no referente aos parámetros DQO, DBO, MES, sulfuros, 
aceites e graxas e as diferentes formas de nitróxeno e fósforo recollidas no anexo 1-B deste 
regulamento, así como as verteduras deste tipo ás cales poida resultar de aplicación o disposto no Artigo 
68.2.d) deste regulamento. 

5. As verteduras non canalizados só se poderán realizar nas estacións depuradoras de augas residuais 
que dispoñan das instalacións adecuadas para a recepción destas verteduras e de todas as 
autorizacións correspondentes. En todo caso, a incorporación destas verteduras pautarase de acordo 
coas indicacións ao respecto da entidade xestora da estación depuradora, coa finalidade de evitar 
calquera alteración do proceso. 

6. En ningún caso se poderán engadir estas verteduras non canalizadas en estacións depuradoras que 
estean próximas ao límite ou saturadas en canto á carga contaminante que se vai tratar. 

 

ARTIGO 74. Normas de mantemento, reposición e explotación das instalacións 

1. O Servizo Municipal de Augas velará polo correcto funcionamento e estado de conservación do 
sistema público de saneamento e, de ser o caso, de depuración. 

2. Para estes efectos, o Servizo Municipal de Augas elaborará e executará os plans de mantemento de 
equipos, instalacións electromecánicas e obra civil e conducións, de conformidade co establecido no 
anexo 1-D deste regulamento. 

3. En canto ás redes de sumidoiros e de colectores, e sen prexuízo das accións que permitan o seu 
correcto funcionamento, o Servizo Municipal de Augas velará polo seu adecuado estado de limpeza e 
identificará as conexións existentes, os puntos de risco de incidencias no medio e as eventuais rupturas, 
fugas ou intrusións de augas brancas. 

4. En canto ás estacións depuradoras de augas residuais, o Servizo Municipal de Augas explotará a liña 
de auga e os lodos, en cumprimento da normativa aplicable en materia de augas, costas, verteduras, 
residuos e xestión de lodos de depuradora, de xeito que se asegure o rendemento adecuado da 
instalación, que non se obstaculice o seu bo funcionamento pola acumulación de lodos na liña de 
proceso, non se causen afeccións prexudiciais para o contorno e se asegure a evacuación dos lodos de 
acordo coa normativa vixente na materia. 

5. O funcionamento e a xestión das estacións de bombeo nas redes de saneamento deberá adecuarse 
ao deseño das estacións depuradoras de augas residuais tanto na capacidade de bombeo como no 
horario de funcionamento. Para estes efectos, o Servizo Municipal de Augas deseñará as solucións 
adecuadas para acadar este obxectivo, tendo en consideración as eventuais afeccións por 
desaugamento no dominio público hidráulico ou marítimoterrestre. 

6. Nos supostos de parada forzosa do sistema de depuración de augas residuais, sexa programada ou 
imprevista, o Servizo Municipal de Augas adoptará as medidas necesarias para minimizar as súas 
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consecuencias, reducir o tempo de parada, realizar as reparacións no período de menor incidencia e 
asegurar o máximo grao de depuración posible. 

7. Nos supostos de paradas programadas, o Servizo Municipal de Augas deberá comunicalas ao 
organismo de bacía cun mes de antelación, polo menos, xustificando a súa necesidade e, en todo caso, 
informará a Augas de Galicia sobre as medidas propostas para minimizar posibles afeccións ao medio 
receptor cando se trate de instalacións situadas no ámbito territorial previsto no Artigo 6.1.a) da Lei 
9/2010. Augas de Galicia, logo de audiencia da consellería competente en materia de pesca e marisqueo 
nos supostos en que a parada poida afectar estas materias, emitirá nese prazo informe preceptivo e 
vinculante acerca das medidas que cómpre adoptar para minimizar a afección ao medio receptor. 

 

Artigo 75. Prevención de riscos laborais. 

1. Na execución das tarefas de explotación, conservación e mantemento dos sistemas de saneamento e 
depuración de augas residuais darase cumprimento ao previsto na normativa vixente en materia de 
prevención de riscos laborais, adoptando as medidas de protección individuais e colectivas que resulten 
necesarias. 

2. De conformidade co establecido na dita normativa, o Servizo Municipal de Augas deberá dispoñer da 
avaliación de riscos laborais do sistema e do correspondente plan de seguridade.  

 

CAPÍTULO TERCEIRO. Situacións de emerxencia. 

Artigo 76. Comunicación 

1. Cada persoa usuaria deberá tomar as medidas adecuadas para evitar as descargas accidentais de 
verteduras que poidan ser potencialmente perigosas para a saúde das persoas ou a seguridade das 
instalacións que compoñen o sistema público de saneamento e depuración, así como para o medio 
receptor. 

2. Cando por accidente, fallo de funcionamento ou da explotación das instalacións da persoa usuaria se 
produza unha vertedura que estea prohibida e que sexa capaz de orixinar unha situación de emerxencia 
e perigo tanto para as persoas coma para o sistema de saneamento e depuración, o usuario deberá 
comunicar urxentemente a circunstancia producida ao Servizo Municipal de Augas así como ao número 
de emerxencias 112, co obxecto de evitar ou reducir ao mínimo os danos que se poidan causar. A 
comunicación efectuarase utilizando o medio máis rápido. 

 

Artigo 77. Adopción de medidas en situación de emerxencia 

1. unha vez producida a situación de emerxencia, a persoa usuaria utilizará todos os medios ao seu 
alcance para reducir ao máximo os efectos da descarga accidental. 

2. A persoa usuaria deberá remitir ao Servizo Municipal de Augas, no prazo máximo de corenta e oito 
horas, un informe detallado do accidente, no cal deberán figurar os seguintes datos: identificación da 
empresa, caudal e materias vertidas, causa do accidente, hora en que se produciu, medidas correctoras 
tomadas in situ, hora e forma en que se comunicou o suceso. Cada unha das entidades xestoras poderá 
solicitar do usuario os datos necesarios para a correcta valoración do accidente. 
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Artigo 78. Valoración de danos 

Os custos das operacións a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacións de emerxencia ou 
perigo, así como os de limpeza, remoción, reparación ou modificación do sistema de saneamento e 
depuración, deberán ser aboados pola persoa usuaria causante, con independencia doutras 
responsabilidades en que puider incorrer. 

Para a valoración dos danos terase en conta o establecido no artigo 91 deste regulamento. 

 

Artigo 79. Accidentes maiores 

Cando as situacións de emerxencia a que se fai referencia nos Artigos anteriores poidan ser cualificadas 
de accidentes maiores a criterio da Axencia Galega de Emerxencias, ademais das normas establecidas 
no presente regulamento, serán de aplicación as disposicións normativas vixentes en Galicia en materia 
de protección civil e xestión de emerxencias. 

 

CAPÍTULO CUARTO. Inspección e control. 

Artigo 80. Función inspectora. 

1. A función inspectora corresponde ao Servizo Municipal de Augas respecto das instalacións ao seu 
cargo, e exércea: 

a. Directamente, a través dos seus propios órganos que teñan atribuídas as funcións inspectoras. 

b. Por medio de entidades colaboradoras debidamente acreditadas. 

2. Corresponde a Augas de Galicia a alta inspección de todos os sistemas de saneamento e depuración 
de augas residuais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma, sen prexuízo do exercicio das 
competencias propias dos organismos de bacía. En exercicio desa facultade, poderá levar a cabo cantos 
controis, ensaios e análises considere necesarios. 

3. As funcións inspectoras que corresponden a Augas de Galicia poderán ser encomendadas ás 
entidades a que se refire o Decreto 162/2010, do 16 de setembro, polo que se regulan as entidades 
colaboradoras da Administración hidráulica de Galicia en materia de control de verteduras e calidade das 
augas. O auxilio destas entidades nas funcións de inspección limitarase ás actividades técnicas que non 
comporten o exercicio de autoridade. 

4. As funcións de inspección que corresponden competencialmente a Augas de Galicia e aos entes 
locais deberán coordinarse co obxecto de mellorar a eficiencia e o control dos sistemas de saneamento 
aos seus respectivos cargos. 

 

Artigo 81. Obxecto e inicio da inspección. 

1. Poden ser obxecto de inspección as actividades ou instalacións cuxas verteduras poidan afectar o 
sistema de saneamento e depuración de augas residuais. 

2. A actuación inspectora iníciase de oficio: 
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a. Por iniciativa do órgano competente ou por orde superior. 

b. Por propia iniciativa do persoal inspector. 

c. En virtude de denuncia. 

 

Artigo 82. Dereitos do persoal inspector 

No exercicio da súa función, o persoal inspector, debidamente acreditado polo Servizo Municipal de 
Augas, poderá: 

a. Acceder ás instalacións que xeran verteduras de augas residuais. Non será necesaria a 
notificación previa da inspección cando se efectúe en horas de actividade industrial. 

b. Efectuar notificacións e realizar requirimentos de información e documentación ou de actuacións 
concretas para a adecuación e mellora das verteduras de augas residuais. 

c. Proceder á toma de mostras ou ao control da vertedura de augas residuais e, de ser o caso, de 
augas de proceso. 

d. Proceder á toma de fotografías ou outro tipo de imaxes gráficas, sen prexuízo do disposto na 
vixente normativa sobre segredo industrial. 

e. Levar a cabo calquera outra actuación tendente a descubrir a orixe das verteduras, o seu grao 
de contaminación e a súa afección sobre os sistemas de saneamento e depuración. 

 

Artigo 83. Deberes do persoal inspector 

O persoal inspector está obrigado durante o desenvolvemento das súas funcións a: 

a. Identificarse como tal e acreditar a súa condición de persoal inspector. 

b. Observar o respecto e a consideración debidos ás persoas interesadas. 

c. Informar as persoas interesadas, cando así sexan requiridas, dos seus dereitos e deberes en 
relación cos feitos obxecto da inspección, así como das normas que deben cumprir os titulares das 
verteduras. 

d. Obter toda a información necesaria respecto dos feitos obxecto de inspección e dos seus 
responsables, accedendo, se é necesario, aos rexistros públicos existentes. 

e. Gardar sixilo profesional e segredo respecto dos asuntos que coñeza por razón do seu cargo e 
actividade pública. 

f. Comunicar as anomalías detectadas á persoa titular das instalacións. 

 

Artigo 84. Desenvolvemento da actividade inspectora 

1. Cando o persoal inspector se presente no lugar onde radiquen as instalacións que se van 
inspeccionar, porá en coñecemento da persoa titular o obxecto das actuacións, logo de identificación 
mediante exhibición do documento que o acredite para o exercicio das súas funcións, no cal constarán o 
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órgano da entidade xestora ao cal está adscrito, o seu nome, apelidos, o número do documento nacional 
de identidade e unha fotografía. 

2. As actuacións inspectoras realizaranse en presenza da persoa titular das instalacións. No caso de 
persoas xurídicas, considerarase o seu representante quen legalmente teña a dita condición. No caso de 
ausencia da persoa titular ou representante, as actuacións entenderanse con calquera persoa presente 
nas instalacións, facendo constar na acta ou informe a súa vinculación con elas. Non será obstáculo para 
a realización das actuacións a negativa ou imposibilidade da persoa titular ou representante de estar 
presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións que documenten a 
inspección. 

3. A persoa interesada está obrigada a permitir o acceso do persoal inspector ás instalacións e a toma 
de mostras e medicións, e a subministrar a información que se lle requira en relación cos feitos obxecto 
da inspección. 

4. No caso de obstaculización das actividades inspectoras, o persoal inspector farao constar así. Poderá 
proceder entón á toma de mostras de augas residuais desde o exterior do recinto das instalacións, 
sempre que sexa posible. 

 

Artigo 85. Documentación das actuacións inspectoras 

1. As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta, na cal constarán como mínimo os datos 
indicados no anexo 1-E do presente regulamento, e na que tanto o persoal inspector como a persoa 
interesada poderán facer constar as observacións que consideren oportunas. 

2. No caso de que a persoa comparecente se negue a asinar a acta ou a recibir a mostra contraditoria, o 
persoal inspector farao constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando unha copia á 
persoa interesada, deixando igualmente constancia de se esta se negou a recibila. 

3. Os feitos constatados nas actas terán valor probatorio, cos efectos previstos no Artigo 137.3 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común. 

4. No caso de que o levantamento ou o asinamento da acta se produzan sen a presenza da persoa 
titular ou do representante do establecemento produtor da vertedura, notificaráselle o documento para os 
efectos de que poidan presentar cantas alegacións e probas consideren convenientes no prazo de dez 
días. 

 

Artigo 86. Toma de mostras 

A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo de acordo co seguinte procedemento: 

1. Punto de toma de mostras. A mostra tomarase da arqueta de rexistro se existir, logo de comprobación 
das coordenadas uTM ou, no seu defecto, no último punto accesible de saída das augas residuais das 
instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de saneamento e a calquera 
dilución. 

2. Preparación da mostra. Para a obtención da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de 
efluente suficiente para poder dividila en tres submostras en cadanseus recipientes de material 
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adecuado ás determinacións analíticas que se prevexa realizar. Os recipientes enxaugaranse 
previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe. 

3. As mostras así obtidas precintaranse e identificaranse. Dúas quedarán en poder do persoal inspector, 
a primeira para efectuar as determinacións analíticas e a segunda para a práctica dunha eventual análise 
dirimente, e a terceira ofreceráselle á persoa interesada, para os efectos de que poida proceder, se o 
considera oportuno, á práctica da análise contraditoria. No caso de que a persoa interesada se negue a 
recibir esta terceira mostra ou non poida facerse cargo dela, comunicaráselle o lugar en que queda á súa 
disposición.  

4. A natureza dos envases, as súas condicións de preservación, así como os métodos analíticos dos 
diferentes parámetros, serán os que figuran no anexo 1-F do presente regulamento. 

5. O volume mínimo para realizar a mostraxe será de dous litros para cada unha das tres mostras 
referenciadas no punto tres deste artigo, agás que xustificadamente se poida utilizar un volume menor. 
Este volume subdividirase en senllos recipientes dun litro, un de vidro e outro de plástico, en función dos 
parámetros que se van analizar. 

6. Poderá prescindirse da toma de mostras para determinar as súas características contaminantes cando 
se trate de verteduras de natureza inequivocamente doméstica ou gandeira e o persoal inspector así o 
faga constar expresamente na acta. 

 

Artigo 87. Práctica de análises 

1. Para a práctica da análise inicial e da contraditoria deberá entregarse ao laboratorio de que se trate a 
mostra correspondente, debidamente conservada, no prazo máximo de 72 horas desde a toma de 
mostras, para os efectos de iniciar o procedemento de análise no dito prazo. 

2. As determinacións analíticas da mostra inicial e da contraditoria levaranse a cabo en laboratorios que 
dispoñan de acreditación que garanta o cumprimento da norma UNE-EN-ISO 17025. Tamén se poderán 
levar a cabo no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. 

3. O laboratorio a que se encargue a práctica da análise inicial deberá entregar os resultados á entidade 
xestora no prazo de trinta días naturais desde a recepción da mostra, e a entidade xestora procederá a 
comunicalos á persoa interesada. A comunicación á persoa interesada deberá realizarse no prazo de 
dez días desde a recepción dos resultados pola entidade xestora. 

4. A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial como na contraditoria, expresará en todo caso 
a data de recepción da mostra, de inicio e de fin da análise, así como os métodos analíticos 
empregados. De ser o caso, farase constar igualmente o estado de conservación da mostra á súa 
chegada ao laboratorio. 

5. Pola súa parte, a persoa interesada poderá facer uso do dereito a realizar a análise contraditoria. 
Nese caso, comunicaralle á entidade xestora os resultados da dita análise, se o considera procedente. 

6. A práctica da análise dirimente, por solicitude de calquera das partes, levarase a cabo no laboratorio 
que designe a entidade xestora entre os indicados na alínea 2. A mencionada entidade comunicaralle á 
persoa interesada con antelación suficiente o lugar, a data e a hora onde se levará a cabo, para os 
efectos de que poida estar presente nas operacións, asistida, se o xulga oportuno, de persoal técnico. En 
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ningún caso se tomará en consideración a petición de análises dirimentes logo de transcorridos dous 
meses desde a data da toma de mostras, ou cando non se realizase análise contraditoria 

7. Os gastos xerados pola práctica da análise contraditoria corresponden sempre á persoa interesada. 
Os gastos da análise dirimente corresponden á parte que a solicite. 

 

CAPÍTULO QUINTO. Relacións interadministrativas. 

Artigo 88. Obrigas do Concello de Teo 

1. O Concello, en canto que Servizo Municipal de Augas público de saneamento, debe comunicar a 
Augas de Galicia, dentro do mes seguinte ao da resolución de que se trate os permisos de vertedura 
outorgados no seu ámbito consonte as disposicións deste regulamento, así como a súa revisión, 
modificación, suspensión ou revogación. 

2. O Servizo Municipal de Augas, como xestor do sistema público de depuración de augas residuais 
urbanas deberá comunicar a Augas de Galicia: 

a. Anualmente: os permisos especiais para a vertedura mediante vehículos cisterna, e os datos 
relativos á produción de lodos. 

b. Trimestralmente: os resultados dos datos de control do sistema que incluirán, como mínimo, os 
datos do estado de colectores de saneamento ao seu cargo, das depuradoras e, de ser o caso, 
emisarios ou conducións de vertedura, así como a calidade da vertedura, e no primeiro trimestre 
do seguinte ano un resumo anual en idénticos termos. 

3. En todo caso o Concello de Teo deberá comunicar a Augas de Galicia, con carácter urxente, calquera 
situación de emerxencia que se poida producir nas instalacións que xestionan. 

 

CAPÍTULO SEXTO. Réxime de infraccións e sancións. 

Artigo 89. Réxime das infraccións 

1. Consideraranse infraccións de carácter leve. 

a. Os incumprimentos das obrigas dos usuarios/as ou das prohibicións específicas establecidas no 
presente regulamento, agás as calificadas como graves ou moi graves nos seguintes apartados do 
presente Artigo. 

b. As accións e omisíons das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o 
funcionamento do servizo público de abastecemento de auga potable, ou a outros servizos 
municipais inferiores a 3.000 euros. 

c. A desatención dos requirimentos municipais nas materias reguladas polo presente 
Regulamento. 

2. Consideraranse infraccións graves: 

a A realización de vertidos de substancias prohibidas ou non autorizados ás redes públicas, así 
como os realizados contravindo as limitacións impostas polo presente Regulamento ou as 
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correspondentes autorizacións de vertido, así como a ocultación ou falseamento dos datos 
esixidos na solicitude de autorización de vertido ou acometida. 

b A manipulación de aparatos de medición ou calquer aoutra actuación que comporte a utilización 
fraudulenta do servizo. 

c Dificultar as tarefas dos inspectores/as do servizo, xa sexa impedindo, dificultando ou 
restrinxindo as visitas ou ben ameazando ou intimidando a este persoal 

d. Non respectar os precintos colocados polo Servizo Municipal de Augas ou polos organismos 
competentes da Administración, ou manipular as instalacións do servizo público. 

e. Establecer, ou permitir, derivacións na súa instalación para a subministración de auga, xa sexa 
temporal ou permanentemente, a outros locais, terreos ou vivendas diferentes ás consignadas 
para o servizo. 

f. Revender a auga a terceiros, mesmo aos propietarios, arrendatarios ou outros ocupantes de 
locais ou vivendas non consignadas no contrato ou póliza. 

g. As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o 
funcionamento dos servizos públicos superiores a 3.000 euros e ata 15.000 euros, xa sexan 
causadas maliciosamente ou por neglixencia. 

h. A reiteración de tres infraccións leves nun ano. 

3. Consideraranse infraccións moi graves: 

a. Calquera conduta indicada no apartado anterior, da que se deriven danos ou perdas para o 
servizo público de abastecemento de auga potable, ou a outros servizos municipais, superiores a 
15.000 euros.  

b. As infraccións cualificadas como leves ou graves nos apartados anteriores que poñan en risco 
ou afecten á saúde das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente 

c. A reincidencia na comisión de dúas ou máis infraccións graves no período dun ano. 

 

Artigo 90. Réxime das sancións 

1. As infraccións poderán dar lugar á imposición das seguintes sancións: 

a. Multa: ata 6.000 euros para as infraccións leves, de 6.001 a 30.000 euros para as graves e de 
30.001 a 100.000 euros para as moi graves. 

b. Suspensión da prestación do servizo, peche das instalacións ou prohibición de utilización do 
servizo público. 

2. As sancións graduaranse de acordo co establecido na Lei 9/2010 de Augas de Galicia ou normativa 
que a substitúa. 

 

Artigo 91. Medidas cautelares 

Mediante resolución motivada poderán adoptarse, en calquera momento do procedemento, medidas 
cautelares dirixidas a asegurar a eficacia da resolución final que puidera recaer, para o bo fin do 
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procedemento, evitar o mantemento dos efectos da infracción e en xeral calquera afección negativa do 
interese público. Estas medidas poderán consistir en: 

a. Suspensión temporal de actividades, permisos, autorizacións ou licenzas. 

b. Establecemento de fianzas que garantiren tanto o cobro da sanción que poida recaer como a 
reparación ou reposición dos bens danados. 

c. Suspensión provisional dos traballos de execución de obras ou instalacións que contradigan as 
disposicións de este Regulamento ou sexan indebidamente realizados. 

d. Requirir ao usuario para que, no prazo que se indique, introduza as medidas técnicas 
necesarias que garantiren o cumprimento das prescricións deste Regulamento. 

e. Ordenar ao usuario que, no prazo que se indique, estableza nas obras ou instalacións 
realizadas as rectificacións precisas para axustalas ás condicións do permiso de vertedura ou ás 
disposicións deste Regulamento 

f. Impedir os usos indebidos das instalacións para as que non se teña obtido permiso, ou cando 
non se axusten ao seu contido mediante as oportunas medidas correctoras. 

g. Clausura ou precintado das instalacións de vertedura, no caso de que non sexa posible técnica 
ou economicamente evitar o dano mediante outras medidas correctoras. 

h. Calquera outra medida de corrección, control ou seguridade que impida a extensión do dano. 

 

Artigo 92. Competencia e procedemento 

1. Contra as decisións adoptadas polo Servizo Municipal de Augas de Teo poderá reclamarse diante da 
Alcaldía, que resolverá causando estado. Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso 
administrativo de reposiciónno prazo de un mes contado dende a notificación ou publicación do acto que 
se trata de impugnar, entendéndose desestimado se transcorrido un mes desde a súa non se se lle 
notificou ao recorrente a resolución do mesmo. 

2. A facultade para instruír e resolver os procedementos sancionadores por infraccións do presente 
Regulamento corresponde á Alcaldía, agás acordo expreso de delegación. 

3. O procedemento será o regulado na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e no Real Decreto 1398/1993, do 4 
de agosto, polo que se regula o procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. 

 

Artigo 93. Valoración de danos. 

1. A valoración dos danos ás obras hidráulicas para os efectos da aplicación do réxime sancionador a 
que se refire o presente capítulo será realizada pola entidade xestora e determinarase en función dos 
gastos de explotación e, de ser o caso, de reposición daquelas. 

2. Os danos ás obras hidráulicas que conforman o sistema de saneamento e depuración calcularanse en 
euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de explotación das instalacións públicas 
afectadas en relación co caudal e carga contaminante da vertedura de que se trate.  
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3. O Servizo Municipal de Augas determinará, de acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as 
correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ao responsable da vertedura de 
que se trate. 

4. A valoración de danos que servirá de base para a cualificación da infracción, para a cuantificación da 
sanción e, de ser o caso, da indemnización que deba impoñerse, resultará do cálculo a que se refire o 
punto segundo multiplicado polo número de días que se considere que a vertedura se mantivo en 
situación irregular. 

5. Para os efectos do disposto no punto anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o 
período en que a instalación pública de saneamento ou de depuración de augas residuais quedase 
afectada pola vertedura irregular, mesmo se este for de carácter illado. En calquera caso, considerarase 
que a vertedura irregular se mantivo durante, cando menos, un día. 

6. A valoración de danos deberá notificarse ao presunto/a infractor/a simultaneamente co prego de 
cargos que se dite no correspondente expediente sancionador. 

 

Artigo 94. Relación co canon da auga e co coeficiente de vertedura 

1. Os resultados analíticos de que dispoña Augas de Galicia para a determinación do canon da auga e o 
coeficiente de vertedura regulados no título IV da Lei 9/2010, de augas de Galicia, poderán ser utilizados 
nos expedientes sancionadores a que se refire este capítulo, sempre que se correspondan cos períodos 
considerados neles. 

2. Estar ao día de pagamento do canon da auga ou do coeficiente de vertedura non implica estar en 
posesión do permiso de vertedura cando este sexa preceptivo nos termos deste regulamento, e en 
ningún caso pode considerarse como circunstancia atenuante nos mencionados procedementos 
sancionadores. 

Disposición final 

O presente regulamento entrará en vigor unha vez publicado o seu texto íntegro e definitivo no Boletín 
Oficial da Provincia e transcorra o prazo previsto no Artigo 65.2 da Lei 7/1985. 

 
ANEXO 1-A 

Verteduras prohibidas: 

1. Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por si soas ou por 
integración con outras, produzan obstrucións ou sedimentos que impidan o correcto 
funcionamento do sistema ou dificulten os traballos da súa conservación ou mantemento. 

2. Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles na auga, combustibles ou inflamables. 

3. Aceites e graxas flotantes sólidas ou semisólidas. 

4. Substancias sólidas potencialmente perigosas. 

5. Gases ou vapores combustibles ou inflamables, explosivos ou tóxicos ou procedentes de 
motores de explosión.  

6. Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por 
integración con outras, poidan orixinar:  
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a. Calquera tipo de molestia pública.  
b. A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire. 
c. A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou 
dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou 
funcionamento do sistema. 
d. A coloración das augas residuais de tal xeito que non se pode eliminar con ningún dos 
procesos de tratamento usuais nas estacións depuradoras. 

7. Materias que, por si mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccións que teñan lugar 
dentro da rede, teñan ou adquiran calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar 
os materiais do sistema ou prexudicar o persoal encargado da súa limpeza e conservación. 

8. Residuos de natureza radioactiva. 

9. Residuos industriais ou comerciais que, polas súas concentracións ou características tóxicas 
ou perigosas, requiran un tratamento específico ou un control periódico dos seus efectos 
nocivos potenciais. 

10. As verteduras que por si mesmas ou a consecuencia de transformacións químicas ou 
biolóxicas que se poidan producir na rede de saneamento dean lugar a concentracións de 
gases nocivos na atmosfera da rede de sumidoiros superiores aos seguintes límites: 

Dióxido de carbono: 15000 ppm.  Dióxido de xofre: 5 ppm. 
Monóxido de carbono: 25 ppm.  Cloro: 1 ppm. 
Ácido sulfhídrico: 10 ppm.   Ácido cianhídrico: 4,5 ppm. 

11. Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta materia. 

12. Residuos sólidos ou semisólidos xerados por sistemas de saneamento e depuración. 

13. Residuos de orixe pecuaria. 

 

ANEXO 1-B 

Verteduras limitadas: 

PARÁMETRO VALOR LÍMITE 

pH 5,5 - 9 

1,2 Dicloroetano 0,40 mg/l 

Aceites e graxas 100,00 mg/l 

Aldehidos 2,00 mg/l 

Aluminio 10 mg/l 

Amoníaco 30,00 mg/l 

AOX (1) 2,00 mg/l 

Arsénico 1,00 mg/l 

Bario 10,00 mg/l 

Boro 3,00 mg/l 

BTEX (2) 5,00 mg/l 
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Cadmio 0,10 mg/l 

Chumbo 1,00 mg/l 

Cianhídrico 10,00 cc/m3  
Cianuros 0,50 mg/l 

Cianuros disoltos 1,00 mg/l 

Cloro 1,00 cc/m3  
Cloruros 2.000,00 mg/l 

Cobre 3,00 mg/l 

Condutividade eléctrica (25º C) 5.000,00 µS/cm 

Cor Inapreciable en dilución 1/30

Cromo hexavalente 0,5 mg/l 

Cromo total 2,00 mg/l 

DBO 
5

500,00 mg/l 

DQO 1.000, 00 mg/l 

Dióxido de xofre 15,00 mg/l 

Estaño 3,00 mg/l 

Fenois totais 1,00 mg/l 

Ferro 10,00 mg/l 

Fluoruros 10,00 mg/l 

Fosfatos 60,00 mg/l 

Fósforo total 40,00 mg/l 

Hidrocarburos 15,00 mg/l 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 0,20 mg/l 

Manganeso 5,00 mg/l 

Materias inhibidoras 20,00 equitox 

Mercurio 0,01 mg/l 

Níquel 2,00 mg/l 

Nitratos 50,00 mg/l 

Nitróxeno amoniacal 30,00 mg/l 

Nitróxeno total Kjeldahl 40,00 mg/l 

Nonilfenol 1,00 mg/l 

Percloroetileno 0,40 mg/l 

Pesticidas 0,10 mg/l 

Praguicidas totais 0,10 mg/l 

Selenio 0,50 mg/l 

Sólidos en suspensión 500,00 mg/l 
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Sulfatos 400,00 mg/l 

Sulfhídrico 20,00 cc/m3  
Sulfuros disoltos 0,30 mg/l 

Sulfuros totais 1,00 mg/l 

Temperatura 30,00ºC 

Tensioactivos aniónicos (3) 6,00 mg/l LSS 

Triacinas totais 0,30 mg/l 

Tributilestaño 0,10 mg/l 

Triclorobenceno 0,20 mg/l 

Zinc 2,00 mg/l 
 

(1) Poderán observarse valores superiores de AOX naqueles casos en que se cumpran os 
valores de organoclorados individualizados deste anexo 1-B. 

 
(2) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno. 

 
(3) Substancias activas co azul de metileno expresadas como lauril sulfato sódico (LSS). 
 

ANEXO 1-C 

Solicitude de permiso de vertedura ao sistema 

1. Solicitude: nome e NIF da persoa titular, enderezo social, enderezo do establecemento, acceso ao 
punto de vertedura, teléfono, distrito postal, localidade; características da actividade produtiva, caudais 
de vertedura en m3/ano e m3/día, caudal punta en m3/hora, e identificación da EDAR do sistema ao cal 
se pretende verter.  

2. Proxecto técnico: 

Antecedentes: 

- Obxecto: obtención do permiso de vertedura ou a súa revisión. 

- Características da localización e localización da actividade. 

- Punto de conexión ao sistema con coordenadas UTM.  

Memoria descritiva: 

- Datos de produción: actividade desenvolvida, materias primas utilizadas e produtos resultantes 
expresados en tm/ano. 

- Procesos industriais. 

- Balance de augas: fontes de abastecemento, título concesional, volume abastecido e a súa 
distribución no proceso industrial, volume de vertedura. 

- Características do efluente: análise de cada punto de vertedura.  

Memoria técnica das instalacións de tratamento (se existen ou se requiren): 

- Sistemas e unidades de tratamento: descrición do sistema de tratamento existente con cálculos 
hidráulicos de dimensionamento (volumes, tempos de retención); descrición detallada de 
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equipamentos instalados, potencias de bombeo, materiais de construción; medidas de seguridade 
para evitar verteduras accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e 
control de calidade do efluente, produción e destino de residuos. 

- Planos de detalle segundo regulamentos ou ordenanzas municipais ou, no seu defecto, segundo 
requirimento do Servizo Municipal de Augas xestora. 

 

ANEXO 1-D 

Plan de conservación e mantemento dos sistemas de saneamento de augas residuais 

1. Definicións. 

1.1 Mantemento correctivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento como 
consecuencia dunha avaría, rotura ou unha diminución da calidade do servizo por debaixo dos límites 
predeterminados. Adoita tratarse dun mantemento non programado, ben que en ocasións é 
planificable. 

1.2 Mantemento preventivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento como 
consecuencia de determinados criterios prefixados (número de horas de funcionamento, períodos de 
tempo, grao de sucidade etc.) co obxectivo de evitar avarías, roturas ou diminucións no seu 
rendemento que poidan afectar o bo funcionamento do sistema de saneamento. Sempre é un 
mantemento programado. 

1.3 Mantemento normativo: é a parte do mantemento preventivo que vén establecido pola lexislación 
sectorial, e que inclúe tanto equipamentos como instalacións (extintores, caldeiras, instalación 
eléctrica de baixa tensión etc.). 

1.4 Mantemento preventivo para época estival: é o mantemento que prepara os sistemas de 
saneamento para os impactos estivais; considérase época estival a comprendida entre xuño e 
setembro. 

1.5 Conservación: é o mantemento específico da obra civil, edificios, colectores e outros elementos 
do sistemas de saneamento. 

2. Documentos necesarios para a xestión e control da explotación dos sistemas de saneamento. A 
documentación que necesariamente debe levarse actualizada é a seguinte: 

2.1 Documentación xeral. 

2.1.1. Proxecto das instalacións de depuración, planos das redes de saneamento e os seus 
elementos e planos da situación dos puntos de vertedura.  

2.1.2. Recompilación da documentación relativa á legalización das instalacións ou elementos que 
forman parte do sistema de saneamento; débese proceder á legalización de cantas estean 
pendentes diso, incluíndo no plan de reposicións, melloras e novos investimentos as actuacións 
necesarias para a dita legalización. 

2.1.3. Inventario das instalacións e equipamentos que forman parte do sistema de saneamento 
(bombeos, tanques de retención, aliviadoiros etc.), con copia dispoñible nas instalacións da 
Servizo Municipal de Augas. 
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2.1.3.1. O inventario de equipamentos debe incluír: descrición, tipo, marca, modelo, número de 
serie, ano de instalación, custo, potencia e calquera outra característica que se considere de 
interese. 

2.1.3.2. A entidade xestora clasificará equipamentos e instalacións incluídos no inventario 
nunha das categorías seguintes: 

a) Críticos: aqueles cuxa avaría pode supoñer un colapso do sistema de saneamento 
provocando unha deterioración importante da calidade do efluente cara ao medio receptor, ou 
ben un custo elevado na súa reparación (transformadores, centrífugas, motores de coxeración, 
sopradores, bombas etc.).Tamén se inclúen instalacións ou equipamentos con compoñentes 
cuxo prazo de entrega sexa moi longo, ou cuxa avaría poida ser perigosa para a seguridade 
das persoas ou instalacións (detectores de gases, pararraios, e en xeral calquera equipamento 
relacionado coa seguridade). 

b) Xerais: o resto de equipamentos e instalacións non incluídos no punto anterior. 

2.1.4. Programa de mantemento preventivo, incluíndo operacións e frecuencia do dito mantemento 
para os diferentes equipamentos e instalacións. Incluirá fichas de seguimento do mantemento por 
cada equipamento. 

2.1.5. Programa de inspección da rede de colectores, con identificación dos puntos máis 
importantes e a frecuencia de inspección, que incluirá o rexistro das inspeccións realizadas. Se o 
sistema inclúe emisarios submarinos, no programa engadirase, polo menos, unha inspección 
anual. 

2.1.6. No caso de estacións de tratamento: - Rexistros de analíticas e caudais de entrada. - 
Rexistros de consumos de reactivos. 

2.2 O inventario e os programas de mantemento e conservación realizaranse en soporte informático e 
deben facilitarse a Augas de Galicia, cun rexistro das operacións de mantemento correctivo, 
preventivo, estacional e normativo que se leven a cabo. 

 

ANEXO 1-E 

Contido da acta de inspección de verteduras 

1. As actas que documenten as actuacións inspectoras, indicadas no Artigo 85 deste regulamento, 
deberán incluír, como mínimo, a información seguinte:  

• Identificación do Servizo Municipal de Augas e do persoal actuario. 

• Identificación e localización do suxeito pasivo da inspección, da actividade e dos sistemas de 
tratamento de que dispoña, referencia da súa inscrición no censo de verteduras, no caso de que 
exista, e o seu correspondente permiso de vertedura. 

• Descrición e localización do punto de toma de mostras, coas súas coordenadas UTM, e do 
sistema ao cal se realiza a vertedura, incluíndo, se procede, o nome da EDAR. 

• Caudal da vertedura (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e parámetros 
que cómpre analizar 
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• Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da súa aceptación ou 
rexeitamento da mostra xemelga, e do libramento de copia da acta. 

• Advertencia de que os resultados analíticos obtidos da mostra tomada poderán utilizarse para a 
incoación, se procede, dun expediente sancionador, e para a revisión do canon da auga creado 
pola Lei de Galicia 9/2010 e as normas que a desenvolvan.  

• Ofrecemento de dereitos á persoa interesada establecidos no Artigo 7 deste regulamento e para 
solicitar os resultados das análises. 

2. O Servizo Municipal de Augas deberá conservar copia destas actas e dos seus resultados analíticos á 
disposición de Augas de Galicia. 

 
ANEXO 1-F 

Condicións de preservación de mostras e métodos analíticos 
 

Parámetro para 
analizar 

Tipo de envase (12) Técnica de 
conservación (3) 

Método analítico (4) 

Temperatura  Para realizar in situ Termometría. 

PH Indiferente - Potenciometría. 

Condutividade Indiferente Refrixeración Condutimetría. 
Sales solubles Indiferente Refrixeración Condutimetría. Gravimetría. 
Materias en suspensión (MES) Indiferente Refrixeración Filtración en discos de fibra de vidro 

(norma UNE ou similar). 
Demanda química de 
oxíxeno (DQO) 

Indiferente (vidro no caso 
de valores baixos) 

Acidificación ata pH<2 con 
H2SO4 e refrixeración 

Método do dicromato potásico. Norma
UNE 77- 004-89 ou similar. 

Demanda bioquímica de 
oxíxeno (DBO5) 

Indiferente (vidro no caso 
de valores baixos)

Refrixeración Método manométrico.Método de 
dilucións. 

Aceites e graxas e/ou 
hidrocarburos totais 

Vidro Acidificación ata pH<2 con 
H2SO4 ou HCl 

Gravimetría. Espectrofotometría 
infravermella (IR). Cromatografía de 
gases (CG). 

Materias inhibidoras (toxicidade)  
Vidro 

Refrixerar ou conxelar en 
función do tempo de 
almacenamento previo á 
análise 

Inhibición de luminiscencia de vidro 
Fischeri (norma UNE-EN-ISO 11348-
3). 

Resto de parámetros (N- NH4, 
NTK, N-NO3, SO4 -3 etc.) agás 
os descritos a continuación 

  
Indiferente 

 
Refrixeración 

Espectrofotometría UV- Visible. 
Cromatografía iónica (CI). 
Potenciometría etc. 

Cianuros Indiferente Adición de NaOH ata 
pH>12, refrixeración na 
escuridade 

Espectrofotometría UV- Visible ou 
potenciometría logo de destilación. 

Fósforo total Vidro  
Refrixeración 

UV-Visible logo de dixestión. ICP-
Masas. 

Cloruros Indiferente Volumetría. Potenciometría. 
Cromatografía iónica (CI).

Fluoruros Plástico - Potenciometría UV-Visible 
Cromatografía iónica. 

Metais pesados (agás 
mercurio e cromo VI) 

Plástico ou vidro 
lavado con HNO3

Acidificación ata pH<2 con 
HNO3

Absorción atómica, ICP- Masas.ICP-
Óptica (OES). 

Mercurio Plástico ou vidro 
lavado con HNO3

Acidificación ata pH<2con 
HNO3 e refrixeración a 4ºC

Absorción atómica por vapor frío.ICP-
Masas. 

Cromo VI Indiferente Refrixeración UV-Visible. 
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Sulfuros 

 
Plástico ou vidro 

Refrixeración e adición de 4 
gotas de acetato de Zn 
2N/100 ml de mostrase NaOH
ata pH>9

 
Espectrofotometría UV- Visible. 
Cromatografía iónica. 

Fenois totais Indiferente Refrixerar e acidificar ata 
pH<2 con H2SO4 

Espectrofotometría UV- Visible. 
Cromatografía de gases. HPLC. 

1. De acordo coas condicións de conservación establecidas no Standard Methods for the examination of 
water and wastewater. 20th Edition. 
2. De acordo coas condicións de conservación establecidas no Standard Methods for the examination of 
water and wastewater. 20th Edition. 
3. Os volumes tomados para cada parámetro dependerán da concentración do contaminante que cómpre 
determinar e da técnica analítica asociada. En todo caso, o laboratorio encargado da determinación analítica 
fixará o volume necesario de mostra en función dos seus procedementos de traballo. 
4. Os métodos analíticos que se seguirán para a determinación de cada un dos parámetros estarán 
baseados en normas UNE-EN, EN, UNE ou en metodoloxía aceptada internacionalmente. 

 

ANEXO 2 

Normas de execución de acometidas e ampliacións das redes de sumidoiros e pluviais. 

1. A acometida á REDE DE SUMIDOIROS E DE PLUVIAIS realizarase con tubo de policloruro de vinilo 
(PVC) color laranxa, clase SN4, segundo norma EN 1401, con certificado de produto AENOR ou 
entidade acreditada por ENAC e cun diámetro suficiente (mínimo 160 mm). En función do tráfico e 
recubrimento poderase esixir clase SN8. 

2. As ampliacións da REDE DE SUMIDOIROS E PLUVIAIS realizaranse con tubo de policloruro de vinilo  
(PVC) color laranxa, SN-4 segundo a norma EN 1401, de 315 mm. de diámetro exterior.En función do 
tráfico e recubrimento podase esixir clase SN8. As probas ás que se someterán os tubos e pozos de 
rexistro unha vez colocados na obra serán as de estanquidade, e realizaranse na sua totalidade. As 
probas de estanquidade realizaranse por tramos completos entre pozos e poñendo en carga a condución 
durante dúas horas e observando se existen perdas. 

3. As acometidas ás redes municipais de sumidoiros e augas pluviais, faranse por separado en todos os 
casos. Os acometidas á nova rede municipal, conectaranse  á mesma nun pozo de rexistro. 

4. Os acometidas e ampliacións da rede municipal de sumidoiros e pluviais,  realizaranse sen codos, e 
no caso de que foran necesarios quiebros realizaranse con arquetas, en acometidas  e con pozos no 
caso de ampliacións da rede. 

5. As acometidas de sumidoiros e pluviais, próxima á saída do sumidoiro de fecais e pluviais e no 
exterior del edificio construirase unha arqueta de rexistro de 40x40, de forma que permita a limpeza da 
acometida no seu traxecto pola rúa. 

6. Nas ampliacións da rede de sumidoiros e pluviais, cada 30 m. disporanse os preceptivos pozos de 
rexistro circular concéntrico realizados en  fábrica de formigón en masa HM-20/B/25/I. de diámetro 
mínimo de 80 e cono de redución a 60,  soleira, enfoscado interior e xuntas tomadas con morteiro 1:3, 
bruñido, paredes e soleira de formigón en masa HM-20 de 20 cm. de espesor, i/tapa circular de diámetro 
de abertura 600 mm., con cerco de ferro fundido modelo Rexess de Saint-Gobain ou similar, clase D-400 
segundo Norma EN 124, con certificado de produto AENOR o entidade acreditada por ENAC, xunta de 
elastómero, bloqueo automático por apéndice elástico e tapa con articulación, sobre dado de formigón 
armado HA-25 enrasado co pavimento. As tapas dos mencionados pozos serán de fundición dúctil e das 
clases D-400 ou C-250, segundo os casos (en calzada, D-400 e en beirarrúa C-250). Así mesmo, no 
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extremo da nova rede non conectada á existente, deixarase un pozo de rexistro de similares 
características aos anteriores. 

7. Sempre que sexa posible respectarase unha distancia mínima co resto de servizos de 30 cm., tanto en 
cruzamentos, como en canalizacións que discorran en paralelo. 

8. A apertura de gabias practicarase a un mínimo de 1 m. de profundidade, ou no seu caso, á 
profundidade requirida polo servizo. 

9. A apertura de gabias en pavimentos irá precedida de un precorte dos mesmos. 

10. Os imbornais instalaranse tendo en conta as inclinacións do pavimento e a superficie a evacuar 
axustándose aos criterios do Servicio. 

11. O recheo de gabias efectuarase  en camadas de 30 cm. de espesor, compactadas ao 95% proctor 
modificado, con material seleccionado, procedente ou non da propia escavación. 

12. A reposición de pavimento de beirarrúas realizarase en todo o ancho da mesma, e na lonxitude que 
quede afectada polas obras. 

Dita reposición constará dunha base de formigón HM-20 de 15 cm. de espesor, unha capa de morteiro 
de cemento de 3 cm. e baldosón do color e dimensións iguais ao existente, mantendo sempre a calidade 
"terrazo". 

13. A reposición do pavimento da calzada executarase cunha base de formigón HM-20 de 30 cm. de 
espesor, con mallazo 15x15/8 en acceso a garaxes, e unha capa de rodadura de 8 cm. de espesor de 
mestura bituminosa en quente, tipo D-20, logo do rego de imprimación con 0,6 Kg/m² de ECR-1. 

14.Tanto nas reposicións de calzada como de beirarrúas, os pozos de rexistro, arquetas, bordos, 
sumidoiros e demais elementos existentes nas mesmas,  reporanse e elevaranse á cota da rasante ao 
substituírense por outros das mesmas características. 

15.Tomaranse as medidas necesarias de precaución e sinalización na execución das obras, 
responsabilizándose de posíbeis danos a terceiros, tanto durante a execución como despois dela. Así 
mesmo, deberase estar en posesión dos pertinentes permisos na mesma obra, no caso de ser 
necesarios. 

16. Non poderá interromperse o tráfico pola rúa, e no suposto de que a gabia tivese que permanecer 
aberta durante a noite ou en momentos nos que non se traballe, disporase dos sinais necesarios para 
evitar calquera risco de accidente. 

17. Nas obras que obrigue a desviar aos peóns total o parcialmente fóra das beirarrúas, acondicionarase 
un paso debidamente protexido por vallas en toda a súa lonxitude e paralelo ás mesmas. 

18. A empresa comunicará por escrito ao servizo con quince días de antelación a data de comezo das 
obras. Así mesmo, ditos servizos poderán controlar e inspeccionar en todo momento o desenvolvemento 
das obras, así como estabelecer novas condicións se o considerasen oportuno. 
 

10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACION DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ABASTECEMENTO DE AUGA, 
SUMIDOIROS E DEPURACIÒN 
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O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, quen da conta da 

proposta da alcaldía, de 3 de marzo de 2015, que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Especial de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de 

23/03/2015 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Tomando en consideración os seguintes feitos:  

1. Que o Consello Consultivo de Galicia, en ditame do 16 de xuño de 2014, 

informa favorablemente a proposta de resolución remitida polo Concello de Teo 

sobre a revisión de oficio do acordo adoptado polo Pleno 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) da LRJPAC 

2. Que o Pleno Municipal do 19 de xuño de 2014 acorda, definitivamente, 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” e notificar o acordo aos interesados sinalándolles os recursos procedentes, 

que non utilizaron. 

3. Que, consecuentemente, o concello debe proceder a establecer un novo 

mecanismo de xestión do servizo de abastecemento e saneamento, e que esta 

corporación ten decidido adoptar o mecanismo de xestión directa pola propia 

administración local, baseándose nos criterios definidos na "Memoria xustificativa 

da proposta de xestión directa do servizo de abastecemento de auga potable, 

saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo" e do 

"Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potable, 

saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo" 

Estímase necesario proceder a modificar a Ordenanza fiscal reguladora da taxa por 

abastecemento de auga, sumidoiros e depuración do concello de Teo co obxecto de 

completar as demandas determinadas polo novo modelo de xestión. 

Visto o informe de intervención emitido ao respecto en data 02/03/2015 así como o 

correspondente estudo de custos. 
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PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopcion dos seguintes acordos: 

 Primeiro.-  Aprobar inicialmente a modificacion da ordenanza fiscal reguladora da taxa 

por abastecemento de auga, sumidoiros e depuración nos seguintes termos: 

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, 

sumidoiros e depuración do concello de Teo 

Artigo primeiro .- modificación do artigo 5.-cota tributaria: 

De xeito que se engade un apartado e) co seguinte contido: 

e) Acometidas 

e1) Acometidas de abastecemento: 

As acometidas de abastecemento de auga potable que requiran dunha conexión 

inferior a 5m de lonxitude terán o seguinte custo, establecido en función dunha 

acometida media de 3m, e un incremento por metro lineal cando superen os 5 m: 

Ø acometida Tipo A (terra) Tipo B (asfalto) Tipo C (baldosa) 

32mm (1'') 209,58€+15,44€/m 264,48€+22,63€/m 311,24€+26,37€/m

40-50mm  252,14€+17,81€/m 307,59€+25€/m 354,37€+28,74€/m

63mm (2'') 300,02€+ 19,79€/m 354,36€+26,98€/m 401,71€+30,72€/m

A esta cantidade (sen IVE) sumarase a instalación do contador: 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno e pezas de conexión, 

en batería de contadores ou similar: 98,17€/unidade (sen IVE) 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno, pezas de conexión e 

armario de PVC, placa transparente, en vivenda unifamiliar ou similar: 

177,48€/unidade (sen IVE) 

O cadro de tarifas de contadores (sen instalación) para diámetros superiores a 13mm, 

será o seguinte: 

Diámetro Prezo (s. IVE)  Diámetro Prezo (s. IVE) 

15mm 90€  20mm 107€ 

25mm 156€  30mm 201€ 
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40mm 292€  50mm 590€ 

65mm 730€  80mm 886€ 

 

e2) Acometidas de saneamento: 

As acometidas de saneamento de augas residuais formada por arqueta de saída, tubo 

de PVC de 160mm de diámetro e 5atm de presión, incluída excavación, recheo, 

demolición e reposición de firme, con conexión a colector existente ata un máximo de 

4m, terán as seguintes tarifas: 

Tipo de acometida Tarifa (sen IVE) 

En terra 356,17€+36,24€/m 

En asfalto  397,59€+40,07€/m 

En baldosa (beirarrúa) 446,69€+ 44,96€/m 

Para distancias superiores, cada tramo de 40m deberá construírse un pozo de rexistro 

con aneis prefabricados de formigón en masa, con tarifas dependentes da 

profundidade do mesmo, e na que se inclúen excavación, cerco e tapa de fundición, 

que de seguido se establecen: 

Profundidade Prezo (s. IVE)  profundidade Prezo (s. IVE) 

1m 292,16€  1,5m 380,08€ 

2m 468,31€  2,5m 555,31€ 

 

Artigo segundo.- Modificacion do artigo 7 .-beneficios fiscais. 

Engadindo o seguinte: 

·    - A taxas por conexións e acometidas ao servizo municipal de de Augas de Teo estarán 

bonificadas ao 100% no caso de que existan motivos de urxente necesidade que fagan 

necesario as citadas conexións e non existan recursos económicos suficientes na 

unidade de convivencia para facer cargo ao custo establecido. Estes motivos deberán 

estar reflectidos nun informe das Traballadoras Sociais municipais, así como a súa 
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valoración de falta de recursos, e a bonificación se concederá por Resolución da 

Alcaldía. 

- Cando unha unidade familiar non poida facer fronte ao pagamento das taxas por 

abastecemento de auga, sumidoiros ou depuración, deberase emitir un informe das 

Traballadoras Sociais municipais, nas que se faga constar esta imposibilidade e se 

dito informe así o considera se concederá unha bonificación do 100% nas cotas. 

Dito informe deberá propoñer un prazo para que esta bonificación se manteña, que 

será como máximo dun ano natural. Transcorrido o tempo proposto,  se non se  

resolvera á carencia económica causante desta imposibilidade a Traballadora 

Social de referencia deberá emitir un informe no que faga constar este estremo, e 

se prorrogue esta bonificación previa resolución da Alcaldía que a conceda. 

 

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. Alcalde cede a palabra ao Sr. Sisto, quen di que a modificación da ordenanza 

incorpora un custo fixo en función da distancia do servizo de abastecemento e de 

saneamento, que está pensado para incentivar a conexión ao servizo, e aclara que a 

modificación ven obrigada porque hai que incorporara un custo para as acometidas, 

segundo sexan sobre terra, sobre asfalto ou sobre baldosa, en base ao prezo real de 

mercado.  

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

vai votar en contra. 

A Sra. Lemus, do grupo mixto–PSdeG-PSOE, renuncian a intervir, e o Sr. Fernández, 

do BNG, di que apoia a proposta. 
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O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra a concelleira do seu grupo, Sra. 

Lebiorán, quen di que xa expuxo a súa opinión nos puntos anteriores, e non ten nada 

que engadir.  

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
10 votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto-
PSdeG-PSOE) e 6 votos en contra (5 PP e 1 do grupo mixto-INTEO), acorda: 

Primeiro.-  Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da 

taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e depuración nos seguintes termos: 

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, 
sumidoiros e depuración do concello de Teo 

Artigo primeiro .- modificación do artigo 5.-cota tributaria: 

De xeito que se engade un apartado e) co seguinte contido: 

e) Acometidas 

e1) Acometidas de abastecemento: 

As acometidas de abastecemento de auga potable que requiran dunha conexión 
inferior a 5m de lonxitude terán o seguinte custo, establecido en función dunha 
acometida media de 3m, e un incremento por metro lineal cando superen os 5 m: 

Ø acometida Tipo A (terra) Tipo B (asfalto) Tipo C (baldosa) 

32mm (1'') 209,58€+15,44€/m 264,48€+22,63€/m 311,24€+26,37€/m

40-50mm  252,14€+17,81€/m 307,59€+25€/m 354,37€+28,74€/m

63mm (2'') 300,02€+ 19,79€/m 354,36€+26,98€/m 401,71€+30,72€/m

A esta cantidade (sen IVE) sumarase a instalación do contador: 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno e pezas de 
conexión, en batería de contadores ou similar: 98,17€/unidade (sen IVE) 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno, pezas de 
conexión e armario de PVC, placa transparente, en vivenda unifamiliar ou 
similar: 177,48€/unidade (sen IVE) 



 

 - 101 -

O cadro de tarifas de contadores (sen instalación) para diámetros superiores a 
13mm, será o seguinte: 

Diámetro Prezo (s. IVE)  Diámetro Prezo (s. IVE) 

15mm 90€  20mm 107€ 

25mm 156€  30mm 201€ 

40mm 292€  50mm 590€ 

65mm 730€  80mm 886€ 

 

e2) Acometidas de saneamento: 

As acometidas de saneamento de augas residuais formada por arqueta de saída, 
tubo de PVC de 160mm de diámetro e 5atm de presión, incluída excavación, 
recheo, demolición e reposición de firme, con conexión a colector existente ata 
un máximo de 4m, terán as seguintes tarifas: 

Tipo de acometida Tarifa (sen IVE) 

En terra 356,17€+36,24€/m 

En asfalto  397,59€+40,07€/m 

En baldosa (beirarrúa) 446,69€+ 44,96€/m 

Para distancias superiores, cada tramo de 40m deberá construírse un pozo de 
rexistro con aneis prefabricados de formigón en masa, con tarifas dependentes 
da profundidade do mesmo, e na que se inclúen escavación, cerco e tapa de 
fundición, que de seguido se establecen: 

Profundidade Prezo (s. IVE)  profundidade Prezo (s. IVE) 

1m 292,16€  1,5m 380,08€ 

2m 468,31€  2,5m 555,31€ 

 

Artigo segundo.- Modificacion do artigo 7 .-beneficios fiscais. 
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Engadindo o seguinte: 

·    - A taxas por conexións e acometidas ao servizo municipal de de Augas de Teo 
estarán bonificadas ao 100% no caso de que existan motivos de urxente 
necesidade que fagan necesario as citadas conexións e non existan recursos 
económicos suficientes na unidade de convivencia para facer cargo ao custo 
establecido. Estes motivos deberán estar reflectidos nun informe das 
Traballadoras Sociais municipais, así como a súa valoración de falta de recursos, 
e a bonificación se concederá por Resolución da Alcaldía. 

- Cando unha unidade familiar non poida facer fronte ao pagamento das taxas 
por abastecemento de auga, sumidoiros ou depuración, deberase emitir un 
informe das Traballadoras Sociais municipais, nas que se faga constar esta 
imposibilidade e se dito informe así o considera se concederá unha 
bonificación do 100% nas cotas. Dito informe deberá propoñer un prazo para 
que esta bonificación se manteña, que será como máximo dun ano natural. 
Transcorrido o tempo proposto,  se non se  resolvera á carencia económica 
causante desta imposibilidade a Traballadora Social de referencia deberá 
emitir un informe no que faga constar este estremo, e se prorrogue esta 

bonificación previa resolución da Alcaldía que a conceda. 

 
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 unicamente caberá recurso contencioso-
administrativo. 

Neste momento rematado este asunto abandona a sesión a interventora. 

11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DECLARAR A 
PONTE DE PONTEVEA COMO BEN DE INTERESE CULTURAL (BIC) 
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O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz, quen 

di que vai defender a moción Carmen Diéguez González. 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 27 de febreiro 2015 (rex. entrada 

nº 1243, de 2/03/2015) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización lingüística e mocidade de 

23/03/2015. 

“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, presentan 
esta MOCIÓN PARA DECLARAR A PONTE DE PONTEVEA COMO BEN DE INTERESE CULTURAL 
(BIC) para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 
 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 A ponte de Pontevea está situada entre os concellos de Teo, na parroquia de Reis, lugar de 
Pontevea, e A Estrada, na parroquia de Couso, lugar do mesmo nome. Nos dous concellos existe unha 
forte identificación popular coa ponte de Pontevea, figurando mesmo no noso escudo. Divide ambos 
concellos. Atópase na estrada PO-841 PQ. 11,700, coordenadas UTM x=536989 e y=4734240. Salva o 
leito do rio Ulla. 
 
 Descoñécese con exactitude a data de construción da ponte. Probabelmente sexa do século XV 
modificando ou substituíndo outra anterior, algunhas teorías defenden que é romana, aínda que non se 
coñecen datos que o confirmen. 
 
 Os primeiros documentos coñecidos que falan dela datan do século XVI e narran o deterioro que 
sufriu por mor dunha enchente que destrozou a maioría das pontes que marcaban o río Ulla. Segundo 
Manuel Reimóndez Portela, no século XVIII reconstruiríase da man do gran arquitecto Miguel Ferro 
Caaveiro. 
 
 Esta ponte foi testemuña de numerosos enfrontamentos bélicos contra as tropas napoleónicas 
durante a guerra contra os franceses. Entre marzo e abril de 1809 foi un dos puntos onde se puido 
atacar aos soldados franceses que se dirixían cara Compostela, e un documento de 1816, escrito por 
don Domingo Antonio do Ejo narra os enfrontamentos polo control da ponte, que se veu seriamente 
danada na súa estrutura, xa que para impedir o paso das tropas francesas os veciños tiraron un dos 
arcos en varias ocasións, que os galos reconstruían outras tantas veces, realizando estruturas de 
madeira. 
 
 Rematada a guerra, e a petición popular, lévase a cabo unha primeira restauración no ano 1822, 
na que se reconstrúe o arco destruído durante a guerra, que aínda conservaba a estrutura provisional de 
madeira feita polos franceses. No ano 1845 realízase unha restauración completa. 
 
 En 1953 estivo a piques de ser refeita. Na primeira proposta que presentaron, suxerían dobrar o 
ancho da estrada e reforzar a estrutura con cemento. Afortunadamente foi desestimada esta idea. A 
segunda propoñía o reforzo das bases dos arcos con cemento e e a demolición das bóvedas para 
substituílas con tramos rectos de formigón. Descártase pola súa dificultade. A terceira suxestión era o 
derrubamento da ponte. Afortunadamente ningunha se levou a cabo. 
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 A comezos dos anos 60, Obras Públicas de Pontevedra muda os lastros de pedra por asfalto e 
substitúe o pretil de pedra por varandas metálicas para tentar facilitar o paso dos coches. Os problemas 
co tráfico, cada vez máis numeroso, fai que nos anos 80 decidan realizar o novo viaduto polo que se 
circula dende entón. 
 
 Actualmente a ponte está cortada ao paso dos vehículos. Sufriu outra restauración no ano 1995. 
A última acometeuse no ano 2010, e foi a primeira vez que contou con asesoramento e seguimento 
arqueolóxico, no que se repararon os problemas estruturais, pecháronse as fendas e retiraron o asfalto, 
quedando outra vez á vista os lastros que había debaixo. Con todo precisaría unha limpeza nos piares e 
unha posta en valor, tanto do ben coma do seu entorno, así como unha referencia do seu valor histórico 
e artístico. 
 
 Desde o BNG manifestamos a necesidade de protexer e conservar de xeito especial a ponte de 
Pontevea, como parte integrante do patrimonio histórico dos concellos de Teo e A Estrada. A ponte de 
Pontevea é un monumento de gran importancia para ambos os dous concellos. Foi a nosa vía 
comunicadora, papel co que aínda fica na memoria colectiva,  e tamén testemuña de acontecementos 
históricos moi relevantes, non só para os nosos pobos, senón tamén para a Historia. É parte da memoria 
tanxíbel de Teo e A Estrada. É a  nosa herdanza, e temos a obriga de coidala e preservala para as 
xeracións futuras do mesmo xeito que os nosos antergos nola legaron a nós. Representa parte da nosa 
riqueza material e patrimonial e reforza a nosa autoestima cultural, polo tanto o seu deterioro é o noso 
empobrecemento. É por iso que a súa protección e conservación é tarefa de todos nós. 
 
 
 Por todo isto, o grupo municipal do BNG presenta para a súa aprobación a seguinte moción co 
seguinte punto de acordo: 
 

Instar á Xunta a declar Ben de Interese Cultural (BIC) a Ponte de Pontevea, amparándonos 
na lei 8/1995 do 30 de outubro do patrimonio cultural de Galiza, por ser un sitio ou territorio 
histórico ligado a acontecementos ou lembranzas vinculadas ao pasado, como recolle a presente 
lei no seu artigo 8. 4. d. 
  
 
A Sra. Dieguez di que todos coñecen a ponte de Pontevea, que é un referente, tanto 

para o concello de Teo como da Estrada, e fai un repaso ao contido da moción sobre a 

historia da ponte. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións o Sr. Parajo do grupo mixto-INTEO, di que 

está de acordo coa moción. 

 

A concelleira do grupo mixto-PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, di que tamén está de acordo 

coa moción e aproveita para felicita ao BNG pola iniciativa. 

 

O portavoz do PP, Sr. Guerra cede a palabra a concelleira do seu grupo, Sra. Souto, 

quen di que están de acordo co moción e engade que a Sra. Diéguez fixo unha boa 

exposición da historia da ponte. 
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Intervén o Sr. Alcalde e di que o grupo de goberno vai apoiar a moción do BNG, e di 

que ten entendido que a mesma moción foi presentada no concello da Estrada. 

 

A Sra. Diéguez agradece a felicitación á Sra. Lemus e confirma que a moción tamén se 

presentou na Estrada. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións o Sr. Parajó pregunta se a ponte está en 

Teo ou na Estrada.  

 

O resto dos concelleiros renuncian a intervir. 

 

O Sr. Parajó, di que non lle contestaron a súa pregunta.   
 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
15 votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto-
PSdeG-PSOE), abstense de votar o concelleiro do grupo mixto-INTEO, acorda: 

  
Instar á Xunta a declarar Ben de Interese Cultural (BIC) a Ponte de Pontevea, 
amparándonos na Lei 8/1995 do 30 de outubro do patrimonio cultural de Galiza, 
por ser un sitio ou territorio histórico ligado a acontecementos ou lembranzas 
vinculadas ao pasado, como recolle a presente Lei no seu artigo 8. 4. d. 
 
 
12.-MOCIÓNS. 

Entrados no punto décimo segundo da orde do día, relativo a mocións, o Sr. Alcalde, 

explica que hai unha moción do BNG, e de conformidade co previsto no artigo 91.4 do 

R.D. 2568/1986, de 28 de novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta 

se algún grupo municipal quere presentar algunha outra moción de urxencia, sen que 

se presente ningunha mais.  
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Moción urxencia de 26 de marzo, relativa a instar ao candidato á alcaldía de Santiago 

de Compostela, Martiño Noriega Sánchez, a renunciar á dedicación exclusiva como 

alcalde de Teo. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz, 

que xustifica a urxencia da moción presentada, porque esta semana foi proclamado 

oficialmente candidato á alcaldía de Santiago o actual alcalde de Teo, Sr Noriega, e 

consideran que é o momento para tratar esta cuestión. 

 

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 sobre a renuncia do 
candidato á alcaldía de Santiago de Compostela, Martiño Noriega Sánchez, á 
dedicación exclusiva como alcalde de Teo.  
 
O portavoz do BNG, Sr. Fernández, da lectura á moción de urxencia 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, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal do Pleno da Corporación, 

presentan a seguinte moción pola vía de urxencia para o seu debate en Pleno, relativa a instar 

ao candidato á alcaldía de Santiago de Compostela, Martiño Noriega Sánchez, a renunciar á 

dedicación exclusiva como Alcalde de Teo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O alcalde de Teo, Martiño Noriega Sánchez, vén de anunciar a súa candidatura á 

alcaldía de Santiago de Compostela para as vindeiras eleccións municipais do 24 de maio. 

Unha decisión que é lexítima e non ten ningún impedimento legal, e que forma parte de 

cuestións que non imos valorar, pois non son da nosa incumbencia. 

Como representantes dos veciños e das veciñas de Teo, en función do compromiso que 

adquirimos cando tomamos posesión como concelleiros/as desta corporación, de defender os 
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intereses da veciñanza teense, debemos denunciar por outra banda, que se o alcalde vai ser 

candidato noutro concello, e polo tanto vai facer alí a campaña electoral, non é de recibo que 

siga cobrando o salario integramente da facenda municipal de Teo. 

Partimos de que un alcalde con dedicación exclusiva, tal e como se acordou no pleno de 

constitución da corporación neste mandato, ten que adicarse plenamente aos veciños e ás 

veciñas de Teo pois asume un contrato coa cidadanía do seu concello a tempo completo. Por 

outra banda, hai que ter en conta que na súa condición de candidato vai ter loxicamente unha 

adicación a facer campaña electoral no concello de Compostela como calquer outro candidato, 

atendendo aos problemas concretos do mesmo e dos seus veciños e veciñas. Por iso, 

consideramos que non vai cumprir co compromiso coa veciñanza de Teo que é a que lle abona 

integramente o seu salario. 

Por isto, o BNG insta ao alcalde a que, por ética e por estética, e nomeadamente polo 

respecto que merecen os veciños e as veciñas de Teo, renuncie á súa dedicación exclusiva, así 

como a que dispoña os recursos afectados por esa partida para ser destinados a atender 

necesidades dos veciños e das veciñas de Teo, partindo para isto do antecedente que supuxo a 

renuncia en decembro de 2013 do alcalde e dos concelleiros do goberno a cobrar a paga 

extraordinaria, transferindo estas cantidades para atender emerxencias sociais. 

Por todo isto, presentamos o seguinte Acordo: 

“Instar ao alcalde de Teo á renuncia voluntaria da súa dedicación exclusiva ao ser 

designado candidato noutro concello. 

Adicar as cantidades que lle corresponderían derivadas das retribucións exclusivas até a 

constitución do novo goberno municipal, a atender as necesidades urxentes en materia de 

emerxencias sociais.” 

Teo, 26 de marzo de 2015” 

 

Aberta primeira quenda de intervencións o concelleiro do grupo mixto-INTEO, Sr. 

Parajó, di que está de acordo coa moción. 

 

A concelleira do grupo mixto-PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e o Sr. Guerra, portavoz do 

PP, renuncian a intervir nesta primeira quenda. 
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Intervén o Sr. Alcalde e di que xa dou as explicacións oportunas aos grupos municipais, 

sobre esta cuestión, e con independencia de que se vote, trátase dun rogo, porque  a 

competencia para retirarlle a dedicación exclusiva ao alcalde é do Pleno, polo que non 

entende a parte dispositiva da moción que di: 

“Instar ao alcalde de Teo á renuncia voluntaria da súa dedicación exclusiva ao ser 

designado candidato noutro concello. 

Adicar as cantidades que lle corresponderían derivadas das retribucións exclusivas até a 

constitución do novo goberno municipal, a atender as necesidades urxentes en materia de 

emerxencias sociais.”  

Di o Sr. Alcalde que se a Corporación considera que hai que retirarlle a dedicación 

exclusiva teñen que modificar a parte dispositiva da moción, para sometela a votación, 

en vez de instar ao alcalde, teñen que propoñer o acordo e votalo, sobre todo porque 

xa saben cal é a postura do alcalde neste tema. 

Engade o Sr. Alcalde que fai catro anos tamén houbo un proceso electoral e non se 

modificaron as retribucións dos membros desta Corporación, e que o alcalde de 

Santiago tamén vai facer campaña e non por iso vai abandonar a súas 

responsabilidades como alcalde, igual que os membros da oposición de Santiago que 

teñen dedicación exclusiva, e que van facer campaña electoral, supón que van seguir 

sendo responsables coas súas obrigas. Di o Sr. Alcalde que é responsable, como o foi 

ata gora, para seguir cumprindo coas súas obrigas ata o final da lexislatura. Dille ao Sr. 

Fernández que non amague, que pegue, e se a Corporación cree que lle deben retirar 

as retribucións, o que teñen que facer é cambiar a parte dispositiva da moción e, en 

vez de instar ao alcalde, propoñan o acordo e votalo, porque coñecen, por escrito, que 

o alcalde non comparte ese criterio, e polo tanto teñen que exercer as súas 

competencias, porque senón, no fondo, o que interesa non son as consecuencias, o 

que interesa é facer política electoral. 

 

Intervén o Sr. Fernández e dille ao Sr. Alcalde que, como veciño de Teo que paga os 

seus impostos en Teo, non entra a valorar as súas decisións políticas, o que valora son 

as consecuencias para Teo, e que considera lexitimo que se presente ás eleccións 

onde queira e cando queira, e tamén considera lexítimo que un alcalde cobre pola súa 
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dedicación ao concello, porque é de sentido común, pero tamén é de sentido común 

que se non cumpre deixe de cobrar, e engade o Sr. Fernández que si el estivera nesta 

situación renunciaría a dedicación exclusiva, como xa fixo neste mandato, e os demais 

poden facer o que queiran, pero trátase de decencia política. 

Di o Sr. Fernández que é inaudito que o alcalde responda a unha rolda de prensa do 

BNG, mediante un escrito, con rexistro de saída do concello de Teo, que asina, non 

como candidato dunha formación política, senón como alcalde de Teo, e engade que 

en calquera caso vai responder a todos os puntos que conten o ese escrito: -que o 

concello de Teo non é unha consellería-, claro que non é unha consellería, e un 

concello que precisa dun alcalde que atenda ás necesidades dos seus veciños; -que a 

campaña electoral comeza o día 8 de maio-, iso xa o saben todos; -que o concello de 

Teo ten unha dinámica propia-, menos mal que recoñece que o concello de Teo ten 

unha dinámica propia; -fala de responsabilidade-, pero non se sabe de que 

responsabilidade fala, porque a responsabilidade é algo obxetivo, non subxetivo, que 

implica a necesidade de dar explicacións, sobre todo nunha democracia hai que dar 

explicacións cando se piden, en vez de facerse a vítima; -fala de amparo legal-, claro 

que é legal e tamén lexítimo ser candidato; -en canto ao tema das retribucións-, o 

alcalde suponlle ao concello, entre soldo e cargas sociais, uns 57.000 €/ano, e 

considera que é de sentido común que o alcalde cobre, pero para exercer as funcións 

de alcalde; - e en canto a que noutros concellos cobren mais-, claro que é normal que o 

alcalde de Santiago cobre mais que o de Teo tamén é de sentido común. 

Engade o Sr. Fernández que lle quere facer unha serie de preguntas das que, por 

suposto xa sabe a resposta: ¿é alcalde de Teo?, ¿é alcalde de Teo con dedicación 

exclusiva?, ¿é candidato á alcaldía de Santiago?, ¿vai facer campaña en Santiago?,  

¿ten que preocuparse polo veciños de Santiago?, ¿esta atendendo a problemática 

particular deses veciños/as neste momento?, considera que a resposta todas estas 

preguntas é que si, e polo tanto, como representante dos intereses dos veciños/as de 

Teo cos que se comprometeu a defender os seus intereses, é polo que o instan a que 

renuncie a dedicación exclusiva, e insiste en que é lexítimo ser candidato onde queira, 

pero esta falando de ética e de respecto.  

Di o Sr. Fernández que o Sr. Sisto, o Sr. Villar, e o Sr. Francos, teñen todos dedicación 

exclusiva e son candidatos polo concello de Teo, e o BNG non lle pide que renuncien a 

súa dedicación exclusiva, porque van facer campaña en Teo, e iso non supón ningún 
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problema, e insiste en que o alcalde suponlle ao concello un custo de 4.761 €/ mes, 

que nos tres meses que hai dende o 13 de marzo ata o 13 de xuño que se constitúe a 

nova corporación, suman 14.260 €, e engade que a ilusión crease, pero tamén se 

destrúe, e a ética predicase e tamén se practica, e en política non todo vale. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o Sr. Parajó, di que o Sr. Fernández ten 

razón, e que non lle preocupa que o alcalde faga campaña en Santiago, o que lle 

preocupa é como vai facer para facer campaña en Santiago,atender aos medios de 

comunicación, ir a víaV á Coruña, é imposible que poida atender ao concello. 

 

Intervén a Sra. Lemus, e dille ao Sr. Alcalde que ten que recoñecer que o escrito que 

remite aos grupos municipais, cando menos é curioso, porque que fala do uso 

partidista que fai o Sr. Hernández, cando o escrito, de contido político, está asinado 

polo alcalde de Teo, engade que é curioso que se chegara a este punto, porque en 

condicións normais o alcalde debería ter dimitido cando dixo que se presentaba como 

candidato, como fixeron outros candidatos cando se presentan a postos que non teñen 

que ver cos seus cargos, pero o alcalde non pode dimitir porque fai tres anos, cando 

abandonaron o BNG, pasaron ao grupo de non adscritos, e se dimite o seu grupo non 

se pode presentar a alcaldía, e aclara que sabendo iso non van pedir a dimisión do 

alcalde a dous meses das eleccións, porque serían uns irresponsables, igual que o foi 

o alcalde cando decidiu seguir cun grupo de goberno de non adscritos, pero di que lle 

chama a atención ver ao alcalde dando roldas de prensa como candidato á alcaldía de 

Santiago, e pregúntalle que pasaría se calquera persoa, durante a xornada de traballo, 

fora facer calquera outra cousa a outro sitio, abandonado as nosas funcións, igual que 

fai o alcalde cando está nunha rolda de prensa ou cando estea facendo campaña, que 

non está defendendo os interese dos veciños de Teo. 

Di a Sra. Lemus que fai tres anos presentou unha moción pedindo a redución das 

dedicacións exclusivas, que non saíu adiante, e nese momento entendeu cal era a 

posición de cada un, igual que entende que chegados este punto, que cada un decide 

presentarse como candidato a alcalde, ten que ser capaz de exercer esa 

responsabilidade e cando menos debería renunciar, ou reducir, a dedicación exclusiva, 

porque non está exercendo esa dedicación. 
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Remata dicindo a Sra. Lemus que, en relación coas consideracións que fan no escrito 

sobre o Sr. Hernández, se está ou non está en campaña, comparte a opinión que xa foi 

exposta polo Sr. Fernández, e dille ao Sr. Alcalde que a dedicación exclusiva implica 

defender os intereses do concello e que debería darlle unha volta ao tema da deixación 

de funcións, porque presentase como candidato a noutro concello, e pídelle que se non 

renuncia a dedicación exclusiva, polo menos que non utilice os medios do concello 

para a defensa persoal das súas consideracións de porque pode manter a dedicación 

exclusiva, porque parécelle moi grave. 

 

O Sr. Guerra cédelle a palabra á Sra. Leborán, quen di que fai un momento o Sr. Sisto, 

en relación co tema de Aquagest, dixo que non tiña porque defender aos traballadores 

da empresa, senón que tiñan que mirar polos intereses do concello de Teo, pois 

igualmente aos concelleiros non lle interesa as razóns do Sr. alcalde para seguir 

cobrando, porque como concelleiros teñen que mirar polos intereses de Teo, e polo 

tanto consideran que debe renunciar ao soldo, porque eticamente non ten razón. 

 

Intervén o Sr. Alcalde e di que se están tan convencidos teñen que modificar a moción 

e aprobala no Pleno e automaticamente queda retirada a dedicación exclusiva, igual 

que no su momento fixo a Sra. Lemus, que presentou unha moción para modificar os 

soldos, e polo tanto en vez de instar ao alcalde, teñen que propoñer retirarlle ao alcalde 

a dedicación exclusiva, e automaticamente, se teñen maioría, queda retirada, e el 

seguirá desempeñando as súas funcións. Dille á Sra. Lemus que fala de deixación de 

funcións, pero os grupos municipais están facendo deixación de funcións, porque é 

competencia da Corporación presentar esa moción, e pregunta por que non a 

presentan, xa que parece que si teñen maioría para aprobala, porque tal como 

presentaron a moción tratase dun rogo no que se insta ao alcalde, cando solo teñen 

que modificalo mediante unha emenda onde, en vez de instar, diga o Pleno acordar 

retirar a dedicación exclusiva e dedicalo ao que consideren oportuno, porque senón   

non parece que haxa vocación de levar adiante o acordo que creen que se debe tomar.  

Dille ao Sr. Fernández que o considera unha persoa responsable, que é traballador do 

Parlamento Galego, que cobra como liberado do Parlamento de Galicia, que está en 

Santiago, e ademais é candidato no concello de Teo polo BNG, e está absolutamente 
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convencido de que vai cumprir co seu traballo no Parlamento de Galicia e ademais vai 

facer campaña electoral, e considera que é o mesmo caso. 

 

Neste momento abandonan a sesión os concelleiros/as do BNG e do Grupo 
Mixto, procedendo o Sr. Alcalde a levantar a sesión sen someter o asunto a 
votación. 
 

Sendo as vinte e tres horas trinta minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, 

da que se estende a presente acta, do que eu, secretario, dou fe. 

 

      O alcalde                  O secretario xeral 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                       Fco. Javier Castiñeira Izquierdo 
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A  C  T  A  4 / 2015 
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 27 DE ABRIL DE 2015 – 

 
Na Casa do Concello, ás 09:05 horas do día vinte e sete de abril de dous mil 

quince, 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.ª Nélida Rey Tato  

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Florencio Manuel Parajó Liñares 

 
Non asiste, previa excusa: 
D. José Albino Vázquez Pallas 
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Secretaria accidental:  
Dª. Mª. Pilar Sueiro Castro 

 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida 
constitución do Pleno, o sr. alcalde, sendo as nove horas e cinco minutos 
declara público e aberto o acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do 
día que figura na convocatoria, que é o seguinte: 
 
1º.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS LOCAIS 
2015. 
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.  

 

Dase conta de que o programa informático, do que se dispón para o sorteo 

público dos membros das mesas electorais, permite obter ao azar, ademais 

dos membros das mesas que recolle a lei (un presidente, dous vogais e dous 

suplentes), unha listaxe a maiores de suplentes, tanto para o cargo de 

presidente, como para os de vogais, á que, no seu caso, se podería acudir nos 

supostos de imposiblidade de efectuar as notificacións correspondentes. 

Proponse a estes efectos utilizar esta lixtaxe para o caso de intentos de 

notificación fallida. 

 

Os concelleiros aceptan unanimemente a proposta. 
 

Seguidamente, de acordo do previsto no artigo 26 da Lei orgánica 5/1985, de 

16 de xuño, de Réxime Electoral Xeral, procédese ao sorteo público dos 

membros das mesas electorais que se formarán con motivo das vindeiras 

eleccións municipais que se celebrarán o 24 de maio de 2015, obténdose o 

seguinte resultado: 
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DISTRITO: 1º  SECCION: 1ª   MESA: A 

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: D. JOSÉ MANUEL BANDÍN CASTRO 

1º VOGAL: D. JOSÉ RAMÓN ALONSO ÁLVAREZ 

2º VOGAL: D. ARIEL GUSTAVO GUIBELALDE BELLO 

1º SUP. PRESIDENTE: D. JESÚS BRANCO ILLODO  

2º SUP. PRESIDENTE: Dª CRISTINA ALABARCE PEÑALVER 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. JOSÉ DANIEL LOUREIRO AMENEIROS 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. PASTORA CURRÁS QUINTAIROS 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª EVA MARÍA LÓPEZ CARNEIRO 

2º SUP. 2º VOGAL: D. DIEGO GUTIERREZ RAMOS 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 1ª   MESA: B 

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: Dª. LÚA ROMERO ROMERO 

1º VOGAL: D. JUAN ANTONIO SALGUEIRO PAZ 

2º VOGAL: Dª MARÍA ISABEL VIDAL TATO 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. KELLY FEDRA PÉREZ VALBUENA 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª ANA MARÍA PIÑEIRO FUENTES 

1º SUP. 1º VOGAL: D. DIEGO FABIAN RÚA ITURBURO 

2º SUP. 1º VOGAL: D. MARCOS RIBADAS GARCÍA 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. MARÍA SOCORRO SONEIRA MELLA 

2º SUP. 2º VOGAL: D. JAVIER VÁZQUEZ GONZÁLEZ 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 2ª   MESA: A 

ESCOLA DE RECESENDE-VILANOVA 

PRESIDENTE: D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ FEÁS 

1º VOGAL: Dª. MONTSERRAT POUS ISERN 
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2º VOGAL: Dª. EVA MILLÁN CERQUEIRO 

1º SUP. PRESIDENTE: D. FRANCISCO JAVIER COUÑAGO MAGARIÑOS 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª.  EVA MARÍA TORRES SOUTO 

1º SUP. 1º VOGAL: D. MARTA CAEIRO CALVACHE 

2º SUP. 1º VOGAL: D. LUIS FERNANDO SOUSA PINO 

1º SUP. 2º VOGAL: D. MARÍA DEL MAR RODRIGUEZ OTERO 

2º SUP. 2º VOGAL: D. JORDI SONEIRA PÉREZ 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 2ª   MESA: B 

TELECLUB DE CACHEIRAS-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: Dª MARÍA ISABEL BERNÁRDEZ BLANCO 

1º VOGAL: D. OSCAR BREA OTERO 

2º VOGAL: Dª. ANA MARÍA CASTRO LÓPEZ 

1º SUP. PRESIDENTE: D. MANUEL ÁLVAREZ GÓMEZ 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª.  MARÍA ARANZAZU LÓPEZ VIGO 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. SANTIAGO GUILLERMO BLANCO PRECEDO 

2º SUP. 1º VOGAL: D. JOSÉ MANUEL GARCIA CASTRO 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. ADRIANA MIGUENS GONZÁLEZ 

2º SUP. 2º VOGAL: MARIA ERIKA CAO SUÁREZ 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 3ª   MESA: A 

LOCAL ASOCIACION DE VECIÑOS A BAIUCA-SOLLÁNS 

PRESIDENTE: Dª. ANA MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA 

1º VOGAL: D. JAIME ARES BREA 

2º VOGAL: D. ROGELIO ANTONIO CARRERA ARES 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª SONIA BOGA MATOS 

2º SUP. PRESIDENTE: D. JAVIER GONZÁLEZ RIAL 

1º SUP. 1º VOCAL: D. ALBERTO GARCÍA OTERO  

2º SUP. 1º VOGAL: D. JOSÉ CAAMAÑO MIGUEZ 
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1º SUP. 2º VOGAL: Dª MARÍA ESTHER BLANCO AMBOAGE 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. CARMEN DIÉGUEZ MATO 

DISTRITO: 1º  SECCION: 3ª   MESA: B 

LOCAL ASOCIACION DE VECIÑOS A BAIUCA-SOLLÁNS 

PRESIDENTE: Dª. GUADALUPE NORIEGA ROMAGUERA 

1º VOGAL: D. CIPRIANO POUSO MONTEMUIÑO 

2º VOGAL: D. CAMILO RÍOS GESTAL 

1º SUP. PRESIDENTE: D. JOSÉ RAMÓN QUIÑOY RODRÍGUEZ 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª PAULA MARÍA SANTOMIL BUELA 

1º SUP. 1º VOCAL: D. DANIEL SAAVEDRA GÓMEZ 

2º SUP. 1º VOGAL: D. ANDRÉS FRANCISCO NOVO LOMBAO 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª CLOTILDE VICTORIA MOSQUERA RÍOS  

2º SUP. 2º VOGAL: D. CARLOS OTERO DOMÍNGUEZ 

 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 4ª   MESA: A 

CEIP DA IGREXA-CALO 

PRESIDENTE: Dª. EVA CIMADEVILA CAMPOS 

1º VOGAL: Dª Mª DEL PILAR CONDE RÍO 

2º VOGAL: D. ALEJANDRO CARBALLAL MIRAMONTES 

1º SUP. PRESIDENTE: D. ANGEL GRAÑA OMIL 

2º SUP. PRESIDENTE: D. PEREGRINA CHOREN ONS   

1º SUP. 1º VOGAL: D. JULIO GACIO RODRÍGUEZ  

2º SUP. 1º VOGAL: D. JOSÉ IGLESIAS NIETO 

1º SUP. 2º VOGAL: D. RODRIGO GARCÍA VILLAR 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. CARMEN BASTIDAS GARCÍA 
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DISTRITO: 1º  SECCION: 4ª   MESA: B 

CEIP DA IGREXA-CALO 

PRESIDENTE: D. GONZALO VIEITES SEOANE 

1º VOGAL: D. MANUEL VÁZQUEZ MONTERO 

2º VOGAL: Dª. BEATRIZ PARRADO TORREIRA 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. MARÍA BEATRIZ MAGARIÑOS FERRO 

2º SUP. PRESIDENTE: D. MANUEL ALEJANDRO DE OLIVEIRA VEGA  

1º SUP. 1º VOGAL: Dª SOFÍA POSE SUÁREZ 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. LAURA VÁZQUEZ VÁZQUEZ 

1º SUP. 2º VOGAL: D. ANDRÉS RAMOS REIGOSA 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Mª. JESÚS MATOVELLE GÓMEZ  

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 5ª   MESA: A 

ESCOLA DE CASALONGA 

PRESIDENTE: Dª IRIA GARCÍA FERNÁNDEZ 

1º VOGAL: D. JOSÉ MANUEL BUJÁN MIRÁS 

2º VOGAL: D. JORGE FLORENCIO JORGE TARRÍO 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª MARINA CAMIÑO MARGARIDO 

2º SUP. PRESIDENTE: D. RAFAEL CASTRO GARCÍA   

1º SUP. 1º VOGAL: D. LEONARDO FRAGA MÍGUEZ  

2º SUP. 1º VOGAL: D. RAMÓN DAPENA CORDO 

1º SUP. 2º VOGAL: D. JOSÉ ANTONIO CORRAL SOUSA 

2º SUP. 2º VOGAL: D. ANTONIO GUIANZO FERNÁNDEZ 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 5ª   MESA: B 

ESCOLA DE CASALONGA 

PRESIDENTE: D. LOIS LISTE BUELA 

1º VOGAL: D. JOAQUÍN LAREU COEGO 
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2º VOGAL: Dª. MARÍA MERCEDES VÁZQUEZ TORRES 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª SONIA MÍGUEZ CID 

2º SUP. PRESIDENTE: D. BENITO LOURIDO NIETO   

1º SUP. 1º VOGAL: D. ÁLVARO LORENZO PORTOS 

2º SUP. 1º VOGAL: D. CAMILO JOSÉ QUNTÁNS RIAL 

1º SUP. 2º VOGAL: D. ADRIÁN PEREIRO FERNÁNDEZ 

2º SUP. 2º VOGAL: D. RICARDO TARRÍO VÁZQUEZ 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 6ª   MESA: A 

CEIP OS TILOS 

PRESIDENTE: D. JOSÉ FRAGUELA SOLLOSO 

1º VOGAL: Dª MARÍA DEL ROSARIO ESPAÑOL GONZÁLEZ 

2º VOGAL: D. AUGUSTO DEL ROSARIO FRANCO NIETO 

1º SUP. PRESIDENTE: D. RAMÓN DOMINGO CAMPOS MOURIS 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª TANIA DOMÍNGUEZ MONTERO   

1º SUP. 1º VOGAL: D. GONZALO RAMÓN CONCHEIRO BARREIRO  

2º SUP. 1º VOGAL: D. MIGUEL ANSEDE FERNÁNDEZ 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. MARÍA TERESA FRESCO PLACER 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª BENEDICTA LAREO SANTISO 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 6ª   MESA: B 

CEIP OS TILOS 

PRESIDENTE: D. IGNACIO URCELAY MAJUELO 

1º VOGAL: D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RAMOS 

2º VOGAL: Dª MARÍA JOSEFA SÁNCHEZ MAYO 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. ADELINA MOSQUERA SALMONTE 

2º SUP. PRESIDENTE: D. SANTIAGO SÁNCHEZ BOQUETE   

1º SUP. 1º VOGAL: Dª MARÍA JOSÉ PANIAGUA MATEOS  

2º SUP. 1º VOGAL: D. JOSÉ FRANCISCO MOVILLA BLANCO 
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1º SUP. 2º VOGAL: Dª MARÍA VICTORIA SANTOS CASTRO 

2º SUP. 2º VOCAL: Dª LOURDES PEREIRA PENSADO 

DISTRITO: 1º  SECCION: 7ª   MESA: U 

CEIP OS TILOS 

PRESIDENTE: Dª. ROSA MARÍA LÓPEZ GATO 

1º VOGAL: D. JOSÉ MANUEL LAMAS IGLESIAS 
2º VOGAL: Dª. ROSA MARÍA MARTÍNEZ BOQUETE 

1º SUP. PRESIDENTE: D. ELIXIO VILLAVERDE GARCÍA 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. BEATRIZ CALAVIA RODRÍGUEZ   

1º SUP. 1º VOGAL: D. IVAN GARCÍA DEL RÍO 

2º SUP. 1º VOGAL: D. JUAN MANUEL ROMERO ALONSO 

1º SUP. 2º VOGAL: D. MARCELINO GONZÁLEZ- CARRERO LÓPEZ 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. MERCEDES PAREDES RODRÍGUEZ 

DISTRITO: 1º  SECCION: 8ª   MESA: U 

ESCOLA DE RAXÓ 

PRESIDENTE: D. FERNANDO PÉREZ CASTILLO 

1º VOGAL: Dª MARÍA SALOMÉ FERNÁNDEZ TEO 

2º VOGAL: D. SANTIAGO OTERO BARREIRO 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª BEGOÑA FERNÁNDEZ BELLO 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Mª ASUNCIÓN PALLARES MARTÍNEZ   

1º SUP. 1º VOGAL: D. RICARDO NOGAREDA RIVAS  

2º SUP. 1º VOGAL: D. RAMÓN GARCÍA CORTES 

1º SUP. 2º VOGAL: D. CASTOR MÉNDEZ PAZ 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª SARA RIAL CORTIZO 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 1ª   MESA: A 

ESCOLA DE LAMPAI 

PRESIDENTE: D. JULIO RODRÍGUEZ BUSTELO 
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1º VOGAL: Dª BEATRIZ MUNÍN GÓMEZ 

2º VOGAL: Dª MARÍA CARMEN CARRIL BLANCO  

1º SUP. PRESIDENTE: Dª MARÍA EUGENIA BOTANA QUEIRUGA 

2º SUP. PRESIDENTE: D. ROBERTO BOTANA SANJURJO   

1º SUP. 1º VOGAL: D. SANTIAGO CRESPO CALVIÑO  

2º SUP. 1º VOGAL: D. RAMÓN BOTANA GÓMEZ 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª AURORA BALADO CHICO 

2º SUP. 2º VOGAL: D. SANTIAGO GÓMEZ BOTANA 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 1ª   MESA: B 

TELECLUB DE LUOU 

PRESIDENTE: Dª YOLANDA SEGADE VILLAVERDE 

1º VOGAL: Dª MARÍA ROSA CARREIRA LIÑEIRAS 

2º VOGAL: D. ANTONIO PEDROUZO GARCÍA 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. DENNISE ISABELLE AZOLLINI QUINTÁNS 

2º SUP. PRESIDENTE: D. PABLO PAREDES LÓPEZ  

1º SUP. 1º VOGAL: D. VICTOR MANUEL MURUJOSA SANTOS 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª MARÍA EUGENIA ANTONIO MONTES 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª MARGARITA VALES ALDREY 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª LAURA VIDAL ÁLVAREZ 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 2ª   MESA: A 

CASA COMUN DE RARIS 

PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA 

1º VOGAL: Dª MARTHA CECILIA MORALES CAMARGO 

2º VOGAL: Dª VANESSA GOMEZ BUELA 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª MARÍA JOSÉ BARROS BUELA 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. MÓNICA EUGENIA VILARIÑO CAJARAVILLE   
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1º SUP. 1º VOGAL: D. ALFONSO RODRÍGUEZ PÉREZ 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª MARÍA JOSÉ LOUREIRO VALES 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª ISABEL CAMPOS TATO 

2º SUP. 2º VOGAL: D. MANUEL IGNACIO BESTILLEIRO PEQUEÑO 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 2ª   MESA: B 

ESCOLA DE REIS 

PRESIDENTE: Dª VANESA GÓMEZ CAJARAVILLE 

1º VOGAL: D. JOSÉ LUIS CARBIA GARCÍA 

2º VOGAL: Dª MARÍA DINA SALGADO GÓMEZ 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª SARA GÓMEZ SUEIRO 

2º SUP. PRESIDENTE: D. JOSÉ ANTONIO RIVEIRA RIVERO   

1º SUP. 1º VOGAL: D. HUGO GONZÁLEZ CAMPOS  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª Mª PILAR GARCÍA REGO 

1º SUP. 2º VOGAL: D. FRANCISCO SENÍN SANTIAGO 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª Mª PILAR CAMPOS CALVO 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 1ª   MESA: U 

CENTRO SOCIOCULTURAL DE TEO  

PRESIDENTE: Dª OLGA QUIAN TATO 

1º VOGAL: D. LUIS BARREIRO VIGO 

2º VOGAL: D. GUILLERMO GONZÁLEZ-CONCHEIRO GONZÁLEZ 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª MARÍA SALGUEIRO LOUREIRO 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. MARÍA JESÚS CAJARAVILLE PEREIRA 

1º SUP. 1º VOGAL: D. JOSÉ MARÍA DEVESA SANDA 

2º SUP. 1º VOGAL: D. JUAN MANUEL GUERRA SÁNCHEZ 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª MARÍA DOLORES ABRALDES PICÓN 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª.  Mª DEL MAR DOCE CODESO 
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DISTRITO: 3º  SECCION: 2ª   MESA: A 

CASA COMUN DE OZA  

PRESIDENTE: Dª. ESTHER MOSQUERA GÓMEZ 

1º VOGAL: Dª. CECILIA CHARLOTTE REY CASTROMIL 

2º VOGAL: Dª. PURA CARDOSO IGLESIAS 

1º SUP. PRESIDENTE: D. MANUEL IGLESIAS CERQUEIRAS 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª GEMA CASAL PASCUAL 

1º SUP. 1º VOGAL: D. JOSÉ MANUEL BOTANA CAO  

2º SUP. 1º VOGAL: D. JOSÉ ÁNGEL CASAL FERNÁNDEZ 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª M. LORENA GUIMERÁNS TOSCANO 

2º SUP. 2º VOGAL: D. JORGE SOBRAL FERNÁNDEZ 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 2ª   MESA: B 

CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA  

PRESIDENTE: Dª MARÍA JESÚS SANTOS GARCÍA 

1º VOGAL: D. LINO JOSÉ FREIRE NANDE 

2º VOGAL: D. SAMUEL DA TORRE IGLESIAS 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. ALBA RODRÍGUEZ  DELGADO 

2º SUP. PRESIDENTE: D. SERGIO RUSO MAZAS 

1º SUP. 1º VOGAL: D. JUAN PÉREZ RIAL  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª MARÍA MERCEDES PASCUAL FUENTES 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª SABELA MONTERO MUÑOZ 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. ELBA PEREIRA MARTÍNEZ 

 
 
O Pleno por unanimidade dos presentes acorda que, no caso de que non 
se poida efectuar a notificación dalgún dos membros das mesas 
nomeados anteriormente,  acudirase 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.  
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove 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 accidental 
 
 
Martiño Noriega Sánchez               Mª. Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  5 / 2015 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
-  30 DE ABRIL DE 2015 – 

 
Na Casa do Concello, ás vinte horas cinco minutos do día trinta de abril de dous mil 

quince, 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 

Secretaria accidental:  
Dª. Mª. Pilar Sueiro Castro 
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ORDE DO DÍA: 
 
1. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 234/15 Á 319/15) 

2. DAR CONTA DO RESULTADO DA LIQUIDACION DO EXERCICIO 2014 

3. DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS – 1º TRIMESTRE 2015 

4. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE APROBACIÓN DE SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO 01/2015 – PAI 2015 

5. DITAME DA MOCIÓN DO BNG A PROL DO MANTEMENTO E GRATUIDADE DO 
REXISTRO CIVIL DE TEO 

6. MOCIÓNS 

7. ROGOS E PREGUNTAS 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o sr. alcalde, sendo as vinte horas e dez minutos, declara público e aberto o 
acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, 
que son os seguintes: 
 
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 234/15 Á 319/15) 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 23 de marzo ata o 24 de 

abril de 2015, que comprenden os números 234/2015 ao 319/2015, 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 RESULTADO DA LIQUIDACION DO EXERCICIO 2014 

O Sr. alcalde da conta dos resultados da liquidación do exercicio 2014, 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 
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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 
2014, có seguinte resumo: 
1.-RESULTADO ORZAMENTARIO  

A) RESULTADO ORZAMENTARIO 

1.-RESULTADO ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO 

a) operacións correntes 

 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 9.149.718,66 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 7.707.141,34 

RESULTADO ORZAMENTARIO 1 1.442.577,32 

 

b) outras operacións non financieras 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 426.645,57 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 1.050.847,91 

RESULTADO ORZAMENTARIO 2 -624.202,34 

 

 

Resultado Orzamentario Non Financeiro(1+2)……818.374,98€ 

 

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 432.324,88 

RESULTADO ORZAMENTARIO F.4 -432.324,88 

 

Resultado Orzamentario Financeiro(3+4)……. -432.324,88€ 

RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 2014……386.050,10€ 

 

Axustes: 

1.-Desviacións imputables  positivas (-)……………..….0.00€ 

2.-Desviacións imputables negativas (+)………………177.607,66€ 
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3.-Modificacións de crédito financiadas con RLTGX, fase O………..0,00€ 

 

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO 
EXERCICIO 2014 

563.657,76€

 
2.-REMANENTE DE TESOURERÍA 
 
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS  138.726,79
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO  2.216.119,24
(+) del Presupuesto corriente 1.464.641,76 
(+) de Presupuestos cerrados 633.071,44 
(+) de operaciones no presupuestarias 136.425,58 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 18.019,54 
3. (-) OBRIGAS PENDENTES DEPAGO  2.878.519,92
(+) dol Presupuesto corriente 2.438.191,10 
(+) do Presupuestos cerrados 274.659,70 
(+) de operaciones no presupuestarias 206.791,31 
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva 41.122,19 
 REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 - 3)  -523.673,89
 SALDOS DE DUBIDOSO COBRO(-)  39.871,45
REMANENTE DE TESOURERÍA GFA (-)  0.00
 REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS 
XERAIS (RTT-RTGFA)  

-563.545,34

 
 
 
3.-AFORRO NETO E NIVEL DE ENDEBEDAMENTO 
 
AFORRO BRUTO E NETO 
LIQUIDACION 2014 
  

CAP ING  DRN 
1 3.329.496,48 
2 65.453,34 
3 1.909.844,84 
4 3.844.352,23 
5 571,77 

TOTAL 9.149.718,66 
  

CAP GAS ORN 
1 2.978.997,04 
2 4.245.737,37 
4 388.494,60 

TOTAL 7.613.229,01 
  
AB 1.536.489,65 
ATA 370.686,95 
AN 1.165.802,70 
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DEBEDA VIVA A 31/12/2014 2.194.909,49
DEREITOS CORRENTES LIQUIDADOS 9.149.718,66
% ENDEBEDAMENTO 0,24

 
4.-DEREITOS DE DUBIDOSO COBRO 
DEREITOS DE DIFÍCIL OU IMPOSIBLE RECADACIÓN 
LIQUIDACIÓN EXERCICIO 2014   
    

ANO % DPC DDIR 
2013 0,25 523.939,93 130.984,98
2012 0,25 92.105,21 23.026,30
2011 0,5 0,00 0,00
2010 0,75 0,00 0,00
2009 0,75 724,63 543,47
2008 1 5.928,16 5.928,16
2007 1 2.558,50 2.558,50
2006 1 3.228,52 3.228,52
2005 1 4.586,49 4.586,49

   39.871,45
5) SITUACIÓN DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, REGRA DE GASTO E NIVEL DE 

ENDEBEDAMENTO A 31/12/2014. 
 
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA: SE  CUMPRE 
REGRA DE GASTO: SE CUMPRE 
LIMITE DE DÉBEDA: SE CUMPRE” 
 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.-DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS – 1º TRIMESTRE 2015 

O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 8 de abril de 2015, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no primeiro 

trimestre de 2015, 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE APROBACIÓN DE SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO 01/2015 – PAI 2015 
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O Sr. alcalde da conta da proposta de 17 de abril de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa especial de contas, 

facenda e asuntos económicos de 27/04/2015 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Téndose tramitado o expediente de modificación de créditos 09/2015 de suplemento de 
créditos 01/2015 financiado cunha operación de préstamo por importe de 291.094,34€ 
concedido pola Deputacion Provincial a través do PAI 2015 e que vai destiñado a 
incrementar o  crédito das seguintes partidas: 

- partida 011/913.00.- amortización de préstamos de fora do sector público , por 
importe de 99.096,20€. 

- Partida 165/633.00.- alumeado publico, investimentos aforro enerxético, por 
importe de 191.998,14€ 

 
Visto o informe de intervención emitido ao respecto e favorable a dita modificación 
orzamentaria, de data 17/04/2015. 
 
Considerando o disposto nos artigos 49 a 51 e 35 e ss do Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, así como nas Bases 11 e 16 de execución do Orzamento de 2014  
prorrogado a 2015. 
 
Considerando o disposto no artigo 11 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e no artigo 17 da Orde 
HAP/2105/2012, de 1 de outubro. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
Primeiro.- Aprobar provisionalmente un suplemento de crédito que afectará as 
seguintes partidas: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

2015 011/913.00 Amortización de prestamos fora do Sector 

Público 

99.096,20€

2015 165/63300 Alumeado público investimentos , aforro 

enerxético 

191.998,14€

 

E pola parte dos ingresos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

2015 911.00 Prestamos a longo prazo de entes do sector 

público 

291.094,34€
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Segundo.- Publicar o acordo provisional anterior no Boletín Oficial da Provincia e no 
taboleiro de Edictos da Corporación. O expediente quedará exposto durante 15 días 
para que os interesados poidan presentar reclamacións ou suxestións. Se transcurrido 
dito prazo non se presentaran recursos ou observacións, o suplemento de crédito 
quedará definitivamente aprobado, debendo publicarse o resumo por capítulos do 
orzamento municipal con esta modificación orzamentaria. 
 
Terceiro.- Aprobar a cancelación das operacións de préstamo por importe de 
33.846,20€ e 65.250€ de capital pendente concertadas coa entidade financeira 
ABANCA, e autorizar a esta Alcaldía para levar a cabo todas as actuacións necesarias 
para facer efectivo este acordo en canto entre en vigor o suplemento de crédito citado 
nos apartados anteriores. 
 
Cuarto.- Comunicar a cancelación das operacións de préstamo devanditas ao 
Ministerio de Facenda e AAPP nos termos do artigo 17 da Orde HAP/2105/2012, de 1 
de outubro así como á Central de Información de Riscos” 
  
O sr. alcalde explica que se trata de aprobar o suplemento de crédito para incluír no 

orzamento o préstamo da Deputación para levar a cabo a amortización de prestamos 

así como a inversión, como consecuencia da súa inclusión no PAI 2015, e autorizar á 

alcaldía para proceder a amortización dos préstamos unha vez que entre en vigor o 

suplemento de crédito. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións os concelleiros amosan a súa conformidade 

coa proposta da alcaldía, e renuncian a intervir.  

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes  (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar provisionalmente un suplemento de crédito que afectará as 
seguintes partidas: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

2015 011/913.00 Amortización de prestamos fora do Sector 
Público 

99.096,20€

2015 165/63300 Alumeado público investimentos , aforro 
enerxético 

191.998,14€
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E pola parte dos ingresos: 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

2015 911.00 Prestamos a longo prazo de entes do 
sector público 

291.094,34€

 
Segundo.- Publicar o acordo provisional anterior no Boletín Oficial da Provincia e 
no taboleiro de Edictos da Corporación. O expediente quedará exposto durante 
15 días para que os interesados poidan presentar reclamacións ou suxestións. 
Se transcurrido dito prazo non se presentaran recursos ou observacións, o 
suplemento de crédito quedará definitivamente aprobado, debendo publicarse o 
resumo por capítulos do orzamento municipal con esta modificación 
orzamentaria. 
Terceiro.- Aprobar a cancelación das operacións de préstamo por importe de 
33.846,20€ e 65.250€ de capital pendente concertadas coa entidade financeira 
ABANCA, e autorizar a esta Alcaldía para levar a cabo todas as actuacións 
necesarias para facer efectivo este acordo en canto entre en vigor o suplemento 
de crédito citado nos apartados anteriores. 
Cuarto.- Comunicar a cancelación das operacións de préstamo devanditas ao 
Ministerio de Facenda e AAPP nos termos do artigo 17 da Orde HAP/2105/2012, 
de 1 de outubro así como á Central de Información de Riscos. 
 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG A PROL DO MANTEMENTO E GRATUIDADE DO 
REXISTRO CIVIL DE TEO 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz, que 

da conta da moción do seu grupo de 10 de abril 2015 (rex. entrada nº 2319, de 

11/04/2015) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 27/04/2015. 

“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, ao abeiro do Regulamento Orgánico 

Municipal, presenta esta MOCIÓN A PROL DO MANTEMENTO E GRATUIDADE DO 
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REXISTRO CIVIL DE TEO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación 

Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O goberno do PP no Estado español aprobou o pasado ano o Real decreto-lei 8/2014, do 

4 de xullo, que leva aparellado o traspaso dos rexistros civís aos rexistros da propiedade e 

mercantís. Desaparece, así, un servizo público que se prestaba gratuitamente á organización 

rexistral, onde se gravan cun arancel as prestacións realizadas aos usuarios e usuarias. Dese 

xeito, un servizo até o de agora gratuíto acabará converténdose con case total seguranza en de 

pago obrigado. A este respecto, cómpre subliñar que o obxectivo do PP no seu modelo de 

servizos públicos privatizador é que as persoas usuarias sexan as que custeen o servizo, como xa 

foi introducindo na sanidade ou nos servizos sociais. 

O Rexistro Civil é un servizo público e gratuíto que cumpre numerosas funcións, que son 

indispensábeis para a vida diaria de calquera persoa: inscrición de nacementos, estado civil, 

cambio de nome ou sexo... Hai trámites sinxelos, mais outros requiren acudir en persoa, o que o 

converte nun servizo imprescindíbel. E as persoas usuarias van ser as que precisaren expedir 

documentos básicos para acreditar a súa situación persoal, uns documentos que, á súa vez, son 

obrigatorios para cobrar pensión, prestacións de servizos sociais ou axudas públicas. Para alén 

disto, en moitos casos terán que facer longos e custosos desprazamentos, pois recentemente 

confirmouse que o Rexistro vai ser asumido unicamente por aqueles que teñen competencias 

mercantís. O mapa, pois, na Galiza ficaría só con rexistros na Coruña, Santiago, Lugo, Ourense 

e Pontevedra, fronte á actual presenza dos rexistros civís en todos os concellos galegos. 

Despois de ter investido inxentes recursos públicos para a modernización e dixitalización 

dos rexistros civís, agora póñense en mans privadas, impoñendo taxas que non ingresarán nas 

arcas públicas senón nas dos rexistradores/as directamente. E, a maiores, a protección de datos 

persoais e obrigatorios que contén o Rexistro Civil queda en evidencia ao se poñer en mans de 

persoal que non ten o carácter de funcionariado público nin o deber de confidencialidade. Por 

outra parte, é preciso non esquecer a previsíbel perda de postos de traballo de persoal 

dependente agora do Ministerio de Xustiza. 

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal do BNG, solicita da Corporación 

en Pleno, a adopción do seguinte 
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ACORDO 

Expresar o rexeitamento ao Real decreto-lei 8/2014, do 4 de xullo, de medidas urxentes 

para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, instando ao Goberno do Estado español á 

inmediata derrogación deste Real decreto e á paralización do traspaso do Rexistro Civil aos 

rexistros da propiedade e mercantís. 

Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno central que se garanta o servizo 

público, a atención nos xulgados de paz e a gratuidade futura nas funcións que prestan os 

rexistros civís. 

Dar traslado deste acordo ao Goberno central e á Xunta de Galiza. 

Teo, 10 de abril de 2015” 

O Sr. Fernández, di que se presenta a moción porque desaparece un servizo público 

gratuíto que pasa a depender dos rexistros da propiedade e mercantís, e aínda que 

agora anunciaron que paralizarían o traspaso non dixeron que o ían desistir desta 

iniciativa e por iso se mantén a moción, porque se considera un servizo esencial e 

imprescindible que deberá seguir sendo gratuíto. 

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

que esta medida está derogada ou a punto de ser derogada e polo tanto vaise abster 

porque non quere votar en contra dunha medida que está derogada. 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di que levan dous anos con este tema do 

rexistro civil e agora din que a van paralizar, pero non o cree e polo tanto vai apoiar a 

moción, porque o que interesa é que se manteñan os rexistros civís. 

O portavoz do PP, Sr. Guerra, di que a medida vai ser derogada tal como xa dixo o Sr. 

ministro.  

Intervén o Sr. Alcalde e di que o grupo de goberno vai apoiar a moción porque a pesar 

dos anuncios que se fan non hai constancia de que sexan firmes e comparten o 

simbolismo e o contido da moción.  
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O Sr. Fernández di que a información que se dou esta semana é que o Goberno vai 

presentar un proxecto par obter o consenso dos profesionais, pero non falaba do 

servizo para os veciños e veciñas, e entende que a paralización do proxecto ten un 

claro tinte electoralista e que vai ser retomado, polo tanto considera que a Corporación 

de Teo debe ter unha posición clara respecto do rexistro civil de Teo e por iso 

manteñen a moción. 

Aberta a segunda quenda de intervencións o Sr. Parajó di que se a moción se vai 

aprobar por unanimidade non ten inconveniente en apoiala.  

A Sra. Lemus di que non ten nada que engadir. 

O Sr. Guerra di que non van cambiar o sentido do voto porque están de acordo co 

contido, pero cando pasen as elección xa se verá. 

O Sr. Alcalde di que o grupo de goberno vai votar a favor da moción. 

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

1. Expresar o rexeitamento ao Real decreto-lei 8/2014, do 4 de xullo, de 
medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, 
instando ao Goberno do Estado español á inmediata derrogación deste 
Real decreto e á paralización do traspaso do Rexistro Civil aos rexistros da 
propiedade e mercantís. 

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno central que se 
garanta o servizo público, a atención nos xulgados de paz e a gratuidade 
futura nas funcións que prestan os rexistros civís. 

3. Dar traslado deste acordo ao Goberno central e á Xunta de Galiza. 

 

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

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

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

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

citados grupos. 
 
7.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
Os/as concelleiros/as do grupo mixto formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O Sr. Parajó di que tiña pensado darlle caña ao Sr. Alcalde para despedilo, pero 

tendo en conta que forma parte da corporación municipal de Teo dende o ano 1991, 

neste último pleno, xa que el non se presenta as eleccións, quere aproveitar para 

despedirse de todos os compañeiros da Corporación, e pedir desculpas polas eivas 

que puidera cometer, porque non tivo intención de ofender a ninguén, senón mais ven 

usar as armas políticas, e polo tanto non vai facer ningún rogo nin pregunta. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para agradecerlle a cortesía ao Sr. Parajó, e desexarlle o mellor 

na nova etapa que inicia. 

 

2.- A concelleira do grupo mixto, (PSdeG-PSOE) Sra. Lemus, di que quere aproveitar 

para despedirse dos concelleiros que non van estar no próximo mandato, e engade que 

é a primeira vez que está nunha corporación e considera que foi un mandato correcto, 

aínda que houbo momentos difíciles, pero fixeron sempre o que consideraban mellor 

para o Concello, e desexa que lles vaia ben a todos. 

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

1.- O Sr. Fernández di que para el foi un mandato complicado, e non foi pola súa culpa, 

pero en calquera caso agradece estar aquí e deséxalle sorte a todos na faceta persoal, 

en canto á política xa se verá o que decida a xente. 
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. Os/as concelleiros/as do PP 

formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O Sr. Guerra da as grazas aos seus compañeiros pola lealdade que tiveron con el 

durante os catro anos e pola defensa dos veciños, e aos compañeiros Manuel Anxo, 

Carmen, Parajó e Uxia. 

 

2.- O Sr. Patiño di que para el esta lexislatura foi a primeira experiencia política e que 

espera sexa a última, porque isto no e o seu, e quere pedir que se retome o tema do 

campo de fútbol do Praiña, que é un compromiso persoal, e prégalle aos que estean na 

próximo mandato que sigan adiante con este proxecto. 

 

A continuación intervén a concelleira do grupo de goberno, Sra. Hermida e di que, igual 

que o Sr. Parajo e outros concelleiros, non van a estar na próxima corporación igual 

que ela, e quere facer catro agradecementos: 

- Primeiro quere agradecer á veciñanza de Teo pola colaboración coa persoa que 

representaba a concellería de cultura. 

- En segundo lugar a todos os traballadores/as do Concello, polo seu compromiso 

profesional e pola súa lealdade, con independencia da súa ideoloxía. 

- En terceiro lugar aos compañeiros de goberno dos oito anos nos que estivo 

como concelleira, por moitas cousas e fundamentalmente polo seu 

compañeirismo. 

- E finalmente a toda a Corporación desta lexislatura, porque mais alá das 

diferenzas ideolóxicas sempre mantiveron a colaboración con esta concellería. 

Seguidamente intervén o concelleiro do grupo de goberno, Sr. Rey, di que cando 

chegou ao Concello viña cunha grande desinformación, e topouse cun baño de 

realidade importante, un chega con moitos proxectos e encontrase coa realidade dura 

que son as posibilidades orzamentarias, e quedan moitos proxectos por facer, aínda 

que o seu fillo póstumo é o transporte, que espera que algún día se logrará porque é de 

xustiza. Engade que cando chegou ao Concello viña desconfiado, pero topouse cun 

equipo de traballadores profesional, comprometido e traballador que actúan por riba 

dos seus credos. Di que tamén quere agradecer ao equipo de goberno, incluídos os 
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concelleiros do NBG, que sinte que formaron oparte da traxectoria dos oito anos e 

espera contar coa súa amistade, e quere agradecer o trato persoal a Martiño, que 

chegou ao Concello da súa man e vaise canda el. Finalmente quere agradecer a 

colaboración e o talante de todos os concelleiros da Corporación, con independencia 

das disputas, e di que Teo necesita do esforzo de todos e deséxalle éxito e sorte a 

todos, remata dicindo que marcha con mais amigos dos que traia. 

 

O Sr. Alcalde di que, aínda que non ten a veteranía do Sr. Parajó, pero xa leva 

dezaseis anos no Concello e hoxe pecha un ciclo, e quere aproveitar para agradecer a 

Corporación desta última lexislatura, que dificilmente haberá outra co mesmo grado de 

consenso, poñendo o ben común por encima das posicións persoais, e quere 

agradecelo. Remata dicindo que se vai coa sensación de que os que quedan tratarán 

de facelo o mellor posible, e agradece a todos a súa dedicación.  

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte horas 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  6/2015 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 10 XUÑO DE 2015 – 

Na Casa do Concello, a dez de xuño de dous mil quince, reúnense en primeira 

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

a presidencia do Sr. alcalde accidental, D. Rafael Sisto Edreira, co obxecto de celebrar 

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

convocados/as, de acordo co disposto no artigo 36 do Real Decreto 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamiento e 

réxime xurídico das Entidades locais. 

ASISTENTES: 
Alcalde accidental:  
D. Rafael Sisto Edreira  

Concelleiros/as: 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Ángel M. 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.ª Nélida Rey Tato  

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

D.ª Carmen Diéguez González 

D. Florencio Manuel Parajó Liñares 

 

Non asisten, previa excusa: 
D. José Albino Vázquez Pallas 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
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Secretaria accidental:  
Dª. Mª. Pilar Sueiro Castro 

 

ORDE DO DÍA. 

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 26.03.15, 27.04.15 E 30.04.15 

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

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

tratar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que é o seguinte: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 26.03.15, 27.04.15 E 30.04.15 

Acta da sesión ordinaria do día 26 de marzo de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/03/15. 

 

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

unanimidade dos presentes. 

 

Acta da sesión extraordinaria do día 27 de abril de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 27/04/15. 

 

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

unanimidade dos presentes. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 30 de abril de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/04/2015. 
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Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade dos presentes. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dez horas e cinco minutos, de orde 

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

Secretaria, dou fe. 

 
    O alcalde accidental                 A secretaria accidental 
 

 

 

 

 

Rafael Sisto Edreira                       Mª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  7/2013 
SESIÓN CONSTITUTIVA PLENO MUNICIPAL 

- 13 XUÑO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a trece de xuño de dous mil quince, reúnense os/as señores/as 

concelleiros/as electos/as que se relacionan a continuación, co obxecto de celebrar a 

sesión constitutiva da Corporación, para a que foron debidamente convocados/as, de 

conformidade co establecido no artigo 36 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo 

que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais e artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985, de 18 de xuño, de réxime 

electoral xeral.   
 
ASISTENTES: 
Concelleiros/as: 
D. Manuel Anxo Fernández Baz 

D.ª Uxía Lemus de La Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

Dª. Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

Dª. María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

Dª. María Dolores Nariño Facal 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Dª. María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

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

D.ª Mónica Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA 
1.- CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN E ELECCIÓN DE ALCALDE. 
 

Sendo as dez horas declárase aberta a sesión e procédese a tratar o asunto incluído na 

orde do día que figura na convocatoria, que é o seguinte: 

 
1.- CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN E ELECCIÓN DE ALCALDE. 
Declarada aberta a sesión, intervén a secretaria municipal para explicar que o  obxecto 

da sesión que se está a celebrar é proceder á constitución do novo Concello de Teo e á 

elección do seu alcalde, en base aos resultados electorais obtidos o pasado día 24 de 

maio, data de celebración das eleccións para a renovación da totalidade dos membros 

das corporacións locais, e explica o procedemento de constitución do Concello, de 

conformidade co disposto na lexislación electoral vixente, que implica a realización das 

seguintes actuacións: 
 

CONSTITUCIÓN DA MESA DE IDADE, formada polos/as concelleiros/as electos/as de 

maior e menor idade presentes no acto, actuando como secretaria a que o sexa da 

corporación. 

COMPROBACIÓN DE CREDENCIAIS. 

XURAMENTO OU PROMESA DOS/AS CONCELLEIROS/AS mediante a fórmula 

legalmente prevista de acatamento á Constitución. 

ELECCIÓN DO ALCALDE. 

XURAMENTO OU PROMESA DO ALCALDE E TOMA DE POSESIÓN.  

ARQUEO EXTRAORDINARIO E COMPROBACIÓN DO INVENTARIO DE BENS E  

DEREITOS. 

 

CONSTITUCIÓN DA MESA DE IDADE 

A continuación explícase que, de conformidade co artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985, 

de 16 de xuño, de réxime electoral xeral, vaise proceder á constitución da Mesa de 
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Idade, que vai presidir a sesión ata a toma de posesión do candidato que sexa 

proclamado alcalde. 

 

De acordo co exposto, integran a Mesa de Idade D. Julio César Retis Vázquez, como 

concelleiro de maior idade, que preside a Mesa, e Dª. María Vázquez Rey, como 

concelleira de menor idade, que será vogal da Mesa, actuando como secretaria a 

secretaria accidental do Concello.  

  

COMPROBACIÓN DE CREDENCIAIS 

Seguidamente procédese á comprobación das credenciais presentadas polos/as 

concelleiros/as electos/as, na secretaría do Concello, na que tamén foron presentadas 

as declaracións dos correspondentes Rexistros de Intereses, de conformidade co 

esixido polo artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local.  

 

Feita a comprobación e sinalando o Presidente que as credenciais xa foron e 

comprobadas na secretaría, a medida que se foron presentando polos/as 

concelleiros/as, declarase a conformidade da Mesa, e tendo en conta que están 

presentes todos/as os/as concelleiros/as electos/as, o Presidente da Mesa, declara 

constituída a Corporación. 
 

XURAMENTO OU PROMESA DOS/AS CONCELLEIROS/AS 

O Presidente explica que seguidamente procederase á formulación do xuramento ou 

promesa de acatamento á Constitución legalmente esixido. Dáse conta de que a estes 

efectos a secretaria procederá a formular a pregunta e cada un/ha dos/as 

concelleiros/as, a medida que vaian sendo chamados, deberá respostar “si, xuro” ou “si, 

prometo”.  

 

A secretaria explica que o chamamento farase seguindo a orde da acta de 

proclamación de concelleiros electos, remitida pola Xunta Electoral de Zona, quedando 

para o final os membros da Mesa de Idade e tomando posesión o vogal ante o 

Presidente da Mesa e este ante a secretaria. 

 



 

 - 4 -

A continuación procedese a prestar o xuramento ou promesa legalmente esixido por 

cada un/ha dos/as sres/as. concelleiros/as electos/as baixo a fórmula que establece o 

Real Decreto 707/1979, do 5 de abril, formulándose así pola secretaria a seguinte 

pregunta:  

Xurades (ou prometes) pola vosa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do 

cargo de concelleiro/a do Concello de Teo, con lealdade ao Rei, gardar e facer gardar a 

Constitución como norma fundamental do Estado?. 

 
A modalidade de promesa, por impertivo legal, foi utilizada polos/as concelleiros/as que 

se relacionan a continuación: 

- D. Manuel Anxo Fernández Baz 

- D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

- Dª. María Salomé Beiroa Fernández 

- D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

- Dª. Concepción García Vázquez 

- D. Xurxo Francos Liñares 

- D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

- D. Jorge Juan Carballido Salgado 

 

A modalidade de promesa, foi utilizada polos/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación: 

- D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

- D. Roberto Moñino Gil 

- D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

- Dª. María Vázquez Rey 

 

A modalidade de xuramento foi utilizada polos/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación: 

- D. José Manuel Guerra Calvelo 

- Dª. Sofia Ferreiro Gaspar 

- D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

- Dª. María Dolores Nariño Facal 

- D. Julio César Retis Vázquez 
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ELECCIÓN DO ALCALDE 

O Presidente da Mesa de Idade sinala que a continuación procederase á elección do 

alcalde e cede a palabra a secretaria, co obxecto de explicar o procedemento a seguir 

para a súa elección. 

 

A secretaria da lectura ao artigo 196 LOREG, que establece: 

 

“Na mesma sesión de constitución da Corporación, procédese á elección do Alcalde, de 

acordo co seguinte procedemento: 

a) Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as correspondentes 

listas. 

b) Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros é proclamado 

electo. 

c) Se ningún deles obtén dita maioría é proclamado Alcalde o concelleiro que encabece 

a lista que obtivera maior número de votos populares no correspondente Municipio. No 

caso de empate resolverase por sorteo”. 

 

O Presidente da Mesa explica que a continuación procederase a facer a votación, 

indicando que, se non hai intervencións respecto ao sistema de votación esta será 

ordinaria e realizarase a man alzada. 

 

A efectos de presentar as correspondentes candidaturas, cédese a palabra aos/as 

cabeza de lista de SON DE TEO-ANOVA, do PP, do PSdeG-PSOE, e do BNG, 

postulándose como candidatos os cabeza de lista de SON DE TEO-ANOVA, D. Rafael 

Carlos Sisto Edreira e do PP, D. José Manuel Guerra Calvelo, e anuncian que non 

presentan candidatura D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, cabeza de lista do PSdeG-PSOE e  

D. Manuel Anxo Fernández Baz, cabeza de lista do BNG. 

 

Procedeuse así á proclamación de candidatos para a elección de alcalde, aos 

concelleiros que encabezan as listas de SON DE TEO-ANOVA e do PP, resultando  

proclamados candidatos: 

- D. Rafael Carlos Sisto Edreira, por SON DE TEO-ANOVA 
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- D. José Manuel Guerra Calvelo, Polo PP 

 

A continuación procedeuse á elección do alcalde de entre os candidatos proclamados, 

mediante o sistema de votación ordinaria a man alzada.  

 

Sométese en primeiro lugar a votación a candidatura do PP, obténdose o seguinte 

resultado: 

- Candidato do PP: D. José Manuel Guerra Calvelo 

Votos a favor - 7 

Votos en contra - 10 

Abstencións – ningunha  

 

A continuación sométese a votación a candidatura de SON DE TEO-ANOVA, 

obténdose o seguinte resultado: 

-Candidato de SON DE TEO-ANOVA: D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Votos a favor  - 9 

Votos en contra - 7 

Abstencións - 1 

 

O Presidente da Mesa de Idade, sinala que, obtendo D. Rafael Carlos Sisto Edreira, a 

maioría absoluta de votos dos/as concelleiros/as que compoñen a Corporación, queda 

proclamado alcalde do Concello de Teo.  

 

XURAMENTO OU PROMESA E TOMA DE POSESIÓN DO ALCALDE 

Interven a secretaria e sinala que a  continuación procederase a toma de posesión de 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira como alcalde do Concello de Teo, mediante a lectura da 

fórmula legal de xuramento ou promesa de acatamento a Constitución. 

 

Toma a palabra D. Rafael Carlos Sisto Edreira, quen procede a lectura da fórmula 

legalmente establecida de acatamento a Constitución, nos termos seguintes: “Prometo 

pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do 
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Concello de Teo, con lealdade ao Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma 

fundamental do Estado, por imperativo legal.” 

 

A continuación o Presidente da Mesa de Idade invita ao Sr. Alcalde a que ocupe a 

presidencia, e faille entrega do bastón de mando o anterior alcalde, D. Martiño Noriega 

Sánchez.  

 

O Sr. Alcalde, D. Rafael Carlos Sisto Edreira, pasa a presidir a sesión e toma a palabra 

para dicir que se pon en coñecemento dos membros da Corporación que na secretaría 

e intervención teñen a súa disposición toda a documentación relativa ao arqueo 

extraordinario ao día de hoxe, e ao inventario de bens, de conformidade co previsto na 

normativa aplicable.  

 

ARQUEO EXTRAORDINARIO E COMPROBACIÓN DO INVENTARIO DE 

BENS E DEREITOS 

De conformidade co artigo 36 ROF, presentase o arqueo extraordinario con motivo da 

constitución da nova Corporación Municipal, onde figuran os xustificantes de existencias 

en metálico ou valores propios da Corporación, depositados na Caixa Municipal ou 

entidades bancarias, e o listado dos avais, coa suma total de todos eles. En relación 

coa documentación relativa ao inventario do patrimonio da Corporación, obra no 

expediente da sesión un informe de secretaría, de 10 de xuño, relativo á situación do 

mesmo, no que se salienta a necesidade de adoptar as medidas precisas de cara á 

elaboración dun inventario actualizado para o concello de Teo. 

 

O Sr. alcalde pregúntalle aos concelleiros se queren que se lle aclare algunha cuestión 

en relación con este tema, non intervindo ningún. 

 

Toma a palabra o Sr. Sisto para dicir que é un orgullo para el recibir o bastón de mando 

de Martiño Noriega, ao tempo que lle agradece a súa presenza e pídelle que faga de 

Compostela a capital do mundo.  
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Seguidamente agradece a todos e a todas os que o votaron para alcalde, 

demostrándolle a súa confianza e o seu apoio, dando as grazas aos compañeiros de 

SONdeTEO-ANOVA e do PSdeG-PSOE.  

 

Di que quere que as súas primeiras palabras como alcalde sexan de compromiso coa 

veciñanza de Teo, con todos e todas sen exclusión, de responsabilidade, de trato 

igualitario e de defensa dos intereses colectivos, por riba de calquera interese particular. 

 

Engade que hai catro anos Martiño, nun xesto simbólico, fixo entrega o bastón de 

mando a Avelino Pousa Antelo, e hoxe diante do caxato de Avelino, e na súa honra e 

na súa lembranza promete exercer o cargo de alcalde de Teo con honradez, con 

entrega e en defensa da xente e da terra, e manifesta: apañaremos as estrelas co teu 

caxato Avelino  

 

Di que quere lembrar tamén ao seu avó José María Sisto Bustelo, elixido concelleiro de 

Teo o 12 de abril de 1931, e asinante da acta de proclamación da república no concello 

de Teo, asinada a noite do 14 de abril de 1931, e asume aqueles valores republicanos 

de liberdade, xustiza, traballo e dignidade.  

 

Por último agradece a presenza a todos e todas os asistentes e pídelles que sexan a 

cidadanía activa e comprometida que controle e fiscalice os seus actos, e que non 

sexan compracentes, di serán as súas mans e quere que eles sexan a seu corazón e a 

súa cabeza. 

 

Incorporáse a continuación a Acta de Arqueo. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dez horas e trinta minutos, de orde 

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

Secretaria accidental, dou fe. 

 
     O alcalde                   A secretaria accidental 
 

 Rafael C. Sisto Edreira                          Mª. Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  8/2015 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 18 XUÑO DE 2015 – 
Na Casa do Concello, a dezaoito de xuño de dous mil quince, reúnense en primeira 

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

a presidencia do Sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, de conformidade co previsto no 

artigo 38 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 

de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, co obxecto de 

celebrar a sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Rafael C. Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 
Dª. María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

Dª. Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

Dª. María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

Dª. María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de La Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

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

D.ª Mónica Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA 
 
1. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE 

MEMBROS E DELEGACIÓNS NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

2. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE 
TENENTES DE ALCALDE 

3. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓNS NOS/AS 
CONCELLEIROS/AS 

4. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO 
PLENO 

5. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS 
INFORMATIVAS 

6. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS 

7. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PERSOAL EVENTUAL. 

8. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RÉXIME ECONÓNOMICO DAS 
ASISTENCIAS E INDEMNIZACIÓNS 

9. PROPOSTA ALCALDÍA DE ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS 

 

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

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

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

seguintes: 

 
1.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE 
MEMBROS E DELEGACIÓNS NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. 
 
O Sr. Alcalde dá conta da Resolución da alcaldía de 15 de xuño de 2015 (res.463/15) 

de nomeamento de membros e delegacións na Xunta de Goberno Local, que se recolle 

a continuación: 
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“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

Unha vez celebradas as eleccións locais o pasado día 24 de maio, e constituído o novo 

Concello, o 13 de xuño, resulta necesario proceder ao establecemento da organización 

municipal, en particular, á constitución da Xunta de Goberno Local, no exercicio da 

potestade de autoorganización que, o artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), recoñece a esta Entidade. 

 

De conformidade co disposto nos artigos 4 e 9 do Regulamento orgánico municipal 

(ROM), artigos 20.1.b) e 23 da citada Lei, en concordancia coas previsións da 

lexislación autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de Xullo, de 

Administración Local de Galicia, e demais lexislación complementaria, neste Municipio 

é obrigatoria a constitución da Xunta de Goberno Local por ter unha poboación superior 

a 5.000 habitantes, e estará integrada polo alcalde e un número de concelleiros non 

superior ao tercio do número legal dos que compoñen a Corporación. 

 

 Considerando que de conformidade co  disposto nos artigos 5.3, 6, 7 e 10 do ROM, 

artigos 21.3 e 23.2.b) da LRBRL, artigos  43 e 44 do R.D 2568/1986, de 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, en concordancia coas previsións  da lexislación 

autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración 

Local de Galicia, o alcalde pode delegar o exercicio das súas atribucións coas 

limitacións establecidas nos artigos citados. 

 

En virtude do exposto e no uso das atribucións que me confire a lexislación vixente,  

 

RESOLVO: 
 

Primeiro. Constituir a Xunta de Goberno Local do Concello de Teo, que estará 

integrada por este alcalde e cinco concelleiros/as. 

 

Segundo.- Nomear como membros da Xunta de Goberno Local os/as seguintes 

concelleiros/as: 
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DONA MARÍA SALOMÉ BEIROA FERNÁNDEZ 
DONA UXÍA LEMUS DE LA IGLESIA 

DON XOSÉ IGNACIO IGLESIAS VILLAR 

DONA Mª PILAR PÉREZ FAGIL 

DON JORGE JUAN CARBALLIDO SALGADO 
 

Terceiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local, as seguintes atribucións da alcaldía: 

1.- Os contratos de obras, de subministro, de servizos, de xestión de servizos públicos, 

os contratos administrativos especiais e os contratos privados cando o seu importe non 

supere o 10 por cen dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a 

contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa 

duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as 

súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos 

ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada, reservándose o 

alcalde a facultade de contratar cando nas mesmas condicións o importe non supere os 

200.000 euros. 

A adxudicación de concesións sobre os bens da Entidade local cando o seu valor non 

supere o 10 por cen dos recurso ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns 

de euros, reservándose o alcalde a facultade para adxudicar cando nas mesmas 

condicións o importe non supere os 200.000 euros. 

2.- A aprobación dos proxectos de obras e servizos candos sexa competente para a 

súa contratación e estean previstos nos orzamentos. 

3.- A concesión de licenzas, salvo que as leis sectoriais llas atribúan expresamente ao 

Pleno, reservándose o alcalde a competencia para o outorgamento das licenzas de 

utilización das vías públicas mediante a entrada de vehículos a través de beirarrúas e 

por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de 

mercadorías de calquera clase. 

4.- A concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva e distribución 

de cantidades con cargo ás partidas que figuren no orzamento. 

 

Cuarto.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesión constitutiva o vindeiro luns 22 de 

xuño, ás trece horas, de acordo co disposto no artigo 112 do ROF. 
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A periodicidade das súas sesións ordinarias, de acordo co establecido no artigo 11.1 do 

Regulamento orgánico  municipal, será o primeiro e terceiro  luns da cada mes ás 14 

horas, (ás 13 cando exista horario reducido), e extraordinaria e urxente cando sexan 

convocadas polo alcalde ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do número 

legal dos seus compoñentes. 

A estes efectos entenderase que a referencia ao primeiro e terceiro luns, deben ser 

hábiles, se o luns cadrase festivo, trasladándose ao seguinte día hábil.  

 

Quinto.- O presente Decreto surtirá efecto dende o día da súa data, sen perxuizo da 

súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da 

Corporación, debéndose notificara aos membros da Xunta de Goberno Local aos 

efectos do previsto no artigo 114 do ROF. 

 

Sexto.- Da presente resolución darase conta ao Pleno na sesión extraordinaria que se 

convoque para dar cumprimento ao previsto no art. 38 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.” 

 
2.-  DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE 
TENENTES DE ALCALDE. 
 
O Sr. Alcalde dá conta da Resolución da Alcaldía de 15 de xuño de 2015 (res.464/15) 

de nomeamento de tenentes de alcalde, que se recolle a continuación: 

 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

Unha vez celebradas as eleccións locais  o pasado día 24 de maio, e constituído o 

novo concello, o día 13 de xuño, resulta necesario proceder ao establecemento da 

organización municipal, en particular polo que se refire á designación dos Tenentes de 

Alcalde. 

 

Considerando que de conformidade co disposto nos artigos 4  e 8 do Regulamento 

orgánico municipal (ROM), artigos 20.1.a), 21 e  23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), artigo  46 do R. D. 2568/1986, de 28 
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de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), en concordancia coas previsións da 

lexislación autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de xullo, de 

Administración Local de Galicia, o nomeamento dos Tenentes de Alcalde é 

competencia desta alcaldía. 

 

Considerando que, de acordo co artigos 8 ROM, 23 LRBRL e 46 do ROF, o 

nomeamento dos Tenentes de Alcalde debe facerse entre os membros da Xunta de 

Goberno Local e visto o o Decreto de 15/06/2015 (res 463/2015), onde se nomean os 

membros da Xunta de Goberno Local. 

 

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

 

RESOLVO: 

Primeiro.- Nomear como Tenentes de Alcalde os/as seguintes concelleiros/as, 

membros da Xunta de Goberno Local, pola orde que se indica: 

Primeira Tenente de Alcalde: Dª. María Salomé Beiroa Fernández 

Segunda Tenente de Alcalde: D.ª Uxía Lemus de la Iglesias 

Terceiro Tenente de Alcalde: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Cuarta Tenente de Alcalde: Dª. Mª del Pilar Pérez Fagil 

 

Segundo.- Corresponde aos Tenentes de Alcalde, en canto tales, substituír na 

totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, ao alcalde, nos casos de 

vacante, ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o 

exercicio das súas atribucións. 

 

Terceiro.- Notificar este Decreto aos Tenentes de Alcalde nomeados, facéndolles 

constar que terán que manter informada á alcaldía do exercicio das súas atribucións 

como Alcalde accidental, non podendo no  citado exercicio, nin modificar as delegacións 

xa efectuadas  pola alcaldía con anterioridade, nin outorgar outras novas. 
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Cuarto.- Da presente resolución darase conta ao Pleno  do Concello na sesión 

extraordinaria que se convoque en cumprimento do previsto polo artigo 38 do ROF, 

notificándose, ademais, persoalmente aos nomeados, e publicarase no Boletín Oficial 

da Provincia, no taboleiro de edictos e na web municipal, ser perxuizo da súa 

efectividade dende o día seguinte ao da presente resolución.” 

 
3.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓNS NOS/AS 
CONCELLEIROS/AS.  
 
O Sr. Alcalde dá conta da Resolución da alcaldía de 15 de xuño de 2015 (res.465/15) 

de nomeamento de tenentes de alcalde, que se recolle a continuación: 

 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

Visto o réxime xurídico das delegacións que o alcalde pode realizar en favor dos 

concelleiros/as, de acordo co establecido nos artigos 6, 7 e 16 do Regulamento 

orgánico municipal (ROM), artigos 44 e ss do Regulamento de Organización 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), en concordancia coas 

previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de 

xullo, de Administración Local de Galicia, e demais lexislación complementaria. 

 

En virtude do exposto e no uso das atribucións conferidas polo normativa aplicable, 

 

RESOLVO: 

Primeiro.- Delegar nos/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, as 

aribucións que igualmente se indican, sen facultades resolutorias: 

1.-  Dª. MARÍA SALOMÉ BEIROA FERNÁNDEZ, 1ª Tenente de alcalde, concelleira 
delegada de Administración, Educación e Seguridade cidadá, coa facultade de dirixir e 
xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Administración electrónica 

Contratación 

Educación 

Mantemento de edificios escolares 
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Relación coas ANPAS e Comunidade educativa 

CRA 

Consello escolar municipal 

Actividades extraescolares e formación de adultos 

Seguridade cidadá 

Policía Local 

Protección Civil 

En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 

2.- D.ª UXIA LEMUS DE LA IGLESIA, 2ª Tenente de alcalde, concelleira delegada de 
Urbanismo, Vivenda e Sostibilidade, coa facultade de dirixir e xestionar os seguintes 
servizos: 

PXOM, desenvolvemento e xestión 

Disciplina urbanística 

Obras de urbanización, e rede de cable e gas 

Vivenda 

Sostibilidade 

En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 

3.- D. XOSE IGNACIO IGLESIAS VILLAR, 3º Tenente de alcalde, concelleiro delegado 
de Benestar e Igualdade, coa facultade de dirixir e xestionar os seguintes servizos: 

Servizos Sociais 

Escolas Infantís 0-3 anos 

Atención aos maiores 

CIM 

Igualdade 

Prevención violencia de xénero 

Conciliación 
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Voluntariado 

Políticas de inclusión social 

Participación veciñal 

Mocidade 

En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 

4.- Dª. MARIA DEL PILAR PÉREZ FAGIL, 4ª tenente de alcalde, concelleira delegada 
de Cultura, coa facultade de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Infraestruturas culturais e programación 

Patrimonio cultural 

Fomento da lectura 

Roteiros culturais 

Memoria histórica 

Apoio ás asociacións culturais 

En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 

5.- D. XURXO FRANCOS LIÑARES, concelleiro delegado de Servizos básicos, coa 
facultade de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Reparación de vías e camiños 

Parques e Xardíns 

Áreas de xogo infantil 

Rozas e xestión de augas pluviais 

Xestión das cuadrillas municipais de obras e parques 

Alumeado público e Aforro enerxético 

Limpeza Viaria 

Xestión de RSU 
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En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 

6.- Dª. CONCEPCIÓN GARCÍA VÁZQUEZ, concelleira delegada de Transportes, 
Comercio, Turismo e Emprego, coa facultade de dirixir e xestionar en xeral os 
seguintes servizos: 

Transporte 

Emprego  

Información e orientación laboral 

Comercio 

Turismo 

Axencia de desenvolvemento Local 

Organización da páxina WEB municipal 

En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 

7.- D. JORGE JUAN CARBALLIDO SALGADO, concelleiro delegado de Deportes, coa 
facultade de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Instalacións deportivas 

Escolas deportivas municipais 

Espectáculos e eventos deportivos 

En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 

8.- D. ROBERTO MOÑINO GIL, concelleiro delegado de Infraestruturas, coa facultade 
de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Plans provinciais de infraestruturas 

Plans especiais  

En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceiros. 
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Segundo.- A alcaldía, en calquera momento, poderá asumir as atribucións delegadas 

na presente Resolución sen perxuizo da súa avocación conforme á lexislación de 

procedemento administrativo común. 

 

Terceiro.- Da presente Resolución darase conta ao Pleno na sesión extraordinaria que 

se convoque para dar cumprimento ao artigo 38 do Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico da Entidades Locais, notificándose, ademais, 

persoalmente aos designados, aos efectos do artigo 114 do ROF que esixe, para á 

eficacia da delegación, a súa aceptación por parte do delegado, entendéndose 

tacitamente aceptada se no termo de tres días hábiles non fai manifestación expresa 

ante o órgano delegante de que non acepta a delegación. 

 

Cuarto.- Dar traslado do presente a todos os departamentos municipais, para o seu 

coñecemento e efectos oportunos, e procédase á súa publicación no Boletín Oficial da 

Provincia, na web municipal e no taboleiro de edictos do concello, sen prexuízo da súa 

efectividade dende o día seguinte ao da presente Resolución.” 

 
4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO 
PLENO. 
 
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 15/06/2015, sobre a periodicidade 

das sesións do Pleno, que se recolle a continuación: 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO PLENO  
 

Visto o disposto nos artigos 4.1.a) e 46.1 e 2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases 

de Réxime Local (LRBRL), artigo 47 do R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo 

que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de 

Réxime Local (TRRL), artigos 210 e 211 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 

Administración Local de Galicia (LALGA), artigos 38, 78  e 112 do R.D 2568/1986, de 

28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), e artigo 19 do Regulamento Orgánico 

Municipal (ROM). 



 

 - 12 -

Considerando  que segundo o previsto no art. 19.2 do ROM do Concello de Teo, o 

Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada mes, nos días e horas que se fixen 

por acordo plenario e que poderán ser cambiados en calquera momento posterior por 

dito órgano. 

En virtude do exposto e de acordo coa normativa citada, proponse ao Pleno a adopción 

do seguinte acordo: 

Primeiro.- Que se celebre Pleno ordinario o último xoves de cada mes, excepto no 

mes de agosto, ás 20 horas. Se coincide con día festivo celebrarase o anterior día hábil 

á mesma hora. 

Segundo.- De acordo co anterior, o Pleno celebrará a súa primeira sesión ordinaria o 

vindeiro xoves 30 de xullo de 2015. 

 
Intervén o Sr. alcalde para explicar que, tendo en conta a data na que nos atopamos, 

non é posible convocar o pleno ordinario de xuño, polo que o primeiro pleno ordinario 

será o correspondente ao mes de xullo, aínda que hai cousas urxentes que se deberán  

tratarán nun pleno extraordinario. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións o concelleiro do BNG, D. Manuel Anxo 

Fernández Baz, di que está de acordo e sinala que as oito da tarde é unha hora 

axeitada. 

 

 A concelleira do PSdeG-PSOE, D.ª Uxia lemus de la Iglesias, di que está de acordo 

coa proposta da alcaldía. 

 

O concelleiro do PP, D. José Manuel Guerra Calvelo, cede a palabra á concelleira do 

seu grupo D.ª María Vázquez Rey, intervén para pedir que a sesión correspondente ao 

mes de xullo sexa adiantada ao día 23/07/2015, e engade que na rolda de prensa que 

deron o día anterior, os periodistas comentaron que as veces non podían acudir aos 

plenos de Teo por incompatibilidade de horarios con outros concellos. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que non lle parece normal que o Concello teña que 

adaptar os horarios dos plenos, porque tampouco saben as datas dos plenos dos 
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outros concellos. En canto ao cambio da data do pleno de xullo que solicitan non ten 

inconveniente en someter a votación a emenda proposta pola Sra. Vázquez, no sentido 

de que o apartado segundo da proposta pasaría a ter a seguinte redacción: 

 

“A primeira sesión ordinaria do Pleno será a correspondente ao mes de xullo, que 

excepcionalmente celebrarase o xoves 23 de xullo de 2015.” 

 

Os concelleiros renuncian á segunda quenda de intervencións. 

 

Sometida emenda a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes, acorda aprobar a emenda á proposta da alcaldía, formulada polo PP, 
sobre a periodicidade das sesións do Pleno. 
 

Sometida a votación a proposta emendada, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 SONdeTOE-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
BNG) acorda: 
 

Primeiro.- Que se celebre Pleno ordinario o último xoves de cada mes, excepto 
no mes de agosto, ás 20 horas. Se coincide con día festivo celebrarase o anterior 
día hábil á mesma hora. 
Segundo.- A primeira sesión ordinaria do Pleno será a correspondente ao mes de 
xullo, que excepcionalmente celebrarase o xoves 23 de xullo de 2015. 
 
 
5.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS 
INFORMATIVAS. 
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 15/06/2015, sobre a creación e 

composición das comisións informativas, que se recolle a continuación: 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á  CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS 

COMISIÓN INFORMATIVAS  

Considerando que de acordo co disposto no artigo 20.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das Bases de Réxime Local (en adiante, LRBRL) e artigo 68.1 da Lei 
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5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (en adiante, LALGA), nos 

municipios de máis de 5.000 habitantes, existirán órganos que teñan por obxecto o 

estudio, informe ou consulta dos asuntos que teñen que ser sometidos á decisión do 

Pleno, así como o seguemento da xestión do Alcalde, a Xunta de Goberno Local e os 

concelleiros que ostenten delegacións, sen perxuizo das competencias de control que 

corresponden ao Pleno. 

 

Considerando que, de acordo co establecido nos artigos 116 LRBRL, 59.2.c) e 66.1 da 

LALGA e preceptos concordantes do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 

aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais (ROF), a Comisión Especial de Contas existirá en todos os Concellos. 

 

Considerando que de acordo co establecido no artigo 14.3 e 4 do Regulamento 

Orgánico Municipal, as Comisións estarán integradas exclusivamente por membros da 

Corporación e presididas polo Alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en 

calquera membro da mesma, debendo estar integrada cada comisión de forma que a 

súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre os distintos grupos 

políticos representados na Corporación. 

 

Considerando que segundo o apartado 3 do artigo 20 LRBRL os propios municipios, 

nos Regulamentos Orgánicos, poderán establecer e regular outros órganos 

complementarios, de conformidade co previsto no artigo citado e nas leis das 

Comunidades Autónomas. 

 

Considerando que segundo o artigo 59.2d) LALGA, poderán complementar a 

organización municipal, ademáis dos órganos establecidos no artigo citado, calquera 

outro órgano establecido polo Concello e regulado polo seu regulamento orgánico, 

debendo responder a creación dos órganos complementarios aos principios de eficacia, 

economía organizativa e participación cidadá e esixir o cumprimento dos requisitos aos 

que se refire o apartado 3 do artigo 59 LALGA. 

 

En virtude do exposto e de conformidade co disposto na normativa citada, proponse ao 

Pleno a adopción do seguinte acordo: 
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Primeiro.- A Constitución das seguintes Comisións Informativas Permanentes: 

• Comisión Informativa de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas, Sostibilidade e 
Servizos básicos. 

• Comisión Informativa de Administración, Cultura, Educación, Seguridade cidadá 
e Deportes  

• Comisión Informativa de Persoal, Comunicación, Normalización lingüística e 
Medio Natural. 

• Comisión Informativa de Benestar social, Igualdade, Participación veciñal e 
Mocidade 

• Comisión Informativa de Transportes, Turismo, Comercio e Emprego 

• Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que asume as 
funcións da Comisión Especial de Contas. 

 

Segundo.- As Comisións Informativas estarán compostas por: 

Presidente: O alcalde do Concello ou concelleiro/a en quen delegue. 

Vogais concelleiros/as: 

2 concelleiros/as de SONdeTEO-ANOVA 

3 concelleiros/as do PP 

1 concelleiro/a do PSdG-PSOE 

1 concelleiro/a do BNG, 

 

Terceiro.- Funcionamento das Comisións Informativas. 

Dado que a finalidade das citadas Comisións Informativas é o estudo, informe e 
consulta dos asuntos que se someterán ao Pleno, as sesións ordinarias terán lugar coa 
antelación suficiente á celebración do Pleno, nos días e horas que estableza o Alcalde 
ou no seu caso o Presidente das mesmas, que se fará constar na respectiva 
convocatoria, cun mínimo de dous días hábiles de antelación á sesión da 
correspondente Comisión Informativa competente por razón da materia. 
 

Cuarto.- De conformidade co artigo 125 do ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 de 

novembro, a adscrición concreta a cada Comisión Informativa dos membros da 

corporación, realizarase mediante escrito do/a Portavoz de cada grupo dirixido ao 



 

 - 16 -

alcalde, e do que se dará conta ao Pleno, podendo designarse de igual forma, un 

suplente por cada titular.” 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que é difícil  conseguir unha proporcionalidade exacta, 

pero entende que a que se propón é a mais representativa, tendo en conta que todos 

os grupos municipais teñen que estar representados en todas as comisións 

informativas, o que implica que o único concelleiro do BNG ten que formar parte de 

todas, noutro caso habería que ira ao voto ponderado. 

 

Por outro lado o Sr. Alcalde di que hai unha variación en relación coa proposta da 
alcaldía na denominación da comisión informativa de Persoal, Comunicación, 
Normalización lingüística e Medio Natural, que pasaría a chamarse Comisión 
Informativa de Persoal, Comunicación, Lingua e Medio Natural. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, e a 

concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, din que están de acordo coa proposta da 

alcaldía. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Guerra, di que está de acordo coa proposta pero pide que se 

atrase a hora das comisións informativas, con respecto ao horario do anterior mandato, 

co obxecto de facilitar a asistencia dos concelleiros que traballan pola tarde. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 SONdeTOE-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
BNG) acorda: 
 

Primeiro.- A Constitución das seguintes Comisións Informativas Permanentes: 

• Comisión Informativa de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas, Sostibilidade 
e Servizos básicos. 

• Comisión Informativa de Administración, Cultura, Educación, Seguridade 
cidadá e Deportes  

• Comisión Informativa de Persoal, Comunicación, Lingua e Medio Natural. 
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• Comisión Informativa de Benestar social, Igualdade, Participación veciñal e 
Mocidade 

• Comisión Informativa de Transportes, Turismo, Comercio e Emprego 

• Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que asume as 
funcións da Comisión Especial de Contas. 

 

Segundo.- As Comisións Informativas estarán compostas por: 

Presidente: O alcalde do Concello ou concelleiro/a en quen delegue. 

Vogais concelleiros/as: 

2 concelleiros/as de SONdeTEO-ANOVA 

3 concelleiros/as do PP 

1 concelleiro/a do PSdG-PSOE 

1 concelleiro/a do BNG, 

 

Terceiro.- Funcionamento das Comisións Informativas. 

Dado que a finalidade das citadas Comisións Informativas é o estudo, informe e 
consulta dos asuntos que se someterán ao Pleno, as sesións ordinarias terán 
lugar coa antelación suficiente á celebración do Pleno, nos días e horas que 
estableza o Alcalde ou no seu caso o Presidente das mesmas, que se fará 
constar na respectiva convocatoria, cun mínimo de dous días hábiles de 
antelación á sesión da correspondente Comisión Informativa competente por 
razón da materia. 
 
Cuarto.- De conformidade co artigo 125 do ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 
de novembro, a adscrición concreta a cada Comisión Informativa dos membros 
da corporación, realizarase mediante escrito do/a Portavoz de cada grupo 
dirixido ao alcalde, e do que se dará conta ao Pleno, podendo designarse de igual 
forma, un suplente por cada titular. 
 
6.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS. 
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 15/06/2015, sobre dedicacións 

exclusivas, que se recolle a continuación: 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
O artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local 
(LRBRL), recoñece o dereito dos membros das Corporacións locais a percibir 
retribucións polo exercicio dos seus cargos, cando os desempeñen con dedicación 
exclusiva ou parcial, sendo dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social e 
asumindo as Corporacións o pago das cotas empresarias que corresponda.  
 
Neste contexto cabe salientar que as atribucións que a normativa vixente en materia de 
réxime local lles encomenda aos alcaldes, fai preciso que para acadar a maior eficacia 
no desempeño das mesmas, o cargo de alcalde deba exercerse con dedicación 
exclusiva, así como as dedicacións exclusivas e parciais a concelleiros/as  necesarias 
para o eficaz e axeitado funcionamento das distintas áreas municipais. 

 
En virtude do exposto, estudadas as especiais características do Concello e de acordo 
co establecido nos artigos 75, 75 bis, 75 ter. 1. f) e co art. 13 do R.D. 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), proponse ao Pleno a adopción do 
seguinte acordo: 
Primeiro.- Aprobar a dedicación exclusiva para o cargo de alcalde, cunhas retribucións 
brutas anuais de 40.000€, non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva 
ás sesións dos órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións 
polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa 
xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 
Segundo.- Aprobar a dedicación exclusiva, que implicará adicación preferente ás 
tarefas propias do cargo, para as concellarías que se detallan a continuación: 
 
1.-  Concellería de administración, educación e seguridade cidadá, coa retribución bruta 
anual de 32.000,00€, non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás 
sesións dos órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións 
polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa 
xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 
2.- Concellaría de urbanismo, vivenda e sostibilidade, coa retribución bruta anual de 
32.000,00€, non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos 
órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións polos gastos 
ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación dos 
mesmos.  
Ditas retribucións percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
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3.- Concellaría de benestar social, igualdade e servizos sociais,  coa retribución bruta 
anual de 32.000,00€, non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás 
sesións dos órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións 
polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa 
xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 
4.- Concellaría de servizos básicos, coa retribución bruta anual de 32.000,00€, non 
podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos 
colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións polos gastos 
ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación dos 
mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 
Terceiro.- Aprobar a dedicación parcial, cunha dedicación de media xornada, para 
realizar as tarefas propias do cargo para a concellería de transportes, comercio, 
turismo e emprego, coa retribución bruta anual de 17.000,00€, non podendo percibir 
asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que forme 
parte, pero si percibir indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do 
cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribucións percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
  
 Cuarto.- Solicitar ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a alta dos membros da 
Corporación con dedicación exclusiva e dedicación parcial, asumindo o Concello as 
obrigas que as normas do Réxime Xeral da Seguridade Social impoñen ás empresas 
en relación cos traballadores ao seu servizo. 
 
Quinto.- Asumir o pagamento da cotas empresariais que correspondan en virtude 
deste acordo. 
 
Sexto.- Facer público o presente acordo segundo o previsto na normativa aplicable.” 
 

O Sr. Alcalde explica que a proposta das dedicacións exclusivas faise en función do 

acordo de goberno que establece as distintas áreas de funcionamento, co obxecto de 

levar a cabo o traballo coa dedicación necesaria para que o Concello funcione 

axeitadamente. Aclara que se rebaixaron os soldos en algo mais do  10% con respecto 

ao mandato anterior, como resultado da negociación do acordo de goberno. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do BNG, Sr. Fernández Baz,  

di que o seu partido considera necesario que haxa dedicacións exclusivas para poder 

levar a cabo o traballo, pero di que hai que ter en conta que o PSdeG-PSOE na 

lexislatura anterior pedía a redución das dedicacións exclusivas, sobre todo dende o 

ano 2012 no que presentaron unha moción pedindo a redución do 23% o custo do 

goberno municipal e  agora chega a este acordo de goberno e mantenas, e engade que 

tendo en conta a situación económica de Teo, non lle cadra a argumentación que se 

levou a cabo durante a campaña electoral en relación coas dedicacións exclusivas e a 

proposta, polo que considera necesario que se explique esta contradición. 

 

Por outro lado o Sr. Fernández pregunta pola distribución das concellerías e reparto 

das areas, porque considera que non é preciso ir a 6 dedicacións, tendo en conta que, 

no anterior mandato, o goberno municipal funcionou con 4 dedicacións exclusivas. 

 

Intervén a  concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus de la Iglesia, quen di que se fixo 

un pacto de goberno, cunhas negociacións marcadas polo resultado electoral, no que 

ao seu partido atribuíuselle unha concellería, e engade que durante as negociación 

partiuse de posicións enfrontadas, e chegouse a un acordo entre as dúas posturas, 

pero o PSOE sempre mantivo a necesidade de non incrementar o gasto, pero 

mantendo as dedicacións necesarias, polo que se baixaron os soldos de forma 

voluntaria. Di a Sra. Lemus que hai catro anos gastábanse mais cartos, chegando a 

unha baixada do 15% respecto do gasto do ano 2011, e que en todo momento intenta 

ser coherente, pero as negociacións e os pactos non son fáciles, e neste caso 

impúxose o resultado do 24 de maio, no que o electorado non apostou polo programa 

do seu partido, e nas negociación hai que ter en conta o peso das distintas partes. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Guerra Calvelo, di que vai intervir o Sr. Sánchez Crespo, quen 

di que é unha honra estar representando aos veciños e espera estar a altura.  

 

Di o Sr. Sánchez que lle resulta surrealista a proposta do Sr. Sisto, porque tendo en 

conta a situación económica do Concello deberían reducirse as dedicacións exclusivas 

e pola contra, se no ano 2012 había 4 dedicacións exclusivas, agora propóñense 6 

dedicacións, 5 exclusivas e unha media dedicación, no ano 2012 as 4 dedicacións 
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custaban 154.000 € e agora en 2015 as dedicacións custan 185.000 €, o que supón un 

incremento innecesario, porque se antes gobernaban ben non hai motivos para 

incrementar as dedicacións exclusivas. 

 

 Dille á Sra. Lemus que non entende que acepte este incremento de 31.000 € ao ano, 

tendo en conta que en 2012 propoñía 2 dedicacións e media e agora traga con 5 e 

media, e recórdalle á Sra. Lemus, que no ano 2012 pedía que houberaunha dedicación 

exclusiva para a oposición e agora presentan esta proposta que resulta decepciónante 

e surrealista. 

 

Intervén o Sr. Alcalde e di que na modificación da Lei de bases o PP establece uns 

límites en función da poboación, e en Teo estamos por debaixo dese límite, e polo 

tanto se lle parece surrealista a proposta ten que convencer ao PP para que rebaixe 

eses límites. Engade que antes traballábase con menos dedicacións exclusivas porque 

había concelleiros que, por estar xubilados ou en casos como o de María Garea, non 

tiñan dedicación exclusiva e viñan facendo un traballo para o Concello no seu tempo 

libre, pero considera que isto non é o normal, porque para traballar hai que ter un soldo 

digno, e recorda que un profesor de secundaria cobra o mesmo que o alcalde. Remata 

dicindo que se quere comparar que pode comparar co gasto do último alcalde do PP. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di 

que el foi parte do goberno do Sr. Noriega, e as dedicacións exclusivas no ano 2012 

supoñían o  2,2% do orzamento, incluídas as cargas sociais, e agora superan o 2,4%, 

polo tanto non se pode falar do 15% menos, senón de dúas décimas mais. Engade que 

no ano 2012 apoiou as dedicacións exclusivas, pero no pleno de aprobación dos 

orzamentos de 2014 pediu reducir un posto de persoal de confianza e redistribuír as 

dedicacións exclusivas, para capitalizar o plan de seguridade viaria. 

 

Por outra banda di que tendo en conta o exposto polo Sr. Sisto habería que incluír un 

cupo de xubilados nas listas electorais, e aclara que, de acordo co establecido na Lei 

de bases de réxime local, a Teo correspóndenlle 7 dedicacións exclusivas, polo que 

están por debaixo da ratio, pero por esa norma Santiago tería 15 dedicacións 
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exclusivas e non cree que as teñan, porque se trata dun tema de responsabilidade e de 

ética.  

 

 O Sr. Fernández dille á Sra. Lemus que asinando o pacto de goberno é responsable a 

partes iguais con ANONA, e cada un ten que saber como negocia. Remata dicindo que 

non se lle respondeu a como se fixo o reparto de areas, e que non se opón ás 

dedicacións exclusivas, pero non está de acordo coa distribución das áreas e insiste en 

preguntar cales son os criterios de reparto das mesmas. 

 

Intervén a Sra. Lemus e respóndelle ao Sr. Fernández que o importe das dedicacións 

exclusivas supoñen o 2,4% dos ingresos actuais, e no 2012, cando supoñían o 2,2% 

dos ingresos, estaban contabilizados un millón de euros de licenzas urbanísticas, e 

ingresábanse 60.000 €, e agora non pasa iso, polo que o importe total si que diminúe. 

 

Dille aos concelleiros do PP que o pacto de goberno asinárono para cumprilo, e aclara 

que no 2012 presentou unha moción pedindo e redución das dedicacións exclusivas 

porque non se podían reducir os postos de confianza, e agora redúcense pasando de 2 

a 1, polo que, aínda gastando o mesmo que no ano 2012, sería para pagarlle aos 

concelleiros elixidos polos veciños, e engade que a Lei de bases, aprobada polo PP, 

permite 7 dedicacións exclusivas e as dedicacións parciais sen límite, e polo tanto non 

entende a posición do PP neste tema.  

 

Di que vai defender a súa concellería e asume a tarefa de conseguir un Teo sostible, e 

considera que é ao alcalde a quen lle corresponde facer o reparto de áreas, polo que 

non entra na súa valoración e engade que o PSOE fixo unha aposta importante para 

dar unha estabilidade á lexislatura. 

 

Remata dicindo que no ano 2012, cando pediu a redución das dedicacións o 

concelleiro de urbanismo gañaba mais de 36.000 € e agora esta concelleira pasa a 

gañar 32.000 €, e o alcalde cobraba 44.000 € e agora vai cobrar 40.000 €, o que supón 

que se fixo un esforzo por parte de todos para reducir o gasto e chegar a un acordo. 

 



 

 - 23 -

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Sánchez Crespo, e di que na intervención da Sra. 

Lemus dáse a entender que, na negociación do pacto, foi ela a que pediu a redución do 

gasto do goberno e que o Sr. Sisto era o que estaba disposto a gastar mais en 

dedicacións exclusivas. 

 

Dille ao Sr. Alcalde que os mestres e os profesores de secundaria, inicialmente, cobran 

a metade que o alcalde, e acláralle que non contestou as preguntas que lle fixo en 

relación co aumento do gasto, que no ano 2012, as catro dedicacións exclusivas, 

supoñían un gasto 154.000 €, e agora establécense 5 e media e supoñen un gasto de 

185.000 €, o que implica unha suba do 20% en dedicacións exclusivas. 

 

Engade o Sr. Sánchez que no documento de acordo, que tratan de vender como un 

programa social, dos 51 epígrafes correspondentes as competencias dos concelleiros 

solo 14 están dedicadas a cuestións sociais e ningunha competencia de servizos 

sociais está encomendada ao PSOE. Remata dicindo que non ve nada de novo neste 

goberno nin no seu programa, porque falan moito de transparencia e despois aparece 

citada cero veces entre as competencias asignadas aos concelleiros, e falan do servizo 

a veciñanza cando é o penúltimo epígrafe das competencias asignadas ao concelleiro 

da área de servizos sociais, polo que non poden vender o proxecto como un proxecto 

progresista e social a favor da veciñanza. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se mantén o servizo de saneamento e 

abastecemento entre as competencias do alcalde porque ven do expediente de 

municipalización do servizo que el estivo levando persoalmente e polo tanto e normal 

que sexa el o que se encargue disto. Di que á distribución de áreas, fíxose  en función 

das dedicacións exclusivas propostas, porque hai áreas que precisan que o horario 

coincida co dos funcionarios e non todos os concelleiros dispoñen dese tempo. 

 

Di o Sr. alcalde que non vai discutir de nóminas, pero que el é profesor de instituto e 

está perdendo ingresos con respecto ao soldo de alcalde, e insiste en que estaba 

gastando o Concello en dedicacións exclusivas e persoal de confianza era mais que o 

que vai gastar a partir de agora, porque para que houbera mais persoas dedicadas á 

xestión municipal, reducíronse todos o soldo. Remata dicindo que non quere falar de 
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valoración de programas e menos de gasto social, porque este Concello inviste en 

gasto social bastante mais que o concello de Santiago, que estaba gobernado polo PP. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 SONdeTEO-ANOA e 2 PSDEG-PSOE) e oito votos en contra 
(7 PP e 1 BNG) acorda: 
 

Primeiro.- Aprobar a dedicación exclusiva para o cargo de alcalde, cunhas 

retribucións brutas anuais de 40.000€, non podendo percibir asistencias pola 
concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que forme parte, 
pero si percibir indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do 
cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 

Segundo.- Aprobar a dedicación exclusiva, que implicará a dedicación 

preferente ás tarefas propias do cargo, para as concellarías que se detallan a 
continuación: 
 
1.-  Concellería de administración, educación e seguridade cidadá, coa 
retribución bruta anual de 32.000,00€, non podendo percibir asistencias pola 
concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que forme parte, 
pero si percibir indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do 
cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 
2.- Concellaría de urbanismo, vivenda e sostibilidade, coa retribución bruta anual 
de 32.000,00€, non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás 
sesións dos órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir 
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indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan 
efectivos, e previa xustificación dos mesmos.  
Ditas retribucións percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 
3.- Concellaría de benestar social, igualdade e servizos sociais,  coa retribución 
bruta anual de 32.000,00€, non podendo percibir asistencias pola concorrencia 
efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir 
indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan 
efectivos, e previa xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 
4.- Concellaría de servizos básicos, coa retribución bruta anual de 32.000,00€, 
non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos 
órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións polos 
gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa 
xustificación dos mesmos.  
 
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
 

Terceiro.- Aprobar a dedicación parcial, cunha dedicación de media xornada, 

para realizar as tarefas propias do cargo para a concellería de transportes, 
comercio, turismo e emprego, coa retribución bruta anual de 17.000,00€, non 
podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos 
colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións polos gastos 
ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa 
xustificación dos mesmos.  
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Ditas retribucións percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas 
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). 
  

 Cuarto.- Solicitar ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a alta dos 

membros da Corporación con dedicación exclusiva e dedicación parcial, 
asumindo o Concello as obrigas que as normas do Réxime Xeral da Seguridade 
Social impoñen ás empresas en relación cos traballadores ao seu servizo. 
 

Quinto.- Asumir o pagamento da cotas empresariais que correspondan en 

virtude deste acordo. 

Sexto.- Facer público o presente acordo segundo o previsto na normativa 

aplicable. 
 
 
7.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PERSOAL EVENTUAL. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 15/06/2015, sobre persoal eventual, 

que se recolle a continuación: 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PERSOAL EVENTUAL 

Constituída a Corporación despois das eleccións municipais que tiveron lugar o pasado 

día 24 de maio, o Pleno do Concello ten que resolver, entre outros extremos, o relativo 

á determinación do número, características e retribucións do persoal eventual, para o 

seu posterior nomeamento mediante Resolución da alcaldía, de conformidade co 

disposto nos artigos 104 e 104 bis da Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases do 

Réxime Local (LRBRL). 

Por outra parte, de acordo co previsto no artigo 12 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto 

Básico do Empregado Público, ao persoal eventual lle será aplicable, no que sexa axeitado á 

natureza da súa condición, o réxime xeral dos funcionarios de carreira. 

En virtude do exposto, esta alcaldía propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Crear o posto de persoal eventual que se relaciona a continuación, 

determinando o seu número, características e retribucións: 
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Denominación do posto:  XEFA DE GABINETE E COMUNICACIÓN 
      

Número de postos:   1 

Características:   Cargo de confianza da alcaldía á quen lle 

corresponde o seu nomeamento e cese. Cesará 

automaticamente cando cese a autoridade que a/o 

nomeou.  

A súas funcións serán: 

1º.- Asistir ao alcalde no desenvolvemento de todas 

as funcións propias do ámbito das súas 

responsabilidades políticas, xestionando as relacións 

da alcaldía coa cidadanía e os colectivos veciñais e 

realizando tarefas administrativas de trámite e 

colaboración. 

2º.- Asistir ao alcalde en todo o relativo á súa relación 

cos medios de comunicación, así como coordinar a 

política informativa municipal, responsabilizarse da 

edición dos boletíns informativos municipais e 

xestionar a páxina WEB municipal. 

A xornada laboral será a ordinaria do resto do persoal 

municipal, sen perxuizo da súa flexibilidade segundo 

as necesidades da alcaldía. 

Retribucións:    26.000,00 euros brutos anuais. 

Ditas retribucións percibiranse en catorce pagas anuais 

(doce ordinarias e dúas extraordinarias, en xuño e 

decembro, polo mesmo importe). 

 

Segundo.- Unha vez cumprimentados todos os trámites procedimentais, publicar no 

Boletín Oficial da Provincia o nomeamento deste/a funcionario/a de emprego, o seu 

réxime de retribucións e a súa dedicación, en cumprimento do disposto no art. 104.3 da 

LRBRL.” 
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O Sr. Alcalde explica que se reduce un dos postos de confianza para incrementar o 

número de dedicacións exclusivas dos concelleiros, e en consecuencia queda un único 

posto coa denominación de xefa de gabinete e comunicación, cunha retribución bruta 

de 26.000 € anuais. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di que 

a redución do persoal de confianza pon de manifesto que chegaba con unha persoa 

como xa se dixera en distintas ocasións, chegando a presentarse unha cuestión de 

confianza, por este tema, no ano 2014, e pregunta como se xustifica agora isto. 

 

A concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus de la Iglesia, di que reitera a súa postura 

do ano 2012, que sempre foi a de reducir os postos de confianza, postura que tamén 

defendía o BNG, e aclara que, froito do pacto de goberno, non solo se reduce un posto, 

senón que tamén se reduce o soldo, igual que se reduce o soldo do equipo de goberno. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Guerra Calvelo, di que vai intervir a Sra. Vázquez Rey, quen di 

que neste punto o PP alegrase da proposta presentada aínda que non están totalmente 

de acordo coa mesma e polo tanto vanse abster. 

 

A Sra. Vázquez dille ao Sr. Sisto que cando defende a baixade de soldos dos políticos, 

refírese a todos os partidos políticos, porque considera que é o que reclama a 

sociedade de hoxe en día, aínda que haxa que traballar con soldos dignos. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que non está de acordo co Sr. Fernández, porque 

considera que son necesarios dous postos de confianza, pero a proposta é froito do 

pacto de goberno e esta redución propúxoa o PSOE. 

 

Dille á Sra. Vázquez que non é partidario de baixarlle os soldos aos políticos sen mais, 

senón que haberá que baixar o soldo dos políticos que cobran excesivamente, e 

engade que en algún momento a sociedade deberá fixar as retribucións dos políticos 

para evitar expulsar da política a determinados profesionais, e remata dicindo que 

considera que os soldos que se fixan son moi razoables. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di 

que non entende que se vaia facer o mesmo con menos salario, polo que recoñece o 

traballo de negociación, pero está de acordo coa redución do posto de confianza. Di 

que en algún momento haberá que fixar o que hai que pagarlle as persoas que se 

dedican á política, e non se pode pedir baixar os salarios por criterios políticos, como 

pasou en Pontevedra, e insiste en que está a favor das dedicacións exclusivas e de 

salarios dignos, pero habería que determinar que se entende por salario digno. 

 

A Sra. Lemus di que cando defendía a baixada das dedicacións exclusivas, tamén 

defendía que as persoas que traballaran no Concello tivera un salario digno, pero a 

dignidade é algo mais que un salario, que tamén está na representación dos veciños.  

 

Intervén a Sra. Vázquez e di que en ningún momento pretende dicir que a xente non 

cobre polo traballo, pero deben cobrar de xeito proporcionado a cada circunstancia. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 SONdeTEO-ANOA e 2 PSDEG-PSOE) e oito abstencións (7 
PP e 1 BNG) acorda: 

Primeiro.- Crear o posto de persoal eventual que se relaciona a continuación, 

determinando o seu número, características e retribucións: 

Denominación do posto:  XEFA DE GABINETE E COMUNICACIÓN    
Número de postos:  1 
Características:   Cargo de confianza da alcaldía á quen lle 

corresponde o seu nomeamento e cese. Cesará 
automaticamente cando cese a autoridade que a/o 
nomeou.  
A súas funcións serán: 
1º.- Asistir ao alcalde no desenvolvemento de 
todas as funcións propias do ámbito das súas 
responsabilidades políticas, xestionando as 
relacións da alcaldía coa cidadanía e os colectivos 
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veciñais e realizando tarefas administrativas de 
trámite e colaboración. 
2º.- Asistir ao alcalde en todo o relativo á súa 
relación cos medios de comunicación, así como 
coordinar a política informativa municipal, 
responsabilizarse da edición dos boletíns 
informativos municipais e xestionar a páxina WEB 
municipal. 
A xornada laboral será a ordinaria do resto do 
persoal municipal, sen prexuízo da súa 
flexibilidade segundo as necesidades da alcaldía. 

 
Retribucións:   26.000,00 euros brutos anuais. 

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

 

Segundo.- Unha vez cumprimentados todos os trámites procedimentais, 

publicar no Boletín Oficial da Provincia o nomeamento deste/a funcionario/a de 
emprego, o seu réxime de retribucións e a súa dedicación, en cumprimento do 
disposto no art. 104.3 da LRBRL.” 
 
 
8.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RÉXIME ECONÓMICO DAS ASISTENCIAS 
E INDEMNIZACIÓNS. 
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 15/06/2015, sobre persoal réxime 

económico das asistencias e indemnizacións, que se recolle a continuación: 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

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

 Sesións plenarias: 120 euros 

 Sesións da Xunta de Goberno Local: 75 euros 

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

 Sesións da Xunta de Portavoces: 55 euros 

 Reunións de outros órganos colexiados: 55 euros 

SEGUNDO.- Establecer o seguinte réxime respecto das indemnizacións por aloxamento, 
manutención, e gastos de viaxe: 
 
1. -Indemnizacións por aloxamento e manutención:  
Os membros da Corporación percibirán, se é o caso, as axudas correspondentes ao Grupo 1º 
do Anexo II, do R.D. 462/2002 do 24 de maio, de indemnizacións por razón do servizo. De 
conformidade co artigo 10 do Real Decreto anterior no caso das dietas a percibir por 
aloxamento, de non se aplicar o sistema de concerto, o importe a percibir será o realmente 
gastado e xustificado, sen que a súa contía poida exceder da especificada no Real Decreto 
citado. 
 
2.- Indemnizacións por gastos de viaxe  
Os membros da Corporación terán dereito a ser indemnizados polos desprazamentos que 
teñan que realizar como consecuencia do exercicio do cargo, sendo aplicable neste caso o 
previsto no artigo 17 do Real Decreto 462/02. Respecto ao uso do vehículo particular terase en 
conta o previsto no artigo 18 do Real Decreto 462/02 e o acordado en Orde do ministerio de 
Economía e Facenda 3770/2005 da 1 de decembro pola que se revisa o importe da 
indemnización por uso de vehículo particular establecida no Real Decreto 462/02. 
 
TERCEIRO.- Publicar integramente dito acordo no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de 
anuncios, e na páxina web municipal.” 
 
Intervén o sr. alcalde para explicar que se manteñen as retribucións por asistencias a 

órganos colexiados do mandato anterior, que son as recollidas no ROM, e que se 

consideraran axeitadas, engadíndose unicamente o límite de dúas asistencias ao día 

por concelleiro/a no caso das comisións informativas. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do BNG, Sr. Fernandez Baz, 

di que esta de acordo coa proposta. 

 

A concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e o concelleiro do PP, Sr. Guerra, din que 

tamén están conformes coa proposta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 SONdeTOE-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
BNG) acorda: 
 

PRIMEIRO.- Fixar como asistencias ás concelleiras e concelleiros da Corporación 
que non estean acollidos ao réxime de dedicación exclusiva ou parcial, pola 
concorrencia efectiva ás sesións e reunións dos órganos colexiados dos que 
formen parte, os seguintes importes: 

 Sesións plenarias: 120 euros 

 Sesións da Xunta de Goberno Local: 75 euros 

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

 Sesións da Xunta de Portavoces: 55 euros 

 Reunións de outros órganos colexiados: 55 euros 

SEGUNDO.- Establecer o seguinte réxime respecto das indemnizacións por 
aloxamento, manutención, e gastos de viaxe: 
 
1. -Indemnizacións por aloxamento e manutención:  
Os membros da Corporación percibirán, se é o caso, as axudas correspondentes 
ao Grupo 1º do Anexo II, do R.D. 462/2002 do 24 de maio, de indemnizacións por 
razón do servizo. De conformidade co artigo 10 do Real Decreto anterior no caso 
das dietas a percibir por aloxamento, de non se aplicar o sistema de concerto, o 
importe a percibir será o realmente gastado e xustificado, sen que a súa contía 
poida exceder da especificada no Real Decreto citado. 
 
2.- Indemnizacións por gastos de viaxe  
Os membros da Corporación terán dereito a ser indemnizados polos 
desprazamentos que teñan que realizar como consecuencia do exercicio do 
cargo, sendo aplicable neste caso o previsto no artigo 17 do Real Decreto 462/02. 
Respecto ao uso do vehículo particular terase en conta o previsto no artigo 18 do 
Real Decreto 462/02 e o acordado en Orde do ministerio de Economía e Facenda 
3770/2005 da 1 de decembro pola que se revisa o importe da indemnización por 
uso de vehículo particular establecida no Real Decreto 462/02. 
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TERCEIRO.- Publicar integramente dito acordo no Boletín Oficial da Provincia, no 
Taboleiro de anuncios, e na páxina web municipal. 
 

 
9- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS. 
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 15/06/2015, sobre persoal réxime 

económico das asistencias e indemnizacións, que se recolle a continuación: 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Segundo establecen os artigos 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e 44.4 do Regulamento 
Orgánico da Corporación municipal de Teo, o Pleno da Corporación, con cargo aos 
Orzamentos anuais da mesma, poderá asignar aos grupos políticos unha dotación económica 
que deberá contar cun compoñente fixo, idéntico para todos os grupos, e outro variable, en 
función do número de membros de cada un deles, dentro dos límites que, no seu caso, se 
establezan con carácter xeral nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado, e sen que podan 
destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da Corporación ou 
á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de carácter patrimonial. 
Ao abeiro da normativa citada, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
PRIMEIRO.- Dotar economicamente aos Grupos Políticos constituídos no Concello de Teo 
coas seguintes cantidades: 50 euros ao mes por Grupo Político, máis 100 euros ao mes por 
cada concelleira ou concelleiro integrante de cada Grupo. 
 
SEGUNDO.- A dotación económica asignada aos Grupos Políticos non poderá destinarse ao 
pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación ou á adquisición 
de bens que podan constituír activos fixos de carácter patrimonial. 
 
TERCEIRO.- Os Grupos Políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación 
económica asignada polo Pleno con cargo aos Orzamentos anuais da Corporación, 
contabilidade que porán a disposición do citado Pleno sempre que éste o solicite. 
 
CUARTO.- Aprobar as seguintes bases reguladoras do destino e xustificación dos fondos 
aprobados por este Concello para dotar economicamente aos Grupos Políticos constituídos 
nesta Corporación: 

BASES REGULADORAS 
 
1ª).- OBJETO. É obxecto das presentes bases a regulación do destino e xustificación dos 
fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos grupos políticos 
constituídos nesta Corporación. 
 
2ª).- CONTÍA. A contía dos fondos destinados ascende a 50 euros ao mes por Grupo Político 
máis 100 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada Grupo, debendo 
consignarse no Orzamento anual da Corporación con suxeición aos criterios legais previstos no 
artigo 73 da Lei 7/85, de 2 de abril, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e demais 
normativa de aplicación. 
 
3ª).- INGRESO. O ingreso dos fondos aprobados realizarase nunha conta bancaria cuxo titular 
será o grupo político municipal, debendo xustificarse a titularidade ante o Concello, 
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presentando na Tesouraría municipal certificación de número de conta bancaria onde figure o 
nome e o CIF do grupo político municipal. 
4ª).- DEVENGO. A dotación económica para os Grupos Políticos constituídos na Corporación  
devengarase dende o mes natural seguinte ao da súa constitución ata o mes de finalización do 
mandato, debendo consignarse no Orzamento anual a contía correspondente. 
 
5ª).- DESTINO. O destino dos fondos asignados será a realización de actividades e servizos 
dentro do marco da súa función como grupo político dentro da Corporación para a xestión dos 
seus intereses e actuacións políticas con suxeición á legalidade vixente en todo momento e 
que non estea expresamente prohibido pola lexislación. A este respecto está expresamente 
prohibido o pago con ditos fondos de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 
corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de carácter patrimonial. 
 
6ª).-XUSTIFICACIÓN.  
 
6.1.- FORMA: Os gastos realizados para os fins previstos no punto anterior xustificaranse 
unicamente con factura ou facturas regulamentariamente expedidas a nome do grupo político 
municipal. 
 
6.2.- PRAZO: A xustificación dos fondos verificarase unha vez ao ano ante o Pleno do 
Concello, dándose conta no primeiro pleno ordinario que se celebre a partires do mes de 
febreiro de cada ano, debendo os grupos políticos presentar no Concello a documentación 
xustificativa durante o mes de xaneiro de cada ano respecto dos gastos realizados no ano 
anterior vencido. No  expediente de xustificación constará o informe de fiscalización da 
Intervención Municipal. 
 
6.3.- EFECTOS: As cantidades non xustificadas do ano vencido sobre o importe da dotación 
económica concedida e aboada minorarán a dotación económica do ano seguinte na cantidade 
respectiva. Antes da data do fin do mandato todas as cantidades aboadas aos grupos deben 
estar xustificadas ou reintegradas. 
7ª).- Nas bases de execución do Orzamento recollerase, no seu caso e a proposta da 
Intervención, a normativa complementaria ao acordo que agora se adopta. 
 
QUINTO.- Publicar integramente este acordo no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web 
municipal.” 
 
O Sr. alcalde salienta que se trata dun medio de contribuír aos gastos dos grupos da 

oposición, aínda que non se asignen dedicacións exclusivas, e di que se manteñen as 

mesmas asignacións dende o ano 2007. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do BNG, Sr. Fenández Baz, di 

que este tema ven sendo conflitivo nos últimos tres anos, dende que o grupo de 

goberno anterior deixou de ter grupo municipal, e sinala que a Lei de bases de réxime 

local contempla a contabilidade dos grupos municipais, e á vista disto a regulación do 

Concello é excesivamente esixente, polo que considera que deberá modificarse o 

control dos gastos para que sexa menos complexa, porque o BNG xa ten un CIF e 
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unha conta corrente, pero nunca reclamaron porque tiñan pendente un requirimento do 

Tribunal de Cuentas. Di que tendo en conta que é o Pleno o que fiscaliza e que o 

informe de intervención di que hai partida para este gasto, debese cumprir cos criterios. 

 

Engade que dende o ano 2011 ao grupo municipal do BNG débenselle 18.300 €, ao PP 

aínda se lle deben mais e o grupo mixto non cobrou nada nos catro anos, polo que 

considera que se trata dun tema importante e di que van a seguir o procedemento que 

se aprobe. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que nos últimos anos falouse 

moito deste tema e o grupo mixto, polas circunstancias que xa se coñecen,  non cobrou 

nada nos catro anos, pero xa se ten dito que había que arranxar este tema para o que 

habería que facer unha xunta de portavoces e chegar a un acordo para aclarar cales 

son os gastos e se é necesario ou non o CIF, e propón chegar hoxe a un acordo, que 

pode modificarse nun pleno posterior, despois de que a xunta de portavoces busque 

unha formula definitiva que deixe de provocar problemas. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Guerra, quen di que esta totalmente de acordo coa 

proposta da Sara. Lemus. 

 

O Sr. alcalde di que coincide coa Sra. Lemus e que esta de acordo co proposta, pero 

aclara que neste tema ten moito que dicir intervención, e polo tanto na xunta de 

portavoces debe estar a interventora, porque a alcaldía non vai a levantar reparos 

neste tema, e polo tanto hai que buscar unha solución que acepte intervención. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións o Sr Fernández Baz di que está de acordo, 

pero había que poñer de manifesto a situación do mandato anterior e espera que a 

xunta de portavoces se celebre canto antes para chegar a un consenso e solucionar o 

problema.  

 

A Sra Lemus e o Sr. Guerra renuncian ao segundo turno de intervencións. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 SONdeTOE-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
BNG) acorda: 
 
PRIMEIRO.- Dotar economicamente aos Grupos Políticos constituídos no 
Concello de Teo coas seguintes cantidades: 50 euros ao mes por Grupo Político, 
máis 100 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada 
Grupo. 
 
SEGUNDO.- A dotación económica asignada aos Grupos Políticos non poderá 
destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 
corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de 
carácter patrimonial. 
 
TERCEIRO.- Os Grupos Políticos deberán levar unha contabilidade específica da 
dotación económica asignada polo Pleno con cargo aos Orzamentos anuais da 
Corporación, contabilidade que porán a disposición do citado Pleno sempre que 
éste o solicite. 
 
CUARTO.- Aprobar as seguintes bases reguladoras do destino e xustificación 
dos fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos Grupos 
Políticos constituídos nesta Corporación: 

BASES REGULADORAS 
 
1ª).- OBJETO. É obxecto das presentes bases a regulación do destino e 
xustificación dos fondos aprobados por este Concello para dotar 
economicamente aos grupos políticos constituídos nesta Corporación. 
 
2ª).- CONTÍA. A contía dos fondos destinados ascende a 50 euros ao mes por 
Grupo Político máis 100 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro 
integrante de cada Grupo, debendo consignarse no Orzamento anual da 
Corporación con suxeición aos criterios legais previstos no artigo 73 da Lei 7/85, 
de 2 de abril, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo 
que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 
demais normativa de aplicación. 
 
3ª).- INGRESO. O ingreso dos fondos aprobados realizarase nunha conta 
bancaria cuxo titular será o grupo político municipal, debendo xustificarse a 
titularidade ante o Concello, presentando na Tesouraría municipal certificación 
de número de conta bancaria onde figure o nome e o CIF do grupo político 
municipal. 
4ª).- DEVENGO. A dotación económica para os Grupos Políticos constituídos na 
Corporación  devengarase dende o mes natural seguinte ao da súa constitución 
ata o mes de finalización do mandato, debendo consignarse no Orzamento anual 
a contía correspondente. 
 
5ª).- DESTINO. O destino dos fondos asignados será a realización de actividades 
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e servizos dentro do marco da súa función como grupo político dentro da 
Corporación para a xestión dos seus intereses e actuacións políticas con 
suxeición á legalidade vixente en todo momento e que non estea expresamente 
prohibido pola lexislación. A este respecto está expresamente prohibido o pago 
con ditos fondos de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 
corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de 
carácter patrimonial. 
 
6ª).-XUSTIFICACIÓN.  
 
6.1.- FORMA: Os gastos realizados para os fins previstos no punto anterior 
xustificaranse unicamente con factura ou facturas regulamentariamente 
expedidas a nome do grupo político municipal. 
 
6.2.- PRAZO: A xustificación dos fondos verificarase unha vez ao ano ante o 
Pleno do Concello, dándose conta no primeiro pleno ordinario que se celebre a 
partires do mes de febreiro de cada ano, debendo os grupos políticos presentar 
no Concello a documentación xustificativa durante o mes de xaneiro de cada ano 
respecto dos gastos realizados no ano anterior vencido. No  expediente de 
xustificación constará o informe de fiscalización da Intervención Municipal. 
 
6.3.- EFECTOS: As cantidades non xustificadas do ano vencido sobre o importe 
da dotación económica concedida e aboada minorarán a dotación económica do 
ano seguinte na cantidade respectiva. Antes da data do fin do mandato todas as 
cantidades aboadas aos grupos deben estar xustificadas ou reintegradas. 
7ª).- Nas bases de execución do Orzamento recollerase, no seu caso e a proposta 
da Intervención, a normativa complementaria ao acordo que agora se adopta. 
 
QUINTO.- Publicar integramente este acordo no Boletín Oficial da Provincia e na 
páxina web municipal. 
 

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 accidental, dou fe. 

 
      O alcalde                  A secretaria accidental 
 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Mª. Pilar Sueiro Castro  
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A  C  T  A  9/2015 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 6 DE XULLO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a seis de xullo de dous mil quince, reúnense en primeira 

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

a presidencia do Sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a 

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

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Rafael C. Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 
D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D.ª Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
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Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS 
2.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 
3.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN DA XUNTA DE PORTAVOCES 
4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E 
APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS E DEPURACIÓN. 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DA MEMORIA PARA A XESTIÓN 
DIRECTA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS E 
DEPURACIÓN. 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN 
E APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO ANEXO DE PERSOAL. 
 

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

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

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

seguintes: 

 
1.- DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS. 
O Sr. alcalde da conta da constitución dos grupos políticos municipais. A estes efectos 

dáse conta de que de acordo co solicitado polos diferentes grupos políticos e co 

previsto no artigo 73.3 Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime 

Local, artigos 38 e ss do Regulamento orgánico municipal (ROM), artigos 74 e ss. da 

Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e artigos 23 e ss. do 

R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, constituíronse 

os grupos políticos que se detallan a continuación, mediante escrito dirixido ao 
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Presidente e subscrito por todos os seus integrantes, coa designación dos 

correspondentes portavoces e, no seu caso, suplentes. 

 
1.- SON de TEO-ANOVA (rex. entrada nº 4.666, de 16/06/2015). 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

Dª. María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

Portavoz:  

Dª. María Salomé Beiroa Fernández 

Suplente: 

D. Xose Ignacio Iglesias Villar 

 
2.- PARTIDO POPULAR (rex. entrada nº 4.728, de 17/06/2015) 
D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio R. Sánchez Crespo 

Dª. Sofía Ferreiro Gaspar 

D. Julio C. Retis Vázquez 

Dª. María Vazquez Rey 

Dª. Dolores Nariño Facal 

D. Ignacio Arroyo Font  

Portavoz:  

D. José Manuel Guerra Calvelo 

Suplente: 

D. Antonio R. Sánchez Crespo 

 
3.- PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO 
ESPAÑOL (PSdeG-PSOE) (rex. entrada nº 4.584, de 13/06/2015) 
Dª. Uxia Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 
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Portavoz:  

Dª. Uxia Lemus de la Iglesia 

Suplente: 

D. Roberto Moñino Gil 

 

4.- GRUPO MIXTO 
En relación co grupo mixto, e tendo en conta que D. Manuel Anxo Fernández Baz, 

concelleiro do BNG, presenta escrito de 15/06/2015 (rex. entrada nº 4.589) no que 

comunica a constitución do grupo municipal do BNG, ao amparo do artigo 75 da Lei de 

Administración Local de Galicia, no que fai constar que será o seu portavoz, o Sr. 

Alcalde explica que, de acordo co establecido no artigo 38.2 do Regulamento Orgánico 

Municipal, en relación co artigo 74.4 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración 

Local de Galicia, os grupos políticos municipais deben ter, cando menos, dous 

concelleiros, polo que non é posible constituír un grupo municipal con un so concelleiro, 

polo que o concelleiro do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz, queda integrado no 

grupo mixto do que será portavoz. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

2.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. 

O Sr. alcalde da conta da composición das Comisións Informativas segundo o 

documento incorporado ao expediente que se reproduce a continuación. 

“ASUNTO: COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 
De acordo co establecido nos artigos 38 e 123 e seguintes do R.D. 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, en relación co artigo 14 do Regulamento 

Órganico Municipal, as comisións informativas, creadas por acordo do Pleno de 18 de 

xuño de 2015, quedarán integradas polos membros que se recollen a continuación, á 

vista dos escritos presentados polos grupos municipais, sendo o Alcalde o presidente 

de todas elas: 
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1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, VIVENDA, INFRAESTRUTURAS, 
SOSTIBILIDADE E SERVIZOS BÁSICOS: 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Vogais: 
D. Xurxo Francos Liñares  
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 
Suplente: Dna. María del Pilar Pérez Fagil 

D. José Manuel Guerra Calvelo 
Suplente: D.ª  María Vázquez Rey 

D. Antonio R. Sánchez Crespo 
Suplente: D. Ignacio Arroyo Font  
 D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
Suplente: D.ª María Dolores Nariño Facal 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
Suplente: D. Roberto Moñino Gil  

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
2.- COMISION INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN, 
SEGURIDADE CIDADÁ E DEPORTES. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Vogais: 
D.ª Mª Salomé Beiroa Fernández 
Suplente: D.ª Concepción García Vázquez 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 
Suplente: D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. Ignacio Arroyo Font 
Suplente: D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª María Vázquez Rey 
Suplente: D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
 D. Antonio R. Sánchez Crespo 
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Suplente: D. Julio César Retis Vázquez 
D. Roberto Moñino Gil 
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
 
3.-COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSOAL, COMUNICACIÓN, LINGUA E MEDIO 
NATURAL. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Vogais: 
D.ª María del Pilar Pérez Fagil 
Suplente: D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D.ª María Salomé Beiroa Fernández 
Suplente: D.ª Concepción García Vázquez 

D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
Suplente: D. Ignacio Arroyo Font 

D. José Manuel Guerra Calvelo 
Suplente: D. María Dolores Nariño Facal 
D.ª María Vázquez Rey 
Suplente: D. Julio César Retis Vázquez 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
Suplente: D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz  
 
4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE, 
PARTICIPACIÓN VECIÑAL E MOCIDADE. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Vogais: 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar  
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 
Suplente: D.ª María del Pilar Pérez Fagil 
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D. Julio César Retis Vázquez 
Suplente: D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª María Dolores Nariño Facal 
Suplente: D. Ignacio Arroyo Font 
D.ª María Vázquez Rey 
Suplente: D.ª María Dolores Nariño Facal 
D. Roberto Moñino Gil 
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
 
5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO E 
EMPREGO. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Vogais: 
D.ª Concepción García Vázquez 
Suplente: D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xurxo Francos Liñares 
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. José Manuel Guerra Calvelo 
Suplente: D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 

D. Ignacio Arroyo Font 
Suplente: D.ª María Vázquez Rey 
D.ª María Dolores Nariño Facal 
Suplente: D. Antonio R. Sánchez Crespo 
D. Robeto Moñino Gil 
Suplente: Dª.Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
 
6.-COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E ASUNTOS ECONÓMICOS, QUE 
ASUME AS FUNCIÓNS DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  
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Vogais: 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar  
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª Concepción García Vázquez 
Suplente: D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Antonio R. Sánchez Crespo 
Suplente: D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
Suplente: D.ª María Vázquez Rey 
D. Ignacio Arroyo Font 
Suplente: D.ª María Dolores Nariño Facal 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
Suplente: D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
 

En Teo, a 23 de xuño de 2015 

O alcalde 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN DA XUNTA DE PORTAVOCES. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 26 de xuño de 2015, que se recolle a 

continuación, relativa á creación da xunta de portavoces. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á  CREACIÓN DA XUNTA DE 

PORTAVOCES 

Considerando que segundo o apartado 3 do artigo 20 LRBRL os propios municipios, 

nos Regulamentos Orgánicos, poderán establecer e regular outros órganos 

complementarios, de conformidade co previsto no citado artigo e nas leis das 

Comunidades Autónomas. 
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Considerando que segundo o artigo 59.2d) LALGA, poderán complementar a 

organización municipal, ademáis dos órganos establecidos no artigo citado, calquera 

outro órgano establecido polo Concello e regulado polo seu regulamento orgánico, 

debendo responder a creación dos órganos complementarios aos principios de eficacia, 

economía organizativa e participación cidadá e esixir o cumprimento dos requisitos aos 

que se refire o apartado 3 do artigo 59 LALGA. 

 

Considerando que de acordo co establecido no artigo 16-a) do ROM a Xunta de 

Portavoces é un órgano complementario colexiado, sen atribucións resolutorias, que 

ten por función o estudio, consulta e proposta de calquera asunto de incidencia 

municipal de competencia plenaria, de conformidade co disposto no artigo 22 LRBRL. 

Estará integrada exclusivamente polos portavoces dos diferentes grupos municipais ou 

os seus suplentes e presidida polo Alcalde, podendo este delegar a presidencia 

efectiva en calquera membro da mesma. 

 

En virtude do exposto e de conformidade co disposto na normativa citada, proponse ao 

Pleno a adopción do seguinte acordo: 

- Constituír a Xunta de portavoces que, de acordo co establecido no artigo 16-a) 

ROM, estará integrada polos portavoces dos diferentes grupos municipais ou os 

seus suplentes. A Presidencia correspóndelle ao alcalde, podendo este delegar 

a presidencia efectiva en calquera membro da mesma. 

 

Teo, 26 de xuño de 2015 
O alcalde, 
Rafael C. Sisto Edreira”. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso das súas quendas de intervención. 

 

O Sr. alcalde explica que se intentará facer a sesión constitutiva a finais desta semana. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
seus membros presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo 
mixto), acorda constituír a Xunta de portavoces que, de acordo co establecido no 
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artigo 16-a) ROM, estará integrada polos portavoces dos diferentes grupos 
municipais ou os seus suplentes. A Presidencia correspóndelle ao alcalde, 
podendo este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da mesma. 
 

4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 26 de xuño de 2015, que se recolle a 

continuación. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
De acordo co disposto no artigo 38.c) do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, polo que 
se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, o Pleno debe proceder ao nomeamento de representantes da 
Corporación nos órganos colexiados que sexan da súa competencia. 

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

 
Primeiro.- Nomear ós/ás concelleiros/as que se detallan a continuación, como 
representantes desta Corporación nos seguintes Consellos  Escolares: 
 

• Consello Escolar do I.E.S. de Cacheiras: Dna. María Salomé Beiroa Fernández 
• Consello Escolar do C.E.I.P. de Calo: D. X. Ignacio Iglesias Villar 
• Consello Escolar do C.E.I.P. A Ramallosa: Dna. Uxía Lemus de la Iglesia 
• Consello Escolar do C.E.I.P. dos Tilos: Dna. Concepción García Vázquez 
• Consello Escolar do C.R.A. (Colexio Rural Agrupado de Teo): Dna. María 

Salomé Beiroa Fernández 
• Consello Escolar das Escolas Infantís Municipais: Dna. María Salomé Beiroa 

Fernández 
• Comisión de baremación das Escolas infantís Municipais: Dna. Uxía Lemus de la 

Iglesia. 
 

Segundo.- Nomear como representante da Corporación na Xunta Local de incendios a 
Dna. María Salomé Beiroa Fernández. 

 
Terceiro.- Nomear como representante da Corporación na Mancomunidade de 
Municipios de Santiago de Compostela a D. Rafael C. Sisto Edreira. 
 
Cuarto.- Nomear como representante da Corporación nas Xuntas de Compensación 
dos SAUR a Dna. Uxía Lemus de la Iglesia. 

 
Quinto.- Nomear como representante da Corporación no GDR “Terras de Compostela” 
a D. Rafael C. Sisto Edreira. 
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Sexto.- Dar traslado do presente acordo aos/ás concelleiros/as e notificalo aos órganos 
citados para o seu coñecemento e efectos oportunos. 
 
Teo, 26 de xuño de 2015 
O alcalde 
Rafael C. Sisto Edreira” 
 

Sendo as vinte horas e oito minutos incorpórase á sesión plenaria a concelleira do PP, 

D.ª Mª Dolores Nariño Facal. 

 

O Sr. alcalde formula unha emenda in voce relativa ao nomeamento como 

representante da Corporación no GDR “Terras de Compostela”, a D.ª Concepción 

García Vázquez.  

 
Os concelleiros/as non fan uso das súas quendas de intervención. 

 
Explica o Sr. Sisto que se vai a proceder a someter a votación a emenda formulada e a 

continuación, no seu caso, a proposta emendada. 

 

Sometida a votación a emenda formulada polo Sr. alcalde, obtense o seguinte 

resultado: 

Votos a favor – 17 (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto).  

 

De acordo co resultado da votación, o Sr. alcalde sinala que se vai a someter a 

votación a proposta emendada nos termos expostos. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
seus membros (7 SON de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), 
acorda: 
Primeiro.- Nomear ós/ás concelleiros/as que se detallan a continuación, como 
representantes desta Corporación nos seguintes Consellos  Escolares: 

• Consello Escolar do I.E.S. de Cacheiras: Dna. María Salomé Beiroa 
Fernández 

• Consello Escolar do C.E.I.P. de Calo: D. X. Ignacio Iglesias Villar 
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• Consello Escolar do C.E.I.P. A Ramallosa: Dna. Uxía Lemus de la Iglesia 

• Consello Escolar do C.E.I.P. dos Tilos: Dna. Concepción García Vázquez 

• Consello Escolar do C.R.A. (Colexio Rural Agrupado de Teo): Dna. María 
Salomé Beiroa Fernández 

• Consello Escolar das Escolas Infantís Municipais: Dna. María Salomé 
Beiroa Fernández 

• Comisión de baremación das Escolas infantís Municipais: Dna. Uxía Lemus 
de la Iglesia. 
 

Segundo.- Nomear como representante da Corporación na Xunta Local de 
incendios a Dna. María Salomé Beiroa Fernández. 
 
Terceiro.- Nomear como representante da Corporación na Mancomunidade de 
Municipios de Santiago de Compostela a D. Rafael C. Sisto Edreira. 
 
Cuarto.- Nomear como representante da Corporación nas Xuntas de 
Compensación dos SAUR a Dna. Uxía Lemus de la Iglesia. 

 
Quinto.- Nomear como representante da Corporación no GDR “Terras de 
Compostela” a D.ª Concepción García Vázquez. 
 
Sexto.- Dar traslado do presente acordo aos/ás concelleiros/as e notificalo aos 
órganos citados para o seu coñecemento e efectos oportunos. 
 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E 
APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS E DEPURACIÓN. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15 de xuño de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda, 

asuntos económicos e especial de contas do 02/07/2015. 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Considerando que en data 26/03/2015 o Pleno da Corporación adoptou o acordo de 

aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por 

abastecemento de auga, sumidoiros e depuración, e que dito acordo foi exposto ao 

público en data 10/04/2015. 

Considerando que en data 29/04/2015 os traballadores de Viaqua solicitaron mediante 

escrito copia completa do expediente de modificacion da ordenanza de referencia, e 

que recibiron a documentación requerida na mesma data, o 29/04/2015. 

Visto o escrito de alegacións de data 18/05/2015 presentado por D. José Rivas 

Guerrero e outros oito traballadores de Viaqua, na que se opoñen ao acordo do Pleno 

de data 26/03/2015 debido a que, segundo eles, non se lles entregou copia completa 

do expediente o que lles causou indefensión. 

Visto o informe de intervención de data 15/06/2015 segundo o cal, os interesado 

asinaron o recibo da documentación solicitada en data 29/04/2015 non requerindo 

documentacion adicional ata o remate do prazo de exposición o día 18/05/2015. 

 Considerando o disposto no artigo 17 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refudido 

da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopcion dos seguintes acordos: 

 Primeiro.-   Desestimar as alegacións presentadas por D. José Rivas Guerrero e oito 

traballadores mais da empresa Viaqua, contra o acordo provisional de aprobación da 

Ordenanza Fiscal da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e depuración de 

data 26/03/2015 polo motivos expresados no informe de intervención de data 

15/06/2015. 

Segundo.-aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da 

taxa por abastecemento de auga ,sumidoiros e depuracion, nos seguintes termos: 

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, 

sumidoiros e depuración do concello de Teo 

Artigo primeiro .- modificación do artigo 5.-cota tributaria: 

De xeito que se engade un apartado e) co seguinte contido: 
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e) Acometidas 

e1) Acometidas de abastecemento: 

As acometidas de abastecemento de auga potable que requiran dunha conexión 

inferior a 5m de lonxitude terán o seguinte custo, establecido en función dunha 

acometida media de 3m, e un incremento por metro lineal cando superen os 5 m: 

Ø acometida Tipo A (terra) Tipo B (asfalto) Tipo C (baldosa) 

32mm (1'') 209,58€+15,44€/m 264,48€+22,63€/m 311,24€+26,37€/m

40-50mm  252,14€+17,81€/m 307,59€+25€/m 354,37€+28,74€/m

63mm (2'') 300,02€+ 19,79€/m 354,36€+26,98€/m 401,71€+30,72€/m

A esta cantidade (sen IVE) sumarase a instalación do contador: 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno e pezas de conexión, 

en batería de contadores ou similar: 98,17€/unidade (sen IVE) 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno, pezas de conexión e 

armario de PVC, placa transparente, en vivenda unifamiliar ou similar: 

177,48€/unidade (sen IVE) 

O cadro de tarifas de contadores (sen instalación) para diámetros superiores a 13mm, 

será o seguinte: 

Diámetro Prezo (s. IVE)  Diámetro Prezo (s. IVE) 

15mm 90€  20mm 107€ 

25mm 156€  30mm 201€ 

40mm 292€  50mm 590€ 

65mm 730€  80mm 886€ 

 

e2) Acometidas de saneamento: 

As acometidas de saneamento de augas residuais formada por arqueta de saída, tubo 

de PVC de 160mm de diámetro e 5atm de presión, incluída excavación, recheo, 
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demolición e reposición de firme, con conexión a colector existente ata un máximo de 

4m, terán as seguintes tarifas: 

Tipo de acometida Tarifa (sen IVE) 

En terra 356,17€+36,24€/m 

En asfalto  397,59€+40,07€/m 

En baldosa (beirarrúa) 446,69€+ 44,96€/m 

Para distancias superiores, cada tramo de 40m deberá construírse un pozo de rexistro 

con aneis prefabricados de formigón en masa, con tarifas dependentes da 

profundidade do mesmo, e na que se inclúen excavación, cerco e tapa de fundición, 

que de seguido se establecen: 

Profundidade Prezo (s. IVE)  profundidade Prezo (s. IVE) 

1m 292,16€  1,5m 380,08€ 

2m 468,31€  2,5m 555,31€ 

 

Artigo segundo.- Modificacion do artigo 7 .-beneficios fiscais. 

Engadindo o seguinte: 

·    - A taxas por conexións e acometidas ao servizo municipal de de Augas de Teo estarán 

bonificadas ao 100% no caso de que existan motivos de urxente necesidade que fagan 

necesario as citadas conexións e non existan recursos económicos suficientes na 

unidade de convivencia para facer cargo ao custo establecido. Estes motivos deberán 

estar reflectidos nun informe das Traballadoras Sociais municipais, así como a súa 

valoración de falta de recursos, e a bonificación se concederá por Resolución da 

Alcaldía. 

- Cando unha unidade familiar non poida facer fronte ao pagamento das taxas por 

abastecemento de auga, sumidoiros ou depuracion, deberase emitir un informe das 

Traballadoras Sociais municipais, nas que se faga constar esta imposibilidade e se 

dito informe así o considera se concederá unha bonificación do 100% nas cotas. 
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Dito informe deberá propoñer un prazo para que esta bonificación se manteña, que 

será como máximo dun ano natural. Transcorrido o tempo proposto,  se non se  

resolvera á carencia económica causante desta imposibilidade a Traballadora 

Social de referencia deberá emitir un informe no que faga constar este estremo, e 

se prorrogue esta bonificación previa resolucion da Alcaldía que a conceda. 

 

Terceiro.-  Notificar o presente acordo aos interesdos e Remitilo ao BOP a efectos da 

súa exposición pública. 

Contra a Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo”. 

 
Obra no expediente informe de intervención, de 15 de xuño de 2015, que se reproduce 

a continuación. 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

ASUNTO: RESOLUCION RECLAMACIÓN CONTRA ACORDO PROVISIONAL DE APROBACION DA 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ABASTECEMENTO DE 

AUGA, SUMIDOIROS E DEPURACIÓN 

 

LEXISLACION APLICABLE 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais. 

Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 

RDL 781/1986, Texto Refundido do Réxime Local. 

 

ANTECEDENTES 

O Pleno da Corporación en sesión de data 26/03/2015 adoptou o acordo de aprobar provisionalmente a 

modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e 

depuración. Dito acordo foi exposto ao público mediante edicto publicado no BOP en data 10/04/2015 a 

efectos de que os interesados poideran formular as alegacións que  estimasen oportunas. 

En data 18/05/2015, D. José Rivas Guerrero e oito traballadores mais da empresa  Viaqua presentaron 

alegacións contra o acordo do Pleno citado, alegando que non obtiveron copia completa do expediente o 

cal lles provoca indefensión. 

Á  vista dos expedientes e da lexislación aplicable que antecede, como Interventora, considero oportuno 

emitir o seguinte informe: 

 



 

 - 17 -

1º.-RESPECTO DA ALEGACIÓN FORMULADA  

En resposta á alegación formulada polos traballadores de Viaqua en data 18/05/2015 a que suscribe 

informa que en data 29/04/2015 D. Enrique Ferro Pisos, traballador da empresa Viaqua,actuando en 

nombre propio e doutros traballadores de Viaqua, solicituo copia íntegra do expediente administrativo da 

aprobación provisional para a modificacion da ordenanza fiscal de referencia. D. Enrique Ferros Pisos 

asinou o recibo da documentación requerida na mesma data, o 29/04/2015. O prazo de exposición 

pública remataba o 18/05/2015 e os interesados no presentaron ningún outro escrito solicitando 

documentación adicional, polo que se deduce que lles foi entregado o expediente de modificación da 

ordenanza completo, e, polo tanto, a alegación debe ser desestimada. 

 

2º.-COMPETENCIA PARA RESOVER A ALEGACION 

E órgano competente para resolver esta alegación o Pleno da Corporación, contra o acordo de 

aprabación definitiva poderá interpoñerse recurso contencioso administrativo na forma e prazos que 

marca dita xurisdicción. 

Isto é canto ten a ben informar a funcionaria que suscribe. 

Teo, 15 de xuño de 2015. 

A interventora 

Mónica Lado Varela” 

 

O Sr. alcalde pon de manifesto que tanto este punto como os posteriores teñen unha 

contestación técnica. Salienta que máis alá da opinión que cada un poida ter do 

proceso de municipalización, unha vez tomado o acordo e presentadas as alegacións, 

considerouse que a contestación se debía dar dende un punto de visto técnico-xurídico, 

polo que non existiu ningún tipo de orientación por parte da alcaldía ou do equipo de 

goberno. 

 

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

Fernández, di que, como no Pleno de marzo, está a favor da modificación da 

ordenanza, incluída a emenda presentada no seu momento, polo que vai a votar a 

favor da proposta. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que van a manter a mesma 

posición que en marzo, incluída a negociación que houbo coa emenda. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que van a reiterar o mesmo que en marzo, 

cando dixeron que lles parecían excesivas as taxas, polo que seguen mantendo a 

mesma postura. 

 

Preguntado polo Sr. alcalde, 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 
dez votos a favor (7 SON de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), e sete 
votos en contra (7 PP), acorda: 

Primeiro.-   Desestimar as alegacións presentadas por D. José Rivas Guerrero e 
oito traballadores mais da empresa Viaqua, contra o acordo provisional de 
aprobación da Ordenanza Fiscal da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros 
e depuración de data 26/03/2015 polo motivos expresados no informe de 
intervención de data 15/06/2015. 

Segundo.-aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora 
da taxa por abastecemento de auga ,sumidoiros e depuracion, nos seguintes 

termos: 

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, 
sumidoiros e depuración do concello de Teo 

Artigo primeiro .- modificación do artigo 5.-cota tributaria: 

De xeito que se engade un apartado e) co seguinte contido: 

e) Acometidas 

e1) Acometidas de abastecemento: 

As acometidas de abastecemento de auga potable que requiran dunha conexión 
inferior a 5m de lonxitude terán o seguinte custo, establecido en función dunha 
acometida media de 3m, e un incremento por metro lineal cando superen os 5 m: 

Ø acometida Tipo A (terra) Tipo B (asfalto) Tipo C (baldosa) 

32mm (1'') 209,58€+15,44€/m 264,48€+22,63€/m 311,24€+26,37€/m
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40-50mm  252,14€+17,81€/m 307,59€+25€/m 354,37€+28,74€/m

63mm (2'') 300,02€+ 19,79€/m 354,36€+26,98€/m 401,71€+30,72€/m

A esta cantidade (sen IVE) sumarase a instalación do contador: 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno e pezas de 
conexión, en batería de contadores ou similar: 98,17€/unidade (sen IVE) 

- Instalación de contador de 13mm con válvula antiretorno, pezas de 
conexión e armario de PVC, placa transparente, en vivenda unifamiliar ou 
similar: 177,48€/unidade (sen IVE) 

O cadro de tarifas de contadores (sen instalación) para diámetros superiores a 
13mm, será o seguinte: 

Diámetro Prezo (s. IVE)  Diámetro Prezo (s. IVE) 

15mm 90€  20mm 107€ 

25mm 156€  30mm 201€ 

40mm 292€  50mm 590€ 

65mm 730€  80mm 886€ 

 

e2) Acometidas de saneamento: 

As acometidas de saneamento de augas residuais formada por arqueta de saída, 
tubo de PVC de 160mm de diámetro e 5atm de presión, incluída excavación, 
recheo, demolición e reposición de firme, con conexión a colector existente ata 
un máximo de 4m, terán as seguintes tarifas: 

Tipo de acometida Tarifa (sen IVE) 

En terra 356,17€+36,24€/m 

En asfalto  397,59€+40,07€/m 

En baldosa (beirarrúa) 446,69€+ 44,96€/m 
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Para distancias superiores, cada tramo de 40m deberá construírse un pozo de 
rexistro con aneis prefabricados de formigón en masa, con tarifas dependentes 
da profundidade do mesmo, e na que se inclúen excavación, cerco e tapa de 
fundición, que de seguido se establecen: 

Profundidade Prezo (s. IVE)  profundidade Prezo (s. IVE) 

1m 292,16€  1,5m 380,08€ 

2m 468,31€  2,5m 555,31€ 

 

Artigo segundo.- Modificacion do artigo 7 .-beneficios fiscais. 

Engadindo o seguinte: 

·    - A taxas por conexións e acometidas ao servizo municipal de de Augas de Teo 
estarán bonificadas ao 100% no caso de que existan motivos de urxente 
necesidade que fagan necesario as citadas conexións e non existan recursos 
económicos suficientes na unidade de convivencia para facer cargo ao custo 
establecido. Estes motivos deberán estar reflectidos nun informe das 
Traballadoras Sociais municipais, así como a súa valoración de falta de recursos, 
e a bonificación se concederá por Resolución da Alcaldía. 

- Cando unha unidade familiar non poida facer fronte ao pagamento das taxas 
por abastecemento de auga, sumidoiros ou depuracion, deberase emitir un 
informe das Traballadoras Sociais municipais, nas que se faga constar esta 
imposibilidade e se dito informe así o considera se concederá unha 
bonificación do 100% nas cotas. Dito informe deberá propoñer un prazo para 
que esta bonificación se manteña, que será como máximo dun ano natural. 
Transcorrido o tempo proposto,  se non se  resolvera á carencia económica 
causante desta imposibilidade a Traballadora Social de referencia deberá 
emitir un informe no que faga constar este estremo, e se prorrogue esta 

bonificación previa resolucion da Alcaldía que a conceda. 
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Terceiro.-  Notificar o presente acordo aos interesdos e Remitilo ao BOP a 
efectos da súa exposición pública. 
Contra a Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-
administrativo. 
 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DA MEMORIA PARA A XESTIÓN 
DIRECTA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS E 
DEPURACIÓN. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 18 de xuño de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural do 02/07/2015. 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Resolucion reclamacións de viaqua e  traballadaores contra a 
aprobacion provisional da memoria para a  xestion directa do servizo de 
abastecemento de augas , sumidoiros e depuración. 

 Considerando que o Pleno da Corporación  en sesión de data 26/03/2015 adoptou o 

acordo provisional de aprobación da memoria para a xestion directa do servizo de 

abastecemento de auga, sumidoiros e depuración, e que dito acordo foi exposto ao 

público mediante edicto no BOP de data 13/04/2015 a efectos de que os interesados 

poideran presentar alegacións. 

Considerando que en data 18/05/2015 os traballadores da empresa prestaron escrito 

de alegacións contra o acordo provisional de aprobación da memoria antedita, 

fundamentado en que  en que non tiveron acceso a determinada documentación, o que 

lles provocou indefensión e na ausencia de expediente de modificación orzamentaria 

que de cobertura ao gastos de persoal recollidos na memoria ,asi como na ausencia 

dun estudo pormenorizado dos custos de persoal, así como na  alusion ao dereito de 

subrogación. 

Considerando que en data 19/05/2015 con rexistro de entada 3419 preséntase escrito 

de alegacións pola empresa Viaqua, do que se conclúe que a empresa reclama que se 
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inclúa na memoria o custo da empresa concesionaria para seis meses, no apartado 6.- 

conta de resultados, por importe de 519.920,16€. 

Visto o informe de intervención de data 18/06/2015 que se transcribe parcialmente de 

seguido: 

“1º.-SOBRE AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POR VIAQUA 

Viaqua alega que a memoria omite e contén previsións que poden afectar ao expediente de 

liquidación do contrato para a xestión do servizo do 2.01.1989, subscrito con ela polo Concello. 

En concreto, rexeita que a retribución coa que se liquidarían os servizos prestados pola 

empresa durante o primeiro semestre de 2015 se determine con base nos cálculos do informe 

de intervención do 11.12.2014 e non cos datos resultantes das súas alegacións naquel 

expediente (noutras palabras, que no canto de 364.963,86 € cumpriría aboarlle 519.920,16 €). 

 

No tocante ás alegacións de Viaqua, só cabe dicir que este procedemento sobre asunción da 

xestión directa de servizos públicos é independente do expediente que se tramita con relación á 

liquidación do contrato con aquela empresa derivado da declaración de nulidade do acordo 

plenario do 30.04.2007 e as condicións contractuais alí pactadas. Xa que logo, as previsións 

sobre os custos da xestión directa dos servizos que contén a memoria técnica elaborada no seo 

deste procedemento non prexulgan a resolución que se dite no outro expediente de liquidación 

nin poden prexudicar os hipotéticos dereitos de que Viaqua sexa titular á hora da liquidación do 

contrato que con ela se convira. 

 

2º.-SOBRE AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLOS TRABALLADORES 

En canto ás alegacións dos Sr. Rivas Guerrero e outros traballadores de Viaqua, cómpren as 

seguintes consideracións: 

 

a) A queixa sobre o presunto carácter incompleto do expediente que se lles entregou parece 

referida a documentos previos que non forman parte deste procedemento (ditame do Consello 

Consultivo, informes xurídicos e económicos anteriores e acordos corporativos adoptados sobre 

con ocasión da declaración de nulidade da resolución plenaria do 30.04.2007) ou a actos 

preparatorios cuxo contido repróducese esencialmente noutros documentos que se lles 

entregaron  (por exemplo, a memoria do concelleiro-delegado de urbanismo de outubro 2014 

aparece substanciamente recollida na memoria técnica). 
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b) En canto á presunta vulneración da normativa de estabilidade financeira e sustentabilidade 

económica da Corporación, os informes de Secretaría e Intervención incorporados ao 

expediente xustifican, ao noso ver, que non existe esa infracción.  En concreto, por se tratar os 

servizos de abastecemento de auga poteble e de depuración de augas residuais de servizos 

públicos esenciais e de obrigada prestación por parte do Concello, a contratación de persoal 

vinculado con eles está cumpridamente lexitimada pola vía de excepción prevista na Lei de 

orzamentos xerais do Estado. Por outra banda, os menores custos que se prevén pola xestión 

directa deses servizos evitan incorrer nun aumento inxustificado do gasto público municipal e, 

en concreto, vulnerar a regra de gasto. 

 

c) A queixa de falta de soporte xurídico da situación actual é infundada porque o Concello 

ordenoulle á empresa que continuase transitoriamente coa prestación dos servizos con base no 

artigo 35.3 da Lei de contratos do sector público, que literalmente di: 

 
“3. Se a declaración adminsitrativa ed nulidade de un contrato produce un grave 

transtorno ao servizo público, poderña disponerse no mesmo acorod a continuación dos 
efectos de aquel, e baixo as súas mesmas clausulas , que se adopten medidas urxente para 
evitar o prexuízo”. 

 
E, en canto a suposta falta de previsión de data de inicio da xestión directa, á parte de ser unha 

cuestión irrelevante, a memoria prevé que a nova forma de xestión estea operativa para o 

segundo semestre deste ano. 

 

d) En canto á cerna da oposición dos traballadores -a defensa do dereito de subrogación-, 

reiterase o exposto polos servizos xuridicos nun informe previo de setembro/2014 -cuxas 

conclusións asumiu a Secretaría da Corporación- no sentido de que, en principio, nun caso 

coma este -de cambio na forma de xestión dun servizo público-, o Concello non está obrigado á 

subrogación dos traballadores da empresa adscritos ao servizo. Para máis claridade 

reproducimos a seguir unha parte daquel informe:  

 
“2. A subrogación do persoal da empresa concesionaria  

 
Aínda que se trata dunha cuestión extremadamente controvertida, da doutrina que 

contén a sentenza da Sala 4ª do Tribunal Supremo do 26.07.2014, ditada en recurso de 
casación para a unificación de doutrina, pódese concluír que o Concello non está obrigado á 
subrogación do persoal que a empresa concesionaria ten adscrito aos servizos públicos 
citados. Di a sentenza: 
 

“SEGUNDO.- El Ayuntamiento recurrente alega, al amparo del artículo 222 de la L.P.L . 
la infracción del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, en relación con la Directiva 
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Comunitaria 2011/23/CE del Consejo y los artículos 2 , 6 , 7 , 49 , 52 y 53 del Convenio 
Colectivo General del Sector de limpieza Pública Viaria, Riesgos, Recogida Tratamiento y 
Eliminación de Residuos y Conservación de Alcantarillado.  

 
La cuestión que se plantea versa sobre la posibilidad de aplicación a una entidad 

publica, en este caso un Ayuntamiento, de una norma convencional elaborada en el seno de un 
sector, el que da nombre al Convenio y negociada por quienes cuentan con legitimación en 
dicho sector. Al respecto, la sentencia invocada de contraste contiene la doctrina a la que 
parcialmente se ha hecho mención en el anterior fundamento y que íntegramente reproducimos 
a continuación:  

 
a) La sentencia de esta Sala de 10/12/08 (rec. 2731/07), con cita de la de 28/10/96 (rec. 

566/96), señaló que "el convenio colectivo no puede (....) en su contenido normativo, establecer 
condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su 
ámbito de aplicación. Así lo deja precisado el invocado art. 82.3 del citado Estatuto de los 
Trabajadores al disponer que los convenios colectivos regulados por su Título III obligan a 
todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación en el que solo 
pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente, estuvieron representados por 
las partes intervinientes en la negociación del convenio" pues "la empresa que asume la 
limpieza de sus propios centros de trabajo (...) no desnaturaliza ni amplía el ámbito funcional de 
la empresa que asume tal actividad (...) y de ahí que el mero hecho de que una empresa 
decida realizar la limpieza de sus propios locales o centros de trabajo directamente y con su 
propio personal, aunque éste sea de nueva contratación, no la convierte en modo alguno en 
una empresa dedicada a la actividad de limpieza de edificios y locales ajenos". 

 
b) De acuerdo con el criterio que se acaba de expresar, aunque la impieza viaria sea 

una competencia municipal conforme a los arts. 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, tampoco el hecho de que el Ayuntamiento asuma esta limpieza viaria con 
sus propios medios convierte a la entidad local en una empresa dedicada a la actividad de 
limpieza pública, viaria etc., como ocurre con la empresa contratista Urbaser, S.A. que cesó en 
la contrata de ejecución del servicio que le había adjudicado el Ayuntamiento, entre otras 
razones porque tal asunción del servicio podría realizarse con personal no laboral (art. 6 del 
repetido Convenio General del Sector). 

 
c) En todo caso, lo que no puede estimarse aplicable en el caso que nos ocupa es la 

subrogación del personal que regula el art. 49 del Convenio General del Sector de Limpieza 
Pública Viaria etc., a efectos de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo 
porque, acorde con el criterio que expusimos anteriormente, la absorción del personal se prevé 
solamente "entre quienes se sucedan, mediante cualquiera de las modalidades de contratación 
de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamiento de servicios o, de otro tipo, en una 
concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del presente convenio", precisando 
en el art. 52 que la subrogación de personal "operará en todos los supuestos de sustitución de 
contratas..." , siendo evidente que el Ayuntamiento que tenía adjudicado el servicio de limpieza 
viaria a una empresa del sector, cuando rescinde dicha adjudicación y asume directamente la 
ejecución del servicio público, no actúa como otro contratista del sector que obtenga una nueva 
adjudicación ni que suceda en la contrata a otro contratista anterior.  
 

La anterior doctrina deberá ser de aplicación en aras de la necesaria homogeneidad y 
seguridad jurídicas al no existir otras consideraciones que justifiquen su modificación.  

 
También deberá ser aceptada la censura jurídica dirigida frente a la segunda 

argumentación empleada por la sentencia en relación con la Directiva Comunitaria 2001/23/CE, 
que en realidad no constituye respuesta a ninguna denuncia de infracción formulada por la 
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parte actora en suplicación la cual se concretó en la cita de la infracción de los artículos 2, 6, 7, 
49, 52 y 53 del Convenio Colectivo estatal ya citado y los artículos 52.c) y 53 del Estatuto de 
los Trabajadores, por lo que debía entenderse que esta era la única línea de defensa frente al 
Ayuntamiento codemandado, y si bien subsidiariamente se solicita la condena de la 
adjudicataria, es lo cierto que la misma se articula bajo el mismo amparo normativo que la 
censura jurídica dirigida frente a la entidad pública codemandada. 

 
La Sentencia 463/2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a la 

cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acerca 
de la aplicación de la Directiva 2001/23/CE al supuesto del Ayuntamiento que da por terminada 
una contrata de limpieza, asumiendo la limpieza con su propio personal, formula los siguientes 
razonamientos en sentido desfavorable a la subrogación por el Ayuntamiento:  

- 24 Mediante su cuestión el órgano jurisdiccional nacional pregunta fundamentalmente 
si debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23 en el 
sentido de que ésta se aplica a una situación en la que un ayuntamiento, que había encargado 
la limpieza de sus dependencias a una empresa privada, decide poner fin al contrato celebrado 
con ésta y realizar por si mismo los trabajos de limpieza, contratando para ello nuevo personal. 

- 25 En primer lugar, procede señalar que, en virtud de su artículo 1, apartado 1, letra c), 
la Directiva 2001123 es aplicable a empresas públicas que ejerzan una actividad económica, 
con o sin ánimo de lucro.  

- 26 Así, el Tribunal de justicia ha declarado que el mero hecho de que el cese de la 
actividad sea un organismo de Derecho público, en el caso de autos un ayuntamiento, no 
permite excluir la existencia de una transmisión comprendida en el ámbito de aplicación de que 
o apartados 29, 33 y 34, y de 29 de julio de 2010, UGT-FSP, C-151/09, Rec.p. I-0000, apartado 
23).  

- 27 Por consiguiente, el hecho de que, como sucede en el procedimiento principal, uno 
de los sujetos interesados sea un ayuntamiento no se opone, por si solo, a la aplicación de la 
Directiva 2001/23.  

- 28 A tenor de su artículo 1 apartado 1, letra a), la Directiva 2001/23 se aplica a las 
transmisiones de empresas, de centros de actividad o de centros de actividad a otro 
empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión. 

– 29 A este respecto, según reiterada jurisprudencia el alcance de la citada disposición 
no puede determinarse basándose exclusivamente en la interpretación literal. Habida cuenta de 
las diferencias entre las versiones lingüísticas de esta Directiva y de las divergencias entre las 
legislaciones nacionales sobre el concepto de cesión contractual, el Tribunal de Justicia ha 
dado a este concepto una interpretación suficientemente flexible para responder al objetivo de 
la Directiva consistente en proteger a los trabajadores por cuenta ajena en caso de transmisión 
de su empresa (en este sentido, véase la sentencia de 13 de septiembre de 2007, ) Jouini y 
otros, C-458/05, Rec. p. I-7301, apartado 24 y jurisprudencia citada). … 

- 32 De ello se desprende que no puede excluirse de entrada que la DIrectiva 2001/23 
se aplique en circunstancias como las del asunto principal, en las que un ayuntamiento decide 
unilateralmente poner fin al contrato que lo vinculaba a una empresa privada y hacerse cargo 
directamente de las actividades de limpieza que había encargado a ésta.  

- 33 Sin embargo conforme al articulo 1, apartado 2 letra b), de la Directiva 2001123, 
para que ésta resulte aplicable, la transmisión debe tener por objeto una entidad económica 
que mantenga su identidad tras el cambio de titular.  

- 34 Para determinar si tal entidad mantiene su identidad, han de tomarse en 
consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan a la operación de que se 
trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que 
se trate, el hecho de que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y 
bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el 
hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el 
que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades 
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ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de 
dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la 
evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente… 

- 35 El Tribunal de Justicia ha señalado anteriormente que una entidad económica 
puede funcionar, en determinados sectores, sin elementos significativos de activo material o 
inmaterial, de modo que el mantenimiento de la identidad de dicha entidad independientemente 
de la operación de que es objeto no puede, por definición, depender de la cesión de tales 
elementos…  

- 36 Asi, el Tribunal de Justicia la declarado que, en la medida en que, en determinados 
sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto 
de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una 
entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su identidad aun 
después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la 
actividad de que se trata sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de 
número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha 
tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere en efecto el conjunto organizado de 
elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa 
cedente de forma estable … 

- 41 Ahora bien, la mera circunstancia de que la actividad ejercida por CLECE y la 
ejercida por el Ayuntamiento de Cobisa sean similares o incluso idénticas no es suficiente para 
afirmar que se ha mantenido la identidad de una entidad económica. En efecto, tal entidad no 
puede reducirse a la actividad que se le ha encomendado. Su identidad resulta también de 
otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, 
sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone… 

- 42 De ello se desprende que, sin perjuicio de la eventual aplicación de normas de 
protección nacionales, la mera asunción en el procedimiento principal, por el Ayuntamiento de 
Cobisa, de la actividad de limpieza encargada anteriormente a CLECE, no basta, por si sola, 
para poner de manifiesto la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva 2001/23.  

- 43 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 1, 
apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que ésta 
no se aplica a una situación en la que un ayuntamiento, que había encargado la limpieza de 
sus dependencias a una empresa privada decide poner fin al contrato celebrado con ésta y 
realizar por si mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias, contratando para ello 
nuevo personal." 

 

A la luz de la anterior resolución, cabe señalar que no consta transmisión alguna de elementos 

patrimoniales o estructura organizativa ni tampoco la asunción por el Ayuntamiento 

codemandado de una parte sustancial de la plantilla, con arreglo a los parámetros que cita la 

sentencia de mérito y que ya sirvieron como criterio definidor positivo para la subrogación en 

las Sentencias del Tribunal Supremo de 27-10-2004 (R.C.U.D. 899/2002 ) en relación a una 

empresa privada. Asimismo y en relación a entidades de Derecho Público, las Sentencias del 

Tribunal Supremo de 10-12-2008 (R.C.U.D 2731/2007 y de 11-7-2001 (R.C.U.D. 2861/2010 y 

en sentido contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30-5-2011 (R.C.U.D. 2192/2010 ) al 

concurrir en la revisión, la transmisión de medios materiales o pueda darse la sucesión de 

plantillas, ninguna de cuyas condiciones se acredita en la presente reclamación.” 
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Considerando o disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

Propoño ao Pleno a adopción dos seguintes ACORDOS: 

Primeiro.- Desestimar a reclamación presentada por Viaqua polos motivos expostos 

no informe de intervención de data 18/06/2015. 

Segundo.-Desestimar a reclamación presentada polos traballadores de Viaqua polos 

motivos expostos no informe de intervención de data 18/06/2015. 

Terceiro.- Aprobar definitivamente a memoria par a xestión directa do servizo de 

abastecemento de auga potable ,sumidoiros e depuración do concello de Teo. 

Cuarto.-  Notificar o presente acordo aos interesados aos efectos oportunos”. 
 

O Sr. alcalde explica que todos os informes din que a posibilidade ou non de subrogar 

é complexa, porén máis alá da complexidade o que é evidente e que tanto intervención, 

como secretaría e os asesores externos, coinciden en que os traballadores non poden 

ser subrogados. Salienta que máis ala da opinión do equipo de goberno, si se acordara 

a subrogación dos traballadores se estaría indo en contra dun informe de secretaría e 

intervención, e iso o equipo de goberno non o vai a facer, porque ditos informes son 

claves nun proceso destas características. Salienta o Sr. alcalde que polo tanto nese 

senso teñen as mans atadas e sinala que despois das conversas mantidas cos 

traballadores, unha vez que se adopte o acordo, estes poden interpor un recurso que 

dará lugar a unha decisión xudicial. Explica que ante ese recurso, cautelarmente, se vai 

a aceptar que os traballadores continúen desenvolvendo o seu traballo, e despois se un 

xuíz di que teñen razón, van a seguir no posto definitivamente, e senón se sacarían as 

nove prazas a un concurso ou oposición pública. Explica que, aínda que na memoria e 

en todo o proceso se fala de 11 prazas, as prazas a subrogar serán nove, quedando 

dúas sen subrogar, as do persoal técnico director do servizo, que se sacarán 

directamente a concurso, ou as 11 se non hai recurso dos traballadores. 

 

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

Fernández, amosa o seu apoio á proposta da xestión directa, como dixo en marzo de 

2015, sen ningún tipo de paliativo. 
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Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á 

proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e lle cede a palabra ao concelleiro do seu grupo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo. 

 

Intervén o Sr. Sánchez e lle di ao Sr. alcalde que o seu proxecto estrela fai augas. 

Salienta que o PP puxo o foco en tres cuestións, primeiro Viaqua, segundo os 

traballadores e terceiro o futuro do servizo e hoxe se tratan as dúas primeiras. Sinala o 

Sr. Sánchez que o que parecía nun principio un camiño de rosas pouco a pouco se vai 

escurecendo, salientando que dende o seu grupo se opoñen ás formas, a como se está 

facendo, e a como no seu día se tomou a decisión sen ter en conta a previsión, e así o 

dicían boa parte dos grupos políticos hoxe presentes e alguén máis. Salienta o Sr. 

Sánchez que Viaqua puxo enriba da mesa unha factura de catro millóns de euros e o 

concello dixo que non era así e Viaqua o 26 de xaneiro presentou unha resposta con 

167 folios, nos que os argumentos e o ton utilizado auguran un auténtico choque de 

trens e un longo litixio que non vai a ser fácil.  

  

Afirma o Sr. Sánchez que Viaqua pide cincocentos dezanove mil euros polo traballo 

durante o primeiro semestre de 2015, e o concello fala de trescentos sesenta e catro 

mil euros, polo que existe unha contradición xa que na memoria de custos, de outubro 

do 14, se preveía que o custo para o concello sería de un millón cincuenta mil euros, 

durante un ano, e polo tanto medio ano serían aproximadamente cincocentos vinte e 

cinco mil euros, e esta é a cifra que se axusta máis á que da Viaqua polo traballo deste 

primeiro ano, lonxe dos trescentos sesenta e catro mil euros dos que fala o concello. 

Sinala o Sr. Sánchez que disto se pode concluír cada vez se poden fiar menos dos 

contas que presenta o concello e da previsión de custes. 

 

Tratándose dos traballadores o Sr. Sánchez sinala que eles sempre os defenden e que 

o que en principio parecían facilidades e absoluta concordia cun futuro asegurado, 

remata o día 30 de abril cando os traballadores mandan un texto onde se denuncia 

ocultación de información, principio de mala fe municipal, nulidade do trámite, inciden 

en criterios electoralistas, en improvisación, en falta de rigor, etc, o que demostra que 
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vai a existir un longo litixio. Considera o Sr. Sánchez que, como pronto descubrirán, 

non se están sendo franco co que vai a pasar cos traballadores. 

 

Opina o Sr. Sánchez que isto acabará en duros litixios, nos que acabaran perdendo 

economicamente os veciños e socialmente as familias dos traballadores. Referíndose 

ao futuro do servizo, pregúntalle ao Sr. alcalde quen vai a facer as lecturas dos 

contadores, quen vai a executar as obras de urxencia e que esixan maquinaria pesada 

e específica, cómo se van a xestionar os residuos, etc. Salienta que hai moitas dúbidas 

e cada día máis, atopándose o tema ante unha falta evidente de seguridade técnica e 

xurídica. 

 

O Sr. Sisto sinala que o feito de que os traballadores presenten unha reclamación no 

son vías de auga en ningún senso, xa que os traballadores teñen toda a lexitimidade 

para presentar unha reclamación, e se el fora un eles probablemente o faría, xa que 

cada quen ten que defender os seus dereitos. Salienta o Sr. alcalde que o Sr. Sánchez 

na súa intervención deixou claras moitas cousas porque a orde de prioridades foi 

Viaqua, traballadores e o servizo, cando as súas preferencia son á inversa, servizo, 

traballadores e por último Viaqua, orde de prioridade que expuxo o Sr. Sánchez e que 

opina o Sr. alcalde responde ideoloxicamente á gran preocupación do PP, que é a 

empresa. Afirma que o feito de que se teña que liquidar é culpa dun alcalde do PP que 

asinou un contrato que era ilegal, e se non se fixera así non se estaría neste contexto, 

alcalde do PP que actualmente está encausado nun procedemento xudicial.  

 

Sinala o Sr. Sisto que el non dixo que o concello teña que pagar senón que dixo que, 

máis alá de que o proceso de xestión directa se aprobe ou non, aínda que se sacara 

outra licitación, habería que facer fronte igualmente á reclamación de Aquaguest, é dicir 

pagar ou que paguen, sería exactamente igual, porque iso non depende do modelo de 

xestión. Salienta que neste proceso están sendo moi estritos coas valoracións técnicas 

dos habilitados nacionais, e nesa medida está convencido que o concello ten razón na 

súa reclamación, aínda que esa liquidación será obxecto doutro Pleno, cando o 

departamento de intervención remate a súa valoración. O Sr. alcalde invita ao Sr. 

Sánchez a que lea a memoria porque di que cando saca os custes da xestión, non ten 

en conta que son os custes so dunha parte da xestión, porque o concello paga a 
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electricidade e outros custes.  Explica o Sr. alcalde que, tratándose dos traballadores, 

lle parece moi ben a preocupación, que parece que so é do Sr. Sánchez, cando 

realmente é de todos, porén por parte do PP non propoñen ningunha alternativa. 

Pregunta o Sr. alcalde se a proposta do PP é facer a subrogación en contra dos 

informes de intervención e secretaría, sendo iso o que teñen que aclarar, porque as 

declaracións e os brindis ao sol quedan moi ben pero son moi pouco efectivos. 

Tratándose do servizo, sinala que a memoria ten un traballo técnico que da solución a 

todas as cousas que di o Sr. Sánchez, engadindo que as avarías en fin de semana se 

arranxaran exactamente igual que como fai agora Aquaguest. Remata o Sr. alcalde 

sinalando que a prestación do servizo, que é a súa máxima prioridade, en contra da 

orde de prioridades do PP, está absolutamente garantida e orzamentariamente se 

reservaron as partidas necesarias para que os recursos económicos estean 

contemplados e previstos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que cando escoita ao PP sinte que o concello de Teo e os seus veciños son reféns 

de Viaqua, cando iso non é así, e el non o vai a permitir, nin de Viaqua nin de ningunha 

outra empresa. Sinala que non sabe se iso é o que lle queren dicir aos veciños, porque 

que as intervencións do PP van sempre por ai, e sempre se pon á empresa por diante, 

porque se fala de Viaqua, dos números de Viaqua, e non dos de intervención, e menos 

cando  existe un ditame do Consello Consultivo que declara a nulidade da modificación 

dun contrato que segue estando en vigor. O Sr. Fernández di que bota de menos que 

dende o PP fagan algunha referencia ao proceso xudicial aberto. Tratándose dos 

dereitos laborais, di que o discurso do PP lle parece impresionante e que  espera que o 

faga agora e sempre. O Sr. Fernández expón que o PP está a favor da xestión privada 

dos servizos públicos e en base a iso fan as súas intervencións. En canto aos 

traballadores o Sr. Fernández sinala que no seguinte punto é cando vai a expoñer a 

súa posición. 

  

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen di que no Pleno de marzo o 

compañeiro do BNG se queixaba de que se xuntaban temas, e agora se están 

xuntando temas outra vez, engadindo que ela prefire falar sobre todo da memoria, 

Salienta  que, en contra do que di o Sr. alcalde, a liquidación sí que ten que ver co 
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modelo de xestión, porque claramente é unha fórmula de presión que está utilizando a 

empresa actual a través da liquidación. Salienta a Sra. Lemus que o contrato é nulo de 

pleno dereito por un funcionamento grosero dos cargos políticos naquel momento, 

engadindo que di grosero porque aínda non o pode tildar de delito, o que si se poderá 

facer cando saia a sentenza. Reitera a Sra. Lemus que a liquidación é unha forma de 

presión que ten Viaqua para favorecer a xestión privada e manter os monopolios, 

porque funcionan sempre así, e para negociar o novo contrato sempre se ten en conta 

como se vai facer a liquidación, e se a liquidación resulta ser moi favorable ao concello 

ao final acaban obtendo máis puntos e así acaban mantendo un monopolio de facto, 

que é o que están  facendo dúas empresas en Galicia. Por iso entrar en temas do que 

di Viaqua ou do que non di Viaqua é cando menos curioso. Salienta a Sra. Lemus que 

se trata dun tema preocupante, porque son moitos aspectos abertos e se trata dun 

servizo fundamental de saúde pública. Salienta que o que pasa é que nese concepto 

da dificultade dos servizos habería que dar conta da cuestión principal que é a xestión 

pública fronte a xestión privada. Explica a Sra. Lemus que se fala dun servizo que está 

dando beneficios a unha empresa que está disposta a reclamar un lucro cesante. 

Entende as dúbidas que se poden ter sobre moitos aspectos, e que fan que estean 

todos preocupados, e entende que se vai a ter que facer da mellor maneira posible, 

porque senón os máis prexudicado son os veciños, porén outra cousa é defender a 

xestión directa ou indirecta da auga través dos intereses de Viaqua que é o que 

observou na intervención do PP. Entende a Sra. Lemus que é importante que na 

memoria se analicen os custes e non se vaia soamente as cifras, porque na partida de 

abastecemento e saneamento se inclúe algo máis que o contrato con Viaqua, e iso hai 

que miralo nos orzamentos. A Sra. Lemus recomenda ao Sr. Sánchez que faga iso e 

remata a súa intervención amosando o apoio á proposta. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Sánchez, e di que o Sr. alcalde acaba de cuspir para 

arriba cando falou da súa orde de prioridades, dicindo que é Viaqua, traballadores e 

servizo engadindo que el se limitou a seguir a orde de prioridades que se reflicte na 

proposta da alcaldía, que di “Proposta da alcaldía. Resolución de reclamación de 

Viaqua e traballadores”, engadindo que esa é a prioridade do equipo de goberno, 

primeiro Viaqua, e segundo traballadores, resultando que o servizo nin o nomea. Opina 

o Sr. Sánchez que o Sr. Sisto xa tardaba en botar a culpa a tempos pasados, 
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engadindo que non sabe qué proxecto político tería o Sr. Sisto senón fora ir en contra 

de algo. Tratándose da existencia de propostas alternativas, o Sr. Sánchez di que, a 

día de hoxe, hai que ter cara para pedir que o PP faga alternativas tendo en 

consideración como os trataron sempre e tendo en conta que o grupo de goberno ten 

dúas dedicacións máis que custan a todos os teenses 200.000 euros nesta lexislatura. 

Aclara o Sr. Sánchez que ao seu grupo lle importan tanto os intereses de Viaqua que 

se fartaron de dicir publicamente que ogalla que non se cumpran as peticións da 

empresa, polo ben de todos os veciños, engadindo que o que lles preocupa son as 

arcas municipais e que isto non lle custe nin un euro á veciñanza. O Sr. Sánchez di que 

o Sr. Sisto puxo en dúbida que lera a memoria e aclara que a memoria é sobrenatural, 

porque na previsión de custes un camión vai a valer 30.000 euros e un camión con 

bomba 50.000 euros, sendo tamén o colmo que aparezan as previsións dos custes das 

emerxencias, das urxencias, das xestións improvisadas, etc, é dicir na memoria se 

prevé incluso o imprevisible, e iso si que é grandeza, aínda que se esquece dun 

detalle, das facturas que hai que pagar, en concreto a factura de catro millóns de euros 

que existe inicialmente. Explica o Sr. Sánchez que nesa memoria se prevé un gasto de 

1.050.000 euros ao ano e o que está custando agora de media, segundo di esa 

memoria, é 1.125.000 euros, resultando unha diferenza de 75.000 euros ao ano, sendo 

ese o aforro anual. Di o Sr. Sánchez que o que fixeron foi distribuír eses catro millóns 

en fraccións de 75.000 euros e resulta que o proxecto de municipalización sería 

rentable dentro de 53 anos, engadindo que supón que iso responde aos principios de 

eficacia, eficiencia e sustentabilidade que se citan na propia memoria. Di o Sr. Sánchez 

que na memoria se planifica a xestión pública do persoal seguindo o modelo de Viaqua, 

é dicir o modelo privado, vaise contratar a lectura de contadores a unha empresa 

privada, aínda que non está claro, vaise contratar a unha empresa privada as obras 

que precisen grandes maquinarias, e tamén para levar a cabo as obras de maquinaria 

moi específica e para levar a cabo as urxencias, e despois din que son os do PP os 

preocupados por un modelo diferente. Pregunta o Sr. Sánchez se acaso non se trata 

dun modelo de xestión pública que se resumiría na palabra “reprivatización”. Di o Sr. 

Sánchez que o Sr. Sisto xa está arrepentido, porén do que se vai a arrepentir é que a 

partir de agora xa non lle vai a poder botar a culpa ao goberno anterior, nin ao Sr. 

Feijoo, nin ao Sr. Rajoy, nin ao Sr. Zapatero, nin ao Sr.  Pachi Vázquez, etc, porque 

este é un proxecto no que se meteu so o Sr. Sisto, e non poderá botar a culpa aos 
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demais. Remata o Sr. Sánchez a súa intervención dicíndolle ao Sr. alcalde que asuma 

as consecuencias e desexándolle que este proxecto saía adiante con custo cero para 

os veciños e coa mellor situación para os traballadores. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Sánchez que lle costa baixar a certos niveles, pero que fará un 

esforzo. Salienta que cando fala de prioridades do goberno, tal e como se recolle na 

proposta da alcaldía, é porque cando fan a reclamación a meten nun orde determinado 

no rexistro de entrada e hai que respostarlle nese orde. 

 

O Sr. Sánchez di que el tamén. 

 

O Sr. alcalde dille que non, que o Sr. Sánchez cando dixo como ia a respostar falou 

desas tres prioridades: Viaqua, traballadores e servizo. Salienta que en todo caso 

empeza a ser máis que evidente que a capacidade de oratoria do Sr. Sánchez non leva 

nada detrás. Salienta que cando o Sr. Sánchez critica as actuacións do goberno de 

cara aos traballadores, lle debería dicir ao goberno que é o que quere facer, en vez de 

falar tanto para defender aos traballadores, porque se está en desacordo será porque 

ten unha alternativa, porque os brindis están moi ben pero demostran que enmascara 

dialecticamente algo que non ten consistencia. Afirma o Sr. alcalde que non existe 

factura de Aquagest de catro millóns de euros, e que o que existe é unha liquidación do 

concello con 2.600.000 euros a favor do Concello e unha contestación onde Aquaguest 

di que non é así e que se lle deben a ela 4.000.000 euros, e o terá que demostrar. Se a 

empresa se atreve a meter o lucro cesante dun contrato declarado nulo de pleno 

dereito, e o Sr. Sánchez lle da credibilidade e di que se van a ter que pagar 4.000.000  

de euros, debería xustificar como pode existir lucro cesante nun contrato ilegal, porque 

cando asume que Aquaguest ten razón, asume cousas deste tipo. O Sr. alcalde dille ao 

Sr. Sánchez que como avogado da empresa non ten prezo, porque fai unhas 

consideracións que responden a unhas certas orelleiras, parecendo que trae algo 

escrito e non é permeable a nada do que se lle di, porque senón non se entende. O Sr.  

alcalde pregunta se cando se fala da rendabilidade do servizo a situación non sería a 

mesma se a xestión fose privada. Pregúntalle ao Sr. Sánchez porque utiliza iso para 

desacreditar un modelo de xestión, engadindo que se a xestión pública non fose 

rendable a privada tampouco o sería, e que se trata dunha utilización torticera do tema, 
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porque non depende do mecanismo de xestión que o concello tivera que pagar ou non  

esa débeda.  

  

O Sr. alcalde sinala que asume totalmente a responsabilidade do que vai a pasar co 

proceso de xestión directa da auga, engadindo que falta unha vez que o Partido 

Popular asuma a actuación dos alcaldes do PP que desembocaron nesta situación, 

aínda que deberían facelo nalgún momento por hixiene democrática. Remata o Sr. 

alcalde sinalando que para dicir que este procedemento é reprivatizador hai que ter 

moita sangre fría, por non dicir outra cousa, e so caben dúas posibilidades ou é por 

ignorancia ou é por mala fe e ningunha das dúas son méritos que se lle deban atribuír a 

unha persoa. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (7 SON de Teo- ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), e sete 
votos en contra (7 PP), acorda: 

Primeiro.- Desestimar a reclamación presentada por Viaqua polos motivos 
expostos no informe de intervención de data 18/06/2015. 

Segundo.-Desestimar a reclamación presentada polos traballadores de Viaqua 
polos motivos expostos no informe de intervención de data 18/06/2015 

Terceiro.- Aprobar definitivamente a memoria par a xestión directa do servizo de 
abastecemento de auga potable ,sumidoiros e depuración do concello de Teo. 

Cuarto.-  Notificar o presente acordo aos interesados aos efectos oportunos. 

 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN 
E APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO ANEXO DE PERSOAL. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de xuño de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural do 02/07/2015. 

 

 



 

 - 35 -

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Resolucion reclamación contra a modificación do anexo de persoal do 
orzamento 

 Considerando que o Pleno da Corporación  en sesión de data 26/03/2015 adoptou o 

acordo provisional de modificar o anexo de persoal para incorporar once novas prazas 

vencelladas ao servizo de abastecemento de auga, sumidoiros e depuración que se 

pretende xestionar de forma directa, e que dito acordo foi exposto ao público mediante 

edicto no BOP de data 13/04/2015 a efectos de que os interesados poideran presentar 

alegacións. 

Considerando que en data 29/04/2015 os traballadores da empresa Viaqua solicitaron 

copia completa do expediente administrativo de modificacion do citado anexo. 

Considerando que en data 04/05/2015 os mesmos traballadores presentaron escrito 

de alegacións contra o acordo de modificacion do devandito cadro de persoal , que se 

resumen de seguido: 

-Non ter acceso á documentación completa do expediente o que,segundo eles, lles 

provoca indefensión. 

-Non existe unha data de inicio da xestion directa. 

-Non terse tramitado modificacion orzamentaria para garantir os créditos que financian 

os gastos de persoal. 

-Non existe un desglose económico detallado dos custos de persoal. 

-Imposiblilidade legal de incrementar a plantilla con persoal laboral temporal e dereito a 

subrogación. 

Visto o informe de intervención de data 16/06/2015 que se transcribe parcialmente de 

seguido: 

“1º.-SOBRE AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS 

En canto ao acceso á documentación completa do expediente, consta asinado o recibín do día 

29/04/2015 da documentación requerida por D. Enrique Ferro Pisos, e non consta no 

expediente ningunha solicitude adicional de documentación, ademais de que a documentación 

sobre a cal xira a controversia non forma parte deste expediente senón do proceso de 

declaracion de nulidade anterior. 
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Polo que respecta á tramitación do expediente de modificacion orzamentaria que dote de 

crédito ás partidas orzamentarias de persoal ,con data 15/05/2015 se tramitou e aprobou por 

Resolucion de Alcaldía unha transferencia de créditos para dotar o crédito necesario para 

atender os gastos de persoal devengados como consecuencia da xestion directa. 

Polo que respecta ao estudo económico pormenorizado que xustifique as nóminas e demais 

gastos de persoal, se debe ter en conta que as novas prazas creadas están dotadas de crédito 

segundo as categorías profesionais que recolle o Convenio Colectivo do persoal laboral do 

concello de Teo vixente no concello. 

En canto posibilidade legal da contratación de novo persoal, debemos ter en conta o xa 

manifestado nos informes de intervención e secretaria emitidos ao respecto, segundo os cales 

estaría xustificado por tratarse dun servizo esencia segundo a lei de Orzamentos Xerais do 

Estado para 2015. 

Polo que atinxe á defensa do dereito de subrogación, polos servizos xuridicos do concello se 

emitiu xa informe en setembro de 2014 que de seguido se reproduce:  

 
“2. A subrogación do persoal da empresa concesionaria  
Aínda que se trata dunha cuestión extremadamente controvertida, da doutrina que contén a 

sentenza da Sala 4ª do Tribunal Supremo do 26.07.2014, ditada en recurso de casación para a 

unificación de doutrina, pódese concluír que o Concello non está obrigado á subrogación do 

persoal que a empresa concesionaria ten adscrito aos servizos públicos citados. Di a sentenza: 

 

“SEGUNDO.- El Ayuntamiento recurrente alega, al amparo del artículo 222 de la L.P.L . la 

infracción del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, en relación con la Directiva 

Comunitaria 2011/23/CE del Consejo y los artículos 2 , 6 , 7 , 49 , 52 y 53 del Convenio 

Colectivo General del Sector de limpieza Pública Viaria, Riesgos, Recogida Tratamiento y 

Eliminación de Residuos y Conservación de Alcantarillado.  

 

La cuestión que se plantea versa sobre la posibilidad de aplicación a una entidad publica, en 

este caso un Ayuntamiento, de una norma convencional elaborada en el seno de un sector, el 

que da nombre al Convenio y negociada por quienes cuentan con legitimación en dicho sector. 

Al respecto, la sentencia invocada de contraste contiene la doctrina a la que parcialmente se ha 

hecho mención en el anterior fundamento y que íntegramente reproducimos a continuación:  

 

a) La sentencia de esta Sala de 10/12/08 (rec. 2731/07), con cita de la de 28/10/96 (rec. 

566/96), señaló que "el convenio colectivo no puede (....) en su contenido normativo, establecer 
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condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su 

ámbito de aplicación. Así lo deja precisado el invocado art. 82.3 del citado Estatuto de los 

Trabajadores al disponer que los convenios colectivos regulados por su Título III obligan a 

todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación en el que solo 

pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente, estuvieron representados por 

las partes intervinientes en la negociación del convenio" pues "la empresa que asume la 

limpieza de sus propios centros de trabajo (...) no desnaturaliza ni amplía el ámbito funcional de 

la empresa que asume tal actividad (...) y de ahí que el mero hecho de que una empresa 

decida realizar la limpieza de sus propios locales o centros de trabajo directamente y con su 

propio personal, aunque éste sea de nueva contratación, no la convierte en modo alguno en 

una empresa dedicada a la actividad de limpieza de edificios y locales ajenos". 

 

b) De acuerdo con el criterio que se acaba de expresar, aunque la impieza viaria sea una 

competencia municipal conforme a los arts. 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local, tampoco el hecho de que el Ayuntamiento asuma esta limpieza viaria con sus 

propios medios convierte a la entidad local en una empresa dedicada a la actividad de limpieza 

pública, viaria etc., como ocurre con la empresa contratista Urbaser, S.A. que cesó en la 

contrata de ejecución del servicio que le había adjudicado el Ayuntamiento, entre otras razones 

porque tal asunción del servicio podría realizarse con personal no laboral (art. 6 del repetido 

Convenio General del Sector). 

 

c) En todo caso, lo que no puede estimarse aplicable en el caso que nos ocupa es la 

subrogación del personal que regula el art. 49 del Convenio General del Sector de Limpieza 

Pública Viaria etc., a efectos de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo 

porque, acorde con el criterio que expusimos anteriormente, la absorción del personal se prevé 

solamente "entre quienes se sucedan, mediante cualquiera de las modalidades de contratación 

de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamiento de servicios o, de otro tipo, en una 

concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del presente convenio", precisando 

en el art. 52 que la subrogación de personal "operará en todos los supuestos de sustitución de 

contratas..." , siendo evidente que el Ayuntamiento que tenía adjudicado el servicio de limpieza 

viaria a una empresa del sector, cuando rescinde dicha adjudicación y asume directamente la 

ejecución del servicio público, no actúa como otro contratista del sector que obtenga una nueva 

adjudicación ni que suceda en la contrata a otro contratista anterior.  

 

La anterior doctrina deberá ser de aplicación en aras de la necesaria homogeneidad y 

seguridad jurídicas al no existir otras consideraciones que justifiquen su modificación.  
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También deberá ser aceptada la censura jurídica dirigida frente a la segunda argumentación 

empleada por la sentencia en relación con la Directiva Comunitaria 2001/23/CE, que en 

realidad no constituye respuesta a ninguna denuncia de infracción formulada por la parte actora 

en suplicación la cual se concretó en la cita de la infracción de los artículos 2, 6, 7, 49, 52 y 53 

del Convenio Colectivo estatal ya citado y los artículos 52.c) y 53 del Estatuto de los 

Trabajadores, por lo que debía entenderse que esta era la única línea de defensa frente al 

Ayuntamiento codemandado, y si bien subsidiariamente se solicita la condena de la 

adjudicataria, es lo cierto que la misma se articula bajo el mismo amparo normativo que la 

censura jurídica dirigida frente a la entidad pública codemandada. 

 

La Sentencia 463/2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a la cuestión 

prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acerca de la 

aplicación de la Directiva 2001/23/CE al supuesto del Ayuntamiento que da por terminada una 

contrata de limpieza, asumiendo la limpieza con su propio personal, formula los siguientes 

razonamientos en sentido desfavorable a la subrogación por el Ayuntamiento:  

- 24 Mediante su cuestión el órgano jurisdiccional nacional pregunta fundamentalmente si debe 

interpretarse el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23 en el sentido de 

que ésta se aplica a una situación en la que un ayuntamiento, que había encargado la limpieza 

de sus dependencias a una empresa privada, decide poner fin al contrato celebrado con ésta y 

realizar por si mismo los trabajos de limpieza, contratando para ello nuevo personal. 

- 25 En primer lugar, procede señalar que, en virtud de su artículo 1, apartado 1, letra c), la 

Directiva 2001123 es aplicable a empresas públicas que ejerzan una actividad económica, con 

o sin ánimo de lucro.  

- 26 Así, el Tribunal de justicia ha declarado que el mero hecho de que el cese de la actividad 

sea un organismo de Derecho público, en el caso de autos un ayuntamiento, no permite excluir 

la existencia de una transmisión comprendida en el ámbito de aplicación de que o apartados 

29, 33 y 34, y de 29 de julio de 2010, UGT-FSP, C-151/09, Rec.p. I-0000, apartado 23).  

- 27 Por consiguiente, el hecho de que, como sucede en el procedimiento principal, uno de los 

sujetos interesados sea un ayuntamiento no se opone, por si solo, a la aplicación de la 

Directiva 2001/23.  

- 28 A tenor de su artículo 1 apartado 1, letra a), la Directiva 2001/23 se aplica a las 

transmisiones de empresas, de centros de actividad o de centros de actividad a otro 

empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión. 

– 29 A este respecto, según reiterada jurisprudencia el alcance de la citada disposición no 

puede determinarse basándose exclusivamente en la interpretación literal. Habida cuenta de 
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las diferencias entre las versiones lingüísticas de esta Directiva y de las divergencias entre las 

legislaciones nacionales sobre el concepto de cesión contractual, el Tribunal de Justicia ha 

dado a este concepto una interpretación suficientemente flexible para responder al objetivo de 

la Directiva consistente en proteger a los trabajadores por cuenta ajena en caso de transmisión 

de su empresa (en este sentido, véase la sentencia de 13 de septiembre de 2007, ) Jouini y 

otros, C-458/05, Rec. p. I-7301, apartado 24 y jurisprudencia citada). … 

- 32 De ello se desprende que no puede excluirse de entrada que la DIrectiva 2001/23 se 

aplique en circunstancias como las del asunto principal, en las que un ayuntamiento decide 

unilateralmente poner fin al contrato que lo vinculaba a una empresa privada y hacerse cargo 

directamente de las actividades de limpieza que había encargado a ésta.  

- 33 Sin embargo conforme al articulo 1, apartado 2 letra b), de la Directiva 2001123, para que 

ésta resulte aplicable, la transmisión debe tener por objeto una entidad económica que 

mantenga su identidad tras el cambio de titular.  

- 34 Para determinar si tal entidad mantiene su identidad, han de tomarse en consideración 

todas las circunstancias de hecho que caracterizan a la operación de que se trata, entre las 

cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el 

hecho de que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y bienes 

muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de 

que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya 

transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y 

después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin 

embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto 

que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente… 

- 35 El Tribunal de Justicia ha señalado anteriormente que una entidad económica puede 

funcionar, en determinados sectores, sin elementos significativos de activo material o 

inmaterial, de modo que el mantenimiento de la identidad de dicha entidad independientemente 

de la operación de que es objeto no puede, por definición, depender de la cesión de tales 

elementos…  

- 36 Asi, el Tribunal de Justicia la declarado que, en la medida en que, en determinados 

sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto 

de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una 

entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su identidad aun 

después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la 

actividad de que se trata sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de 

número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha 

tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere en efecto el conjunto organizado de 
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elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa 

cedente de forma estable … 

- 41 Ahora bien, la mera circunstancia de que la actividad ejercida por CLECE y la ejercida por 

el Ayuntamiento de Cobisa sean similares o incluso idénticas no es suficiente para afirmar que 

se ha mantenido la identidad de una entidad económica. En efecto, tal entidad no puede 

reducirse a la actividad que se le ha encomendado. Su identidad resulta también de otros 

elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus 

métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone… 

- 42 De ello se desprende que, sin perjuicio de la eventual aplicación de normas de protección 

nacionales, la mera asunción en el procedimiento principal, por el Ayuntamiento de Cobisa, de 

la actividad de limpieza encargada anteriormente a CLECE, no basta, por si sola, para poner 

de manifiesto la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva 2001/23.  

- 43 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 1, apartado 1, 

letras a) y b), de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que ésta no se aplica 

a una situación en la que un ayuntamiento, que había encargado la limpieza de sus 

dependencias a una empresa privada decide poner fin al contrato celebrado con ésta y realizar 

por si mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias, contratando para ello nuevo 

personal." 

 

A la luz de la anterior resolución, cabe señalar que no consta transmisión alguna de elementos 

patrimoniales o estructura organizativa ni tampoco la asunción por el Ayuntamiento 

codemandado de una parte sustancial de la plantilla, con arreglo a los parámetros que cita la 

sentencia de mérito y que ya sirvieron como criterio definidor positivo para la subrogación en 

las Sentencias del Tribunal Supremo de 27-10-2004 (R.C.U.D. 899/2002 ) en relación a una 

empresa privada. Asimismo y en relación a entidades de Derecho Público, las Sentencias del 

Tribunal Supremo de 10-12-2008 (R.C.U.D 2731/2007 y de 11-7-2001 (R.C.U.D. 2861/2010 y 

en sentido contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30-5-2011 (R.C.U.D. 2192/2010 ) al 

concurrir en la revisión, la transmisión de medios materiales o pueda darse la sucesión de 

plantillas, ninguna de cuyas condiciones se acredita en la presente reclamación.” 

En calquera caso, polo controvertido da cuestión, no caso dun hipotético conflito laboral cos 

traballadores da empresa concesionaria actualmente adscritos aos servizos que reclamasen a 

subrogación do Concello, recomendase aplicar algunha medida que garanta cautelarmente o 

dereito deses traballadores mentres non recaese unha decisión xudicial firme sobre a 

subrogación.” 
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 A queixa de falta de soporte xurídico da situación actual é infundada porque o Concello 

ordenoulle á empresa que continuase transitoriamente coa prestación dos servizos con base no 

artigo 35.3 da Lei de contratos do sector público, que literalmente di: 

“3. Se a declaración adminsitrativa de nulidade de un contrato produce un grave transtorno ao 

servizo público, poderña disponerse no mesmo acordo a continuación dos efectos de aquel, e 

baixo as súas mesmas clausulas , que se adopten medidas urxente para evitar o prexuízo”. 

 

E, en canto a suposta falta de previsión de data de inicio da xestión directa, á parte de ser unha 

cuestión irrelevante, a memoria prevé que a nova forma de xestión estea operativa para o 

segundo semestre deste ano.” 

Considerando o disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

Propoño ao Pleno a adopción dos seguintes ACORDOS: 

Primeiro.- Desestimar a reclamación presentada polos traballadores da empresa 

Viaqua contra o acordo do Pleno da Corporación de data 26/03/2015 de modificación 

do anexo de persoal, polos motivos expresados no informe de intervención emitido ao 

respecto en data 16/06/2015. 

Segundo: Aprobar definitivamente a modificación do anexo de persoal do orzamento 

de 2014 prorrogado a 2015, nos seguintes termos: 

   ANEXO    
ORZAMENTO MUNICIPAL 2014 PRORROGADO A 2015 

MODIFICACION DO ANEXO DE PERSOAL 
PERSOAL LABORAL 

       

Nº 
GRUPO 
PROG POSTO CATEGORÍA GRUPO 

SALARIO 
BASE SITUACIÓN 

59 161 
XEFE DE INSTALACIONS E 
REDES TECNICO SUPERIOR A1 35.167,26 VACANTE 

60 161 OPERARIO DE PLANTA OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
61 161 OPERARIO DE PLANTA OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
62 161 OPERARIO DE PLANTA OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
63 161 OFICIAL ELECTRO MECANICO OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
64 161 CAPATAZ DE REDES ENCARGADO XERAL C1 23.931,18 VACANTE 
65 161 OPERARIO DE REDES  OPERARIO ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 
66 161 OPERARIO DE REDES  OPERARIO ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 
67 161 OPERARIO DE REDES  OPERARIO ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 
68 161 OPERARIO DE REDES  OPERARIO ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 
69 161 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR C2 21.520,73 VACANTE 

TOTAL 
ABTO DE 
AUGAS        237.950,05   
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Terceiro.-  Notificar o presente acordo aos interesados e publicalo citado  acordo de 

aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia.  

 

Contra o presente acordo de aprobación definitiva poderá interpoñerse recurso 

contencioso administrativo na forma e prazos que marca dita xurisdición”. 

 

O Sr. alcalde sinala que, tratándose do tema da subrogación, por moi boas intencións 

que se poidan ter politicamente o tema redúcese en tomar unha decisión ou a favor, 

baseándose nos informes de secretaría e intervención, ou unha decisión 

manifestamente ilegal en contra deses informes. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que lle gustaría insistir en que se está neste punto por unha decisión tomada no ano 

2007, declarada nula polo Consello Consultivo. Salienta que lle gustaría que a situación 

fose outra, que se estivera rescatando un servizo pero que as circunstancias foran 

outras. Salienta o Sr. Fernández que, tal e como manifestaron no Pleno de marzo, a 

cuestión dos traballadores é un tema controvertido  e hai que ter en conta a proposta 

da alcaldía, na que se fala de que “En calquera caso, polo controvertido da cuestión, no 

caso dun hipotético conflito laboral cos traballadores da empresa concesionaria 

actualmente adscritos aos servizos que reclamasen a subrogación do Concello, 

recomendase aplicar algunha medida que garanta cautelarmente o dereito deses 

traballadores mentres non recaese unha decisión xudicial firme sobre a subrogación.”. 

Insiste o Sr. Fernández en que se trata dunha cuestión controvertida e non pacífica, 

engadindo que se trata dun servizo esencial para os veciños, sendo este o principal 

problema respecto da cuestión de que continúe funcionando o servizo como ata o de 

agora porque non existe ningunha queixa polo que se refire aos traballadores. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que tratándose do persoal é a 

cuestión máis controvertida porque todos son conscientes de que son os máis 

preparados e os tecnicamente cualificados no servizo, tratándose dun servizo moi 

peculiar, polo que debería facerse todo o posible para a súa continuación. Sinala que 

entende, vistos os informes, a postura de Anova, engadindo que se lle plantexou aos 
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grupos da oposición a posibilidade de que, se o tiñan claro, formularan alternativas 

xuridicamente fundamentadas, polos partidos da oposición, engadindo que ela non 

chegou a unha conclusión clara, nin a favor nin en contra, xa que o da non subrogación 

é un posicionamento máis xeral, aínda que hai algunha sentenza que sí a admite, 

estando en todo caso suxeito o tema á interpretación dun xuíz. Entende a Sra. Lemus 

que dentro desta negociación o interese principal é que pidan a subrogación e se 

manteñan no seu posto de traballo de forma cautelar, ata a sentenza, o que resulta de 

interese para todos, para os traballadores e para o concello. Remata a Sra. Lemus a 

súa intervención sinalando que independentemente disto, trátase dunha cuestión 

suficientemente controvertida para que se lle deixe aos operadores xurídicos. 

 

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

grupo, D. Ignacio Manuel Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo di que entende e asume a nulidade do contrato e que non se debería ter 

feito, engadindo que el non o houbera votado, pero que era outra época, e el pode falar 

do que van a facer. Di que, tratándose do escrito de alegacións, lle gustaría comentar o 

tema da documentación, sinalando que o ve simple porque se el vai a biblioteca e colle 

un libro quere que estean todas as follas. 

 

O Sr. Arroyo pregunta como se vai a artellar o tema da xestión directa e di que acata os 

dous informes, tanto de secretaría como de intervención, estando de acordo co Sr. 

Fernández que no tema da subrogación, se ben se precisa unha opinión firme, neste 

caso dun xuíz, entenden que hai que estar de lado dos traballadores. A subrogación a 

priori non pode darse, porque hai moitas sentenzas nese senso, porén haberá que 

darlle unha saída para buscar un punto de encontro. Remata o Sr. Arroyo a súa 

intervención sinalando que ten algunha dúbida polo contratación temporal primeira que 

se presenta.  

 

O Sr. alcalde sinala que a intervención que acaba de facer o representante do PP 

avanza bastante con respecto a outras intervencións, engadindo que nese tipo de 

consideracións ten bastante pouco que dicir, compartindo incluso algunhas das cousas 

que dixo o Sr. Arroyo. Tratándose da xestión directa, o Sr. alcalde opina que quizais 
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non sexa o momento de avanzar aquí. Explica que unha vez que o acto sexa firme, 

mentres se elaboran as bases da convocatoria das 11 prazas, os traballadores terán 

presentado ese recurso, o que encamiña todo o proceso para integralos cautelarmente 

na plantilla nas condicións que se establecen na memoria. Explica o Sr. alcalde que hai 

un problema porque a posta en marcha require a compra de material, e está agosto 

polo medio, que é un mes bastante inhábil a eses efectos, polo que seguramente 

haberá que aproveitar o que queda do mes de xullo, para comezar o proceso de 

compra, saltar agosto, e completar o proceso en setembro, ao tempo que se sacan as 

bases da convocatoria das dúas prazas que non se subrogarían. Aclara o Sr. alcalde 

que previsiblemente a asunción do servizo sería o 1 de outubro, e así coincidiría tamén 

trimestralmente, e Aquaguest podería ocuparse do cobro dos recibos do terceiro 

trimestre do ano, e o concello tería un pouco máis de tempo para facelo ben xa que o 

próximo recibo non se pasaría ata decembro. Salienta o Sr. alcalde que este quizais 

non é o sitio máis adecuado para facer unha descrición máis detallada, engadindo que, 

cando todo sexa firme, non ten problema en pasar os diferentes grupos un calendario e 

unha previsión de actuacións. Opina que todas as aportacións e colaboracións son 

benvidas, porque é un proceso o suficientemente complexo como para que, unha vez 

adoptada a decisión, todos deben colaborar porque a todos lles interesa que isto 

funcione. Remata a súa intervención o Sr. alcalde sinalando que intentara facerse da 

forma máis trasporate e participativa posible. 

 

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

Fernández, sinala que so quere insistir nas controversias que existen respecto á 

cuestión da subrogación, ao non tratarse dun tema pacífico nin na doutrina nin na 

xurisprudencia. Insiste o Sr. Fernández na importancia de que siga funcionando o 

servizo polo ben dos veciños e veciñas de Teo. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen agradece o ton do PP ao 

considerar que é moito máis produtivo que a anterior posición. Anuncia que, por 

coherencia, vai a manter a mesma posición que no Pleno de marzo, aínda que entende 

os posicionamentos dos departamentos de secretaría e intervención e da asesoría 

xurídica. 

 



 

 - 45 -

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Arroyo, e di que lle gustaría insistir no tema da 

documentación, e recalca o tema da subrogación, que opina é o máis preocupante, e o 

que pode ocorrer cos traballadores e o servizo, e a saída que poida dar o concello  a 

este aspecto. 

 

O Sr. alcalde sinala que, tratándose da documentación, o que poden asegurar é que 

actuaron de boa fe, aportándose a documentación que estaba para o Pleno, ao igual 

que cos demais concelleiros. Salienta que de cara á elaboración do recurso dos 

traballadores, non hai nada que ocultar, comprometéndose a facilitarlle o que piden ao 

dia seguinte de que sexa solicitado. Aclara o Sr. alcalde que da documentación previa 

hai poucas cousas que se poidan aproveitar, porque nunha memoria de outubro se 

poden poñer cousas, e cando esa memoria se refai con persoal técnico claro que hai 

cousas que cambian porque hai persoal máis capacitado e conflúen distintas visións. 

Aclara que por iso non lle ve que proveito se lle podía ver a aquela memoria inicial, e 

por iso non formou parte do expediente, entendido que aquela memoria non foi a que 

aprobou o Pleno, senón que unicamente serviu para que o Pleno tomase unha decisión 

da vía da municipalización e solicitara autorización á Deputación. Sinala que se nalgún 

momento se precisa doutra documentación, ao día seguinte será atendido, no seu 

caso, o solicitado. 

  

Non habendo máis intervencións e sometido o asunto a votación, prodúcese o seguinte 

resultado: 

- Votos a favor – 7 SON de Teo-ANOVA 

- Votos en contra – 7 PP 

- Abstencións – 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese o asunto novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 7 SON de Teo-ANOVA 

- Votos en contra – 7 PP 

- Abstencións – 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto 
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Persistindo o resultado de empate, o Sr. alcalde aclara que ao decidir o voto de 

calidade do Presidente, queda aprobada a proposta 

 
De acordo co exposto, o  Pleno da Corporación acorda: 

Primeiro.- Desestimar a reclamación presentada polos traballadores da empresa 
Viaqua contra o acordo do Pleno da Corporación de data 26/03/2015 de 
modificación do anexo de persoal, polos motivos expresados no informe de 
intervención emitido ao respecto en data 16/06/2015. 

 

Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación do anexo de persoal do 
orzamento de 2014 prorrogado a 2015, nos seguintes termos: 

  
 
 

 
ANEXO    

ORZAMENTO MUNICIPAL 2014 PRORROGADO A 2015 
MODIFICACION DO ANEXO DE PERSOAL 

PERSOAL LABORAL 
       

Nº 
GRUPO 
PROG POSTO CATEGORÍA GRUPO 

SALARIO 
BASE SITUACIÓN 

59 161 
XEFE DE INSTALACIONS E 
REDES TECNICO SUPERIOR A1 35.167,26 VACANTE 

60 161 OPERARIO DE PLANTA OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
61 161 OPERARIO DE PLANTA OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
62 161 OPERARIO DE PLANTA OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
63 161 OFICIAL ELECTRO MECANICO OFICIAL C2 20.003,34 VACANTE 
64 161 CAPATAZ DE REDES ENCARGADO XERAL C1 23.931,18 VACANTE 

65 161 OPERARIO DE REDES  
OPERARIO 
ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 

66 161 OPERARIO DE REDES  
OPERARIO 
ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 

67 161 OPERARIO DE REDES  
OPERARIO 
ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 

68 161 OPERARIO DE REDES  
OPERARIO 
ESPECIALISTA C3 19.329,38 VACANTE 

69 161 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR C2 21.520,73 VACANTE 

TOTAL 
ABTO DE 
AUGAS        237.950,05   

 

Terceiro.-  Notificar o presente acordo aos interesados e publicalo citado  acordo 
de aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia.  

Contra o presente acordo de aprobación definitiva poderá interpoñerse recurso 
contencioso administrativo na forma e prazos que marca dita xurisdición. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha 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 

 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                                 Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  10/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 23 XULLO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e tres de xullo de dous mil quince, reúnense en primeira 

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

a presidencia do Sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira Sánchez, 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: 
Dª. María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D.ª Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

Dª. María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 13/06/15 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 320/15 Á 561/15) 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO MODIFICADO 
TÉCNICO DO PROXECTO “REFORZO DO PAVIMENTO EN CACHEIRAS, CALO, 
LUOU E OUTROS” 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE 
TEO 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE BENESTAR E IGUALDADE PARA 
A INSTALACIÓN DUN CENTRO DE DÍA EN TEO 
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 DA ACTA DA SESIÓN DO 13/06/15. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión constitutiva celebrada o 13 de xuño de 2015. 

 

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

 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 320/15 Á 561/15). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 27 de abril ata o 17 de 

xullo de 2015, que comprenden os números 320 ao 561, 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO MODIFICADO 
TÉCNICO DO PROXECTO “REFORZO DO PAVIMENTO EN CACHEIRAS, CALO, 
LUOU E OUTROS”. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 13 de xullo de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 20 de xullo de 2015. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación do modificado técnico do proxecto “Reforzo do pavimento 

en Cacheiras, Calo, Luou e outros”. 

Considerando que mediante acordo plenario de 30 de outubro de 2014 acordouse 

solicitar subvención á Deputación para a execución das obras de REFORZO DO 

PAVIMENTO EN CACHEIRAS, CALO, LUOU E OUTROS, e aprobouse o proxecto 

das mesmas. 

Tendo en conta que por acordo do Pleno de Deputación Provincial, de 30 de decembro 

de 2014, aprobouse o Convenio de colaboración, entre a Deputación e o Concello, para 

a realización das citadas obras de acordo co proxecto técnico redactado polo enxeñeiro 

de camiños Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun presuposto de execución por contrata 

de 137.553,51 euros. 

Tomando en consideración que na Acta de comprobación do reformulo previo de dita 

obra, sinalouse que existía un erro gráfico no trazado no plano 2.3 do proxecto, relativo 

ao emprazamento Cesar-A Xesta (parroquia de Calo), suspendendo a obra neste 

emprazamento ata que se dea validez polo órgano competente da administración ao 

novo plano 2.3 que se xuntou á Acta. 

De acordo co exposto e considerando que se trata dun mero erro gráfico, que non 

afecta nin a natureza das obras nin a súa valoración económica, proponse ao Pleno da 

Corporación, a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar o modificado técnico do proxecto das obras de REFORZO DO 

PAVIMENTO EN CACHEIRAS, CALO, LUOU E OUTROS, no que se recolle a 

emenda do plano 2.3, redactado polo enxeñeiro de camiños Gilberto Rodríguez 

Rodríguez (rex. entrada nº 5459, de 13/07/2015). 
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Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial aos efectos 

previstos na Acta de comprobación de reformulo previo”. 

 

O Sr. alcalde explica que, tal e como xa se comentou na Comisión Informativa, en 

Cesar aparecían no proxecto unhas obras na memoria e no orzamento porén en plano 

o trazado era moito maior ao orzamentado e ao previsto na memoria. Salienta que o 

motivo do erro é que se incluíu no proxecto un plano dun trazado inicial que despois, á 

vista do importe ao que ascendía, foi correxido. 

 

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

Fernández, e  a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, non fan uso da súa quenda de 

intervención. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo está de acordo coa 

proposta, engadindo que eses cartos foron conseguidos polo PP para aforro 

enerxético. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unamidade dos seus 
membros (7 SON de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar o modificado técnico do proxecto das obras de REFORZO DO 
PAVIMENTO EN CACHEIRAS, CALO, LUOU E OUTROS, no que se recolle a 
emenda do plano 2.3, redactado polo enxeñeiro de camiños Gilberto Rodríguez 
Rodríguez (rex. entrada nº 5459, de 13/07/2015). 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial aos efectos 
previstos na Acta de comprobación de reformulo previo. 
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4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE 
TEO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de xullo de 2015, ditaminada favorablemente 

pola Comisión Informativa de transportes, turismo, comercio e emprego de 20 de xullo 

de 2015, coa corrección acordada na mesma en relación co Anexo I, referido á 

localización de paradas, onde se recolle “9. Pontevea (Rúa Ferreiriño)” se substituíu 

por “9. Lugar de A Ribeira, parroquia de Reis, no contorno do Centro de saúde”, 

quedando o citado anexo redactado conforme se recolle a continuación. 

 
 

“ANEXO I 

Localización de paradas 

1. Urbanización Os Tilos (Rúa Carballo) 

2. Montouto (Travesía de Montouto) 

3. Montouto (Mámoas de Montouto) 

4. Cacheiras (Travesía de Cacheiras) 

5. Ramallosa (Rúa da Lagoa) 

6. Casalonga (Travesía da Casalonga) 

7. Reborido (Travesía de Reborido) 

8. O Vilar de Calo (Estrada Milladoiro-Solláns) 

9. Lugar de A Ribeira, parroquia de Reis, no contorno do Centro de saúde”  

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Considerando que, segundo o disposto na disposición transitoria décima da Lei 4/2013, 

do 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, no 

prazo de dous anos dende a entrada en vigor do citado texto legal, os concellos 

deberán revisar e aprobar as tarifas propias aplicables aos servizos urbanos de taxi 

para o seu cobramento mediante aparellos taxímetro, resultando aplicables noutro caso 

as establecidas para os servizos interurbanos de taxi. 
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Considerando que a Asociación de autotaxis do concello de Teo presentou un estudo 

económico para a aprobación das tarifas de aplicación urbana (rex. entrada nº 2732, de 

4 de abril de 2014). 

Considerando que segundo o artigo 40 da Lei 4/2013, do 30 de maio, as tarifas de 

aplicación aos servizos urbanos de taxi serán fixadas polos concellos sendo preceptivo 

para fixar as referidas tarifas dar audiencia previa a súa aprobación ao Consello Galego 

de Transportes, para recabar as consideracións que xulgue pertinentes. 

Considerando que, de acordo co exposto, o citado estudo foi remitido, para a emisión 

de informe, a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia (rex. saída nº 2046, de 

26/06/2015). 

Considerando que con data de 14 de xullo de 2015 (rex. entrada nº 5495) recibiuse no 

concello o informe favorable da Comisión especial de transporte público en vehículos 

de turismo á tarifa presentada polo concello de Teo, ao considerar que a proposta de 

tarifa se adecúa á normativa vixente. 

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

acordo: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de funcionamento do servizo de taxi no 

Concello de Teo, que se incorpora como anexo. 

 
Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, e audiencia aos 

interesados, durante o prazo de 30 días, para a presentación de reclamacións e 

suxerencias. No suposto de que non se formulen reclamacións e/ou suxerencias 

durante a exposición pública quedará aprobado definitivamente o Regulamento citado. 

 
Terceiro.- O texto integro do Regulamento aprobado deberá publicarse no Boletín 

Oficial da Provincia, non entrando en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e 

transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime 

local, de conformidade co establecido nos artigos 49 e 70.2 da citada Lei. 
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Teo, 16 de xullo de 2015  

O alcalde,  

 

Rafael C. Sisto Edreira 

 
ANEXO 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE 
TEO 

(…) 

 

O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de transportes, comercio, turismo e 

emprego, D.ª Concepción García Vázquez. 

 

A Sra. García explica que o Regulamento pretende dar resposta á demanda da 

asociación de taxistas en relación co tema das tarifas urbanas e das paradas, así como 

incorporar novas previsións e particularidades do concello de Teo, facendo uso da 

potestade normativa municipal. 

 

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

Fernández, di que o Regulamento non conta co apoio de todo o sector do taxi de Teo, 

podéndose dicir que practicamente existe unha división a metade, entre os que o 

apoian e os que non, polo que se trata dunha proposta conflitiva. Tratándose das 

paradas o Sr. Fernández interésase polas dúas paradas en Montouto, afirmando que 

xa existe unha e preguntando porque se crea outra, engadindo que o sector pensa que 

esa outra parada non ten sentido. Salienta o Sr. Fernández que outra cuestión a por de 

manifesto é a relativa ás tarifas, porque se diferenza entre as urbanas e interurbanas, 

cando en Teo non existe unha zonificación clara. Sinala o Sr. Fernández que parte dos 

taxistas creen que sería preciso zonificar e determinar onde é a zona interurbana e 

onde comeza a urbana. Considera que isto sería importante tanto para os taxistas 

como para os usuarios. Anuncia o Sr. Fernández a súa abstención, habida conta das 

discrepancias do sector e para non posicionarse nin con uns nin con outros. 
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Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que, aínda que todos teñen 

constancia das discrepancias, trátase dunha aprobación inicial, que vai dar lugar a 

unha exposición pública, e se hai un sector que non esta de acordo que o manifeste 

por rexistro e a concellería o terá en conta para a aprobación definitiva. Salienta a Sra. 

Lemus que existe un estudo económico da asociación de taxistas e que teñen en conta 

esa solicitude para apoiar a proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir o concelleiro do 

seu grupo, D. Ignacio Manuel Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo destaca que existen moitas discrepancias que fan fincapé no tema das 

paradas polo que o seu grupo se vai a abster. 

 

O Sr. alcalde di que cabe facer dúas aclaracións. Unha que fai referencia á 

modificación que sufriu o anexo 1 en Comisións informativa, no punto 9, e así onde se 

recollía “9. Pontevea (Rúa Ferreiriño)” se substituíu por “9. Lugar de A Ribeira, 

parroquia de Reis, no contorno do Centro de saúde”. O Sr. alcalde di que por outra 

parte ten que recoñecerse o traballo da Sra. García, engadindo que aínda que é certo 

que existen discrepancias entre sectores, de todo o Regulamento se está falando de 

dúas cousiñas, a localización dunha parada e algunha outra cousa, porén no fondo non 

se cuestiona todo o contido xeral do Regulamento. 

 

A Sra. García sinala, en relación co comentado polo BNG en canto ás dúas paradas, 

que a nova responde a unha solicitude do colectivo de taxistas, solicitude que ven 

asinada por sete titulares de licenzas, polo que se entende que da resposta a unha 

solicitude da maioría, dentro do colectivo. Salienta a Sra. García que non lle consta a 

existencia de discrepancias ao respecto, aínda que de existir as poden formular no 

período de alegacións e se terán en conta e analizaran. Explica a Sra. García que 

tamén se teñen en conta os intereses dos usuarios, ao entender que cantos máis 

puntos de servizo máis ferramentas teñen para mellorar o servizo e a atención aos 

usuarios. Tratándose das tarifas a Sra. García explica que a urbana se aplica dentro do 

límite do concello e a interurbana canda saían dese límite. Salienta que, aínda que se 

teña que poñer esa sinalización, os taxistas saben cando teñen que aplicar unha tarifa 
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e outra, porén sí son informativas e se colocarán unha vez entren en vigor as tarifas 

urbanas. Tratándose das tarifas urbanas, a  Sra. García explica que son as propostas 

pola asociación de autotaxistas, avalada por un estudo económico, polo que se 

entende que son coherentes coas súas pretensión e responden a un estudo que se fixo 

non so para o concello de Teo, polo tanto se trata dunha proposta que resposta ao 

interese xeral do colectivo e tamén dos usuarios. 

 

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

Fernández, di que non entra a valorar o importe das tarifas senón que o que di é que 

resulta preciso zonificar, sobre todo polo usuario. Dirixíndose ao Sr. alcalde, o Sr. 

Fernández dille que el cree que se trata de cousas importantes, como o é o tema da 

parada no hotel Congreso, algo que choca, ao existir outra a 200 metros. Insiste o Sr. 

Fernández en que parte do sector non está de acordo con estas cuestións relativas o 

tema das paradas e á zonificación. Anuncia o Sr. Fernández que como non quere 

tomar partido nin por uns nin por outros se vai a abster. 

 

A portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, non fan uso 

da súa quenda de intervención. 

 

O Sr. alcalde di que son cousiñas no senso de que descoñece cal é o prexuízo para os 

taxistas e usuarios pola existencia dunha parada a maiores, engadindo que se existira 

limitación de distancia que fose necesario entre paradas, entendería que se 

cuestionara iso, porén ao non existir. Explica que non escoitou un razoamento claro de 

porque esa parada molesta e salienta que en todo caso a aprobación do Regulamento 

dará pe á colocación das delimitacións, resultando que o feito de que eses límites non 

estean colocados responde a que aínda non están aprobadas as tarifas, polo que se 

procederá a súa colocación no seu momento   

 

A Sra. García sinala que, tratándose da ubicación da paradas, se consultou á Dirección 

Xeral de Mobilidade, e dixo que non existían condicionantes sobre iso, e que as 

limitacións so tiñan que ver coa lóxica da perturbación do fluxo do tráfico. Salienta que, 

non existindo unha razón legal, e resultando unha petición da maioría do sector, se 

entende que mellora a prestación do servizo para os usuarios e non se entende un 
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posicionamento en contra. Salienta a Sra. García que en todo caso existe un período 

de alegacións para aqueles que queiran presentalas. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 SON de Teo-ANOVA  e 2 PSdeG-PSOE) e oito abstencións 
(7 PP e 1 grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de funcionamento do servizo de 
taxi no Concello de Teo, que se incorpora como anexo. 
 
Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, e audiencia 
aos interesados, durante o prazo de 30 días, para a presentación de reclamacións 
e suxerencias. No suposto de que non se formulen reclamacións e/ou 
suxerencias 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. 
 

ANEXO 
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE 

TEO 
 

NORMAS XERAIS 
Artigo 1.- Obxecto e fundamento legal 
É obxecto deste Regulamento dar cumprimento ao disposto na disposición transitoria 

décima da Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de 

turismo de Galicia e establecer unha ordenación do transporte de viaxeiros realizado 

por persoas físicas en vehículos de turismo, que contan con signos distintivos de taxi, e 

realízanse por conta allea no concello de Teo, mediante retribución económica suxeita 
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a tarifa, e dispoñendo dos correspondentes títulos habilitantes para a prestación do 

servizo, ao amparo do citado texto legal. 

 

Para o non previsto neste Regulamento, ademais da Lei 4/2013, do 30 de maio, serán 

de aplicación a Ordenanza Fiscal Reguladora de Taxa por licenzas de autotaxi e 

demais vehículos de aluguer do concello de Teo, así como as restantes normas de 

réxime local e autonómicas de aplicación. 

 
Artigo 2.- Ámbito de aplicación 
A intervención da administración municipal cínguese á regulación dos taxis no concello 

de Teo, de acordo co artigo 8 do presente Regulamento. 

 
 

LICENZAS 
Artigo 3.- Licenzas 
A prestación do servizo de taxi está suxeita a obtención previa dos correspondentes 

títulos administrativos que habiliten aos seus titulares a exercer dita actividade. Cada 

licenza terá un só titular e estará adscrita a un vehículo concreto. 

 

As licenzas outorgaranse sen prazo de duración prefixado, se ben a súa validez 

quedará condicionada ao cumprimento dos requisitos esixidos así como ao establecido 

no artigo 18 da Lei 4/2013. 

 
Artigo 4.- Outorgamento de licenzas 

O outorgamento de licenzas de taxi virá determinado, en todo caso, pola necesidade e 

pola conveniencia do servizo a prestar ao público atendendo á caracterización da oferta 

e da demanda existente, así como polo mantemento da calidade do servizo e pola 

sustentabilidade na súa explotación, dentro dos límites establecidos no artigo 6 da Lei 

4/2013 e no presente Regulamento.  

 

As licenzas serán outorgadas polo concello, mediante concurso público, ao cal poderán 

presentarse as persoas que cumpran os requisitos para ser titulares de licenzas de taxi. 
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Na convocatoria do concurso faranse constar os criterios de adxudicación, entre os que 

se valorará de modo preferente a antigüidade como condutor/a de taxi, a dedicación 

previa á profesión de taxista e que o vehículo turismo que se pretenda adscribir á 

licenza de taxi sexa adaptado para o transporte de persoas con mobilidade reducida 

durante o tempo mínimo que se estableza na dita convocatoria, de ser o caso. 

 
O Pleno da Corporación establecerá un número de licenzas en función da poboación, 

de acordo co establecido no artigo 6 da Lei 4/2013. 

Non se poderá ser titular de máis dunha licenza de taxi nin ser titular de licenzas de taxi 

en distintos concellos, de conformidade co artigo 9 da Lei 4/2013. 

 

As licenzas de taxi poderán ser suspendidas temporalmente por un período máximo de 

dous anos, a solicitude do titular, cando teña que deixar de exercer a actividade 

temporalmente por causa xustificada, ou de oficio, no caso de transmisións forzosas, 

cando a persoa adxudicataria carecese dos requisitos esixidos para ser titular, 

atendendo ás condicións establecidas no artigo 11 da Lei 4/2013. 

 
Artigo 5.- Transmisión das licenzas 
A licenza de prestación do servizo de taxi será transmisible en calquera persoa física 

que o solicite e acredite que cumpre cos requisitos para ser titular desta, de acordo co 

establecido no artigo 17 da Lei 4/2013, non considerándose esta transmisión como 

outorgamento de novos títulos. 

 
Artigo 6.- Habilitación para a prestación do servizo 

Os condutores dos vehículos adscritos ao servizo deberán estar en posesión da 

correspondente habilitación para a prestación do servizo, para o que deberán obter o 

permiso municipal de condutor expedido polo Concello de Teo, así como a autorización 

interurbana de taxi. 

 

Os titulares das licenzas teñen a obriga de explotalas persoalmente ou mediante a 

contratación de condutor asalariado, que deberán figurar a xornada completa e con  

dedicación exclusiva, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria terceira da Lei 

4/2013. 
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En todo caso, cada licenza non poderá ter adscritas máis de dúas persoas condutoras, 

incluída a persoa titular. 

 
Artigo 7.- Permiso municipal de condutor 
O permiso municipal de condutor será concedido polo Concello, a solicitude do 

interesado, que deberá reunir as seguintes condicións: 

a) Estar en posesión do carné de conducir expedido pola Xefatura de Tráfico, coa 

categoría esixida polo código de circulación para conducir vehículos de servizo 

público. 

b) Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade infecto-

contaxiosa ou impedimento físico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio 

da profesión. 

c) Declaración de no atoparse incurso nalgunha das causas de incapacidade ou 

incompatibilidade que lle impida contratar coa administración pública. 

d) Dúas fotos de tamaño carné e copia autenticada do D.N.I. 

 
 

DOS VEHÍCULOS 
Artigo 8.- Vehículos 
Con carácter xeral, as licenzas de taxi outorgaranse para vehículos cunha capacidade 

mínima de cinco e máxima de sete prazas, incluída a persoa condutora. Non obstante, 

previa motivación da súa necesidade e conveniencia, poderán autorizarse vehículos de 

ata nove prazas, incluída a da persoa condutora. 

 

En todo caso, os vehículos contarán cun espazo dedicado a maleteiro, totalmente 

independente e diferenciado do habitáculo destinado á pasaxe. 

 

Para as novas licenzas outorgadas a partires da entrada en vigor do presente 

Regulamento, e as renovacións de vehículos xa adscritos ao servizo, os vehículos 

destinados á prestación do servizo de taxi no concello de Teo deberán ser de cor 

branca, sen prexuízo do establecido no artigo 27.1 da Lei 4/2013. 
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Os vehículos poderán ser reemprazados por outros, previa autorización do Concello, 

sempre que o vehículo que reemprace ao anterior fose novo e reunise as condicións 

esixidas para a prestación do servizo. 

 

Haberán de constar de maneira visible na parte central das portas dianteiras do 

vehículo polo exterior o escudo do concello de Teo. Do mesmo xeito, haberá de 

amosarse no exterior do vehículo, e nunha placa no interior, o número de licenza de 

taxi ó que se encontre afecto.  

Os vehículos adscritos ó servizo irán provistos sempre da seguinte documentación: 

a) Licenza municipal e autorización interurbana de taxi 

b) Permiso municipal de persoa condutora 

c) Permiso de circulación do vehículo 

d) Documentación acreditativa das revisións obrigatorias do vehículo 

e) Seguros esixibles legalmente 

f) Follas de reclamacións 

g) Cadro de tarifas oficiais 

 

Todos os vehículos adscritos ao servizo deberán estar dotados de taxímetro e dun 

módulo luminoso exterior que sinale claramente, de acordo coa normativa técnica de 

aplicación, tanto a dispoñibilidade do vehículo para prestar o servizo como a tarifa que 

resulte de aplicación. 

 

O Concello de Teo promoverá, en colaboración coas asociacións profesionais 

representativas do sector do taxi e o Consello Galego de Transportes, a progresiva 

implantación das innovacións tecnolóxicas precisas para mellorar as condicións de 

prestación e seguridade dos servizos de taxi e das persoas condutoras, a incorporación 

de sistemas automáticos de pagamento e facturación do servizo, sistemas de 

navegación, a progresiva redución das emisións sonoras dos vehículos, a potenciación 

de vehículos de baixa contaminación, a optimización da reciclaxe dos materiais 

empregados e calquera outra innovación que se introducise no sector. 
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Artigo 9.- Publicidade 
O concello de Teo poderá autorizar aos titulares da licenzas de taxi, a colocación de 

anuncios publicitarios no exterior dos vehículo sempre que se conserve a súa estética, 

non impidan a visibilidade nin xeren perigo. 

 

 A estes efectos, os titulares das licenzas deberán solicitar a correspondente 

autorización, que, no seu caso, se concederá de forma individualizada para cada 

licenza municipal.  

As autorizacións para a colocación de anuncios publicitarios resolveranse pola alcaldía 

e, no seu caso, outorgaranse con suxeición á lexislación vixente en materia de 

publicidade, tráfico e seguridade viaria, prohibíndose en todo caso toda publicidade 

sexista ou que atente contra os dereitos das persoas. 

 

A publicidade do servizo de taxi en espazos públicos estará limitada aos soportes 

municipais dispostos a tal efecto polo Concello nas paradas de taxi ou a aqueles outros 

que, previa petición, sexan autorizados expresamente por aquel. 

 
Artigo 10.- Organización do servizo 

Os condutores están obrigados a seguir o traxecto máis curto para chegar ao destino 

indicado polo pasaxeiro. A persoa condutora  pode denegar a prestación do servizo de 

taxi cando fora solicitado para finalidades que se presuman racionalmente como ilícitas 

ou cando concorran circunstancias especiais de risco para a seguridade e a integridade 

física das persoas ou do vehículo. 

 

Para a prestación do servizo os vehículos situaranse por orde de chegada nas paradas 

de estacionamento dos vehículos determinadas polo Concello que se relacionan no 

ANEXO I deste Regulamento. Os vehículos non poderán permanecer nas paradas sen 

o seu condutor. 

 

As paradas estarán debidamente sinalizadas, rotuladas polo Concello, e nas mesmas 

figurarán os teléfonos facilitados polos titulares das licenzas. 
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Cando os usuarios acudan ás paradas para solicitar o servizo, deberán dirixirse ao 

vehículo situado en primeiro lugar, respectando a orde de chegada. 

 

Se non hai ningún vehículo na parada e un usuario solicita o servizo a través de 

chamada telefónica, o taxi deberá recollelo na parada sen custe adicional. 

 

Os servizos contratados por mediación de centrais de radiotaxi ou sistemas 

tecnolóxicos equivalentes, consideraranse iniciados no lugar e momento no que o 

vehículo recibise o encargo de prestar o servizo. 

En todo caso, o importe máximo do taxímetro no momento da recollida efectiva da 

persoa usuaria non poderá superar o importe correspondente ao mínimo establecido 

para o inicio do servizo, en cumprimento co establecido no artigo 32 da Lei 4/2013.  

 
Artigo 11.- Tarifas 

As tarifas de aplicación aos servizos urbanos de taxi serán as fixadas polo Concello de 

Teo e figuran como ANEXO II deste Regulamento, e as tarifas aplicables aos servizos 

interurbanos serán fixadas pola consellería competente en materia de transporte da 

Xunta de Galicia, cumprindo co establecido no artigo 40 da Lei 4/2013.  

 
 

INFRACCIÓNS, SANCIÓNS E PROCEDEMENTO SANCIONADOR 
 

Artigo 12.- Infraccións 

Considerarase infracción calquera acción ou omisión que contraveña o establecido  

neste Regulamento e restantes normas de aplicación, a título de dolo, culpa ou simple 

inobservancia.   

 

A responsabilidade administrativa polas infraccións das normas reguladoras do 

transporte de persoas en vehículos turismo corresponderá: 

a) Nas infraccións cometidas con ocasión da realización de servizos de taxi 

amparados nos preceptivos títulos habilitantes, ao seu titular. 

b) Nas infraccións cometidas con ocasión de servizos de taxi realizados ao amparo 

de títulos habilitantes expedidos a nome doutras persoas, á persoa física que 
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empregue ditos títulos, salvo que esta última demostrase que non deu o seu 

consentimento. 

c) Nas infraccións cometidas con ocasión de servizos de taxi realizados sen a 

cobertura do correspondente título habilitante, á persoa que tivera atribuída a 

facultade de uso do vehículo, ben sexa a título de propiedade, aluguer, 

arrendamento financeiro, renting ou calquera outra forma admitida pola 

lexislación vixente. 

Este réxime de responsabilidade aplicarase tamén ás infraccións que consistan 

na difusión de ofertas comerciais para a realización de actividades para as cales 

non se contase co preceptivo título habilitante. 

d) Nas infraccións cometidas pola persoas usuarias e, en xeral, por terceiros que, 

sen estar comprendidos nos apartados anteriores, realizasen feitos que supoñan 

infraccións contempladas no presente Regulamento, á persoa física ou xurídica 

á que vaia dirixido o precepto infrinxido ou á que a disposición correspondente 

asigne especificamente a responsabilidade. 

 

A responsabilidade administrativa esixirase ás persoas físicas ou xurídicas ás que 

se refire o apartado anterior, sen prexuízo de que estas poidan deducir as accións 

que resultasen procedentes contra as persoas ás que sexan materialmente 

imputables as infraccións.  

 

As infraccións poderán cualificarse de moi graves, graves e leves. 

 
Artigo 13.- Infraccións moi graves 

Consideraranse infraccións moi graves: 

a) A realización de servizos de taxi carecendo dos preceptivos títulos habilitantes 

ou cos mesmos suspendidos, anulados, caducados, revogados, sen ter 

realizado o visado obrigatorio, ou por calquera  outra causa ou circunstancia 

pola que as referidas habilitacións expedidas para exercer a actividade xa non 

sexan válidas. No suposto de que a infracción consistise na falla de visado 

obrigatorio e este se tivese realizado con anterioridade á data de resolución do 

procedemento sancionador, a infracción terá a cualificación de leve. 
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b) Prestar os servizos de transporte de persoas en vehículos de turismo mediante 

un condutor ou condutora que non estea debidamente autorizado para a 

condución e habilitado para a prestación do servizo. 

c) A cesión ou transmisión, expresa ou tácita, dos títulos habilitantes por parte dos 

seus titulares a favor doutras persoas sen a preceptiva autorización. 

d) O falseamento dos documentos que tiveran que ser presentados como requisito 

para a obtención dos títulos habilitantes ou dos datos que haxan de figurar en 

ditos títulos habilitantes. 

e) A negativa ou obstrución á actuación dos servizos de inspección que impedise o 

exercicio das funcións que legal ou regulamentariamente teñan atribuídas. 

f) O incumprimento, por parte do titular do vehículo, da obriga de subscribir os 

seguros preceptivos. 

g) O incumprimento das obrigas de prestación do servizo de taxi impostas pola 

administración competente na materia. 

h) Non levar o aparello taxímetro no caso de que este fora esixible, a manipulación 

do mesmo, facelo funcionar de xeito inadecuado ou impedir á súa visibilidade á 

persoa usuaria, así como cantas accións tiveran por finalidade alterar o seu 

normal funcionamento, e a instalación de elementos mecánicos, electrónicos ou 

doutra natureza destinados a alterar o correcto funcionamento do taxímetro ou 

modificar as súas medicións, aínda cando este non se atopase en 

funcionamento no momento de realizarse a inspección. 

A responsabilidade por dita infracción corresponderá tanto ás persoas que 

tivesen manipulado o taxímetro ou colaborado na súa manipulación como ao 

taxista que o teña instalado no seu vehículo. 

i) A prestación de servizos de transporte de persoas con vehículos que 

incumprisen as condicións técnicas sobre accesibilidade de persoas con 

mobilidade reducida que en cada caso se determinen, sempre que o vehículo 

sexa un taxi adaptado. 

j) Prestar o servizo cun número de ocupantes do vehículo que supere o número de 

prazas autorizadas, de conformidade coa normativa vixente. 

k) A realización de servizos de transporte de persoas mediante cobro individual, 

agás nos casos en que estivese expresamente autorizado. 
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Artigo 14.- Infraccións graves 

Considéranse infraccións graves: 

a) Carecer do preceptivo documento no que deben formularse as reclamacións das 

persoas usuarias ou negar ou obstaculizar a súa disposición ao público. 

b) Non atender a solicitude a unha demanda de servizo de taxi por parte dunha 

persoa  usuaria estando de servizo, ou abandonar un servizo antes da súa 

finalización, salvo que existisen causas xustificadas de perigo fundado para a 

persoa condutora ou para o vehículo de turismo. 

c) A realización de servizos de transporte iniciados nun termo municipal distinto do 

que corresponde á licenza de taxi, agás nos supostos legalmente exceptuados. 

d) Incumprir o réxime de tarifas vixente para o servizo de taxi. 

e) A prestación de servizos con vehículos distintos aos identificados adscritos ás 

licenzas de taxi e autorizacións interurbanas de taxi, agás os casos de 

reemprazo debidamente autorizados, así como o incumprimento do ámbito 

territorial de ditos títulos habilitantes. 

f) A realización de servizos de taxi por itinerarios inadecuados que foran lesivos 

economicamente para os intereses da persoa usuaria ou desatendendo as súas 

indicacións sen causa xustificada de perigo para a persoa condutora ou danos 

para o vehículo turismo. 

g) Levar a cabo servizos de transporte de persoas en vehículos de turismo sen 

levar a bordo a documentación acreditativa necesaria para controlar a legalidade 

do transporte. 

h) A retención de obxectos abandonados no vehículo sen dar conta á autoridade 

competente. 

i) Non dispoñer dos cadros de tarifas e do resto de documentación que tivera que 

exhibirse para o coñecemento das persoas usuarias. 

j) O trato desconsiderado aos clientes, así como a non prestación do servizo nas 

condicións de hixiene e/ou calidade esixibles. 

k) Calquera das infraccións previstas como moi graves, cando pola súa natureza, 

ocasión ou circunstancia non haxa de ser cualificada como moi grave.  

 
Artigo 15.- Infraccións leves 

Considéranse infracción leves: 
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a) Non levar en lugar visible os distintivos que foran esixibles ou levalos nunhas 

condicións que dificulten a súa percepción ou facer un uso inadecuado deles. 

b) Non respectar os dereitos das persoas usuarias establecidos na Lei 4/2013. 

c) Non levar a bordo do vehículo a documentación formal que acredite a 

posibilidade legal de prestar o servizo, sempre que se dispuxera da mesma. 

d) Incumprir as normas que puideran establecerse sobre publicidade nos vehículos 

de turismo. 

e) A carencia no vehículo do letreiro que indique a existencia de follas de 

reclamacións. 

f) Non entregar o recibo ou factura do servizo prestado ás persoas usuarias, se 

estas o solicitasen, ou entregarlles un recibo ou factura que non cumpra cos 

requisitos establecidos pola normativa de aplicación. 

g) O incumprimento polas persoas usuarias dos deberes que lles correspondesen. 

h) Non levar a placa relativa á súa condición de vehículo de servizo público. 

i) A carencia de cambio de moeda metálica ou billetes ata a cantidade que estea 

regulamentariamente establecida. 

j) Non expoñer ao público os cadros de prezos autorizados ou telos en lugares non 

visibles. 

k) Calquera infracción das que teñen consideración de graves cando pola súa 

natureza, ocasión ou circunstancia non haxa de ser cualificada como grave, 

debendo xustificarse a existencia de ditas circunstancias e motivarse na 

resolución correspondente. 

 
Artigo 16.- Sancións 

Polas  infraccións que se cometan poderán impoñerse as seguintes sancións: 

1. Por falta leve: multa de ata 400€. 

2. Por falta grave: multa dende 401 ata 2.000€. 

3. Por fata moi grave: multa dende 2.001 ata 6.000€, e a posibilidade de declarar a 

caducidade do título administrativo habilitante. 

 

Todo isto, sen prexuízo das circunstancias condicionantes previstas no artigo 63 da Lei 

4/2013. 
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A competencia para a imposición das sancións previstas neste Regulamento 

corresponderá ao alcalde no caso das faltas leves ou graves, e ao Pleno no caso das 

moi graves. 

 
Artigo 17.- Procedemento sancionador 
O procedemento sancionador iniciarase de oficio ou a instancia de parte, de 

conformidade co previsto na Lei 30/92, de réxime xurídico das Administracións Públicas 

e do procedemento administrativo común, e de acordo co Regulamento do 

procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado por Real Decreto 

1398/1993, do 4 de agosto. 

 
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. 

 
Disposición transitoria.  

As licenzas outorgadas polo concello de Teo para a prestación do servizo de vehículos 

de aluger con condutor, autoturismos clase-B, con anterioridade á entrada en vigor da 

Lei 4/2013, consideraranse a todos os efectos equiparadas ás licenzas de taxi que 

habilitan para a prestación do servizo urbano de taxi, salvo o disposto na disposición 

transitoria 4ª do citado texto legal. 

 
Disposición derrogatoria.  

Queda derrogado o “Regulamento municipal para a prestación do servizo de vehículos 

de aluguer con condutor-taxis” (BOP nº 11, de 16 de xaneiro de 2013 e BOP nº 3 de 7 

de xaneiro de 2014). 

 

Teo, a 16 de xullo de 2015 

O alcalde 

 

Asdo. Rafael C. Sisto Edreira 
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ANEXO I 
Localización de paradas 

1. Urbanización Os Tilos (Rúa Carballo) 

2. Montouto (Travesía de Montouto) 

3. Montouto (Mámoas de Montouto) 

4. Cacheiras (Travesía de Cacheiras) 

5. Ramallosa (Rúa da Lagoa) 

6. Casalonga (Travesía da Casalonga) 

7. Reborido (Travesía de Reborido) 

8. O Vilar de Calo (Estrada Milladoiro-Solláns) 

9. Lugar de A Ribeira, parroquia de Reis, no contorno do Centro de saúde 

10.  

ANEXO II 
Tarifas 
As tarifas aplicables aos servizos interurbanos, serán as fixadas pola consellería 

competente en materia de transporte da Xunta de Galicia, oído o Consello Galego de 

Transportes. 

As tarifas aplicables aos servizos urbanos serán as estipuladas a continuación. 

 

A percepción mínima cubriría os primeiros 1.700 metros ou importe equivalente en 

esperas, según a tarifa establecida para a espera. A partir de aí comezaría a computar 

o taxímetro. 

TARIFA 1 
Aplicable de luns a venres das 06,00h 
ás 22,00h e sábados das 06,00h ás 
15,00h 

TARIFA 2 
Aplicable de luns a venres das 22,00h ás 
06,00h, os domingos e festivos as 24 
horas 
e sábados das 15,00h ás 22,00h 

Percepción 
mínima 

3,50€ (IVE 
engadido) 

Percepción mínima 4,00€ (IVE 
engadido) 

Quilómetro 
percorrido 

1,00€ (IVE 
engadido) 

Quilómetro 
percorrido 

1,20€ (IVE 
engadido) 

Hora de espera 15,00€ (IVE 
engadido) 

Hora de espera 18,00€ (IVE 
engadido) 

Suplemento 
maleteiro 

0,50€ (IVE engadido) 
(Cobrarase a partires do terceiro vulto, sendo sen custe os dous 
primeiros, e non entendéndose como vultos as cadeiras de bebés e 
cadeiras para dependentes) 
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Suplemento por 
traslado de 
mascotas 

1€ (IVE engadido)  
(Agás cans guía) 

 

 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE BENESTAR E IGUALDADE PARA 
A INSTALACIÓN DUN CENTRO DE DÍA EN TEO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de benestar e igualdade, D. Xosé I. Iglesias 

Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción de 12 de xullo de 2015 (rex. entrada nº 5.521, de 

16/07/2015), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de benestar social, igualdade, participación veciñal e mocidade de 20 de 

xullo de 2015. 

 
“MOCIÓN PRESENTADA POLO CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR EN 
NOME DO GRUPO DE GOBERNO SOBRE A INSTALACIÓN DUN CENTRO DE DÍA 
EN TEO 
 
A necesidade dun recurso diúrno para atender a persoas en situación de dependencia 
é unha demanda antiga tanto desta corporación como da cidadanía de Teo. Hai máis 
de oito anos que este concello asinou un acordo co goberno da Xunta de Galicia para a 
construción dun equipamento deste tipo, para o que o concello de Teo cedía o terreo 
necesario. 
A chegada ao goberno da Xunta de Galicia do PP supuxo o esquecemento deste e 
outros proxectos, que nunca chegaron a realizarse en Teo. Tendo en conta que a 
competencia para  a creación, mantemento e xestión dos servizos sociais 
especializados é da Xunta de Galiza, a saída que temos dende este goberno municipal 
é demostrar a necesidade do recurso e reclamar que se actúe. Isto levamos facendo 
mais de oito anos. 
Durante a última campaña electoral local, o partido popular de Teo comprometeuse á 
creación dun centro de día para maiores “onde se prestará atención terapéutica integral 
e plural favorecendo a súa autonomía persoal , á vez que asegura a súa permanencia 
no seu entorno habitual”. Este compromiso foi feito polo hoxe concelleiro Don José 
Manuel Guerra diante do Presidente da Xunta, don Alberto Nuñez Feijoo . Tendo en 
conta que esta persoa  é o responsable da administración coa competencia para crear, 
manter e xestionar un centro de día, entendemos que estaría previamente acordado, 
ou polo menos non desminteu este anuncio. Aínda que o sr. Guerra aínda no caso de 
que chegara a gobernar o concello de Teo, non ía a ter tal competencia,  o Sr. Núñez 
que si a tiña asumiu coa súa presenza este compromiso. 
En días pasados mantÍvose unha reunión coa responsable da atención á dependencia 
en Galiza na que manifestou que descoñecía calquera proxecto para a creación  dun 
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centro de día, pero que si existía lista de espera no PAR de centros de día para 
habitantes de Teo. 
Por todo elo proponse ao Pleno do concello de Teo, a aprobación do seguinte 
ACORDO: 
1. Esixir ao Goberno de Galiza, que cumpra o compromiso adquirido polo seu 

presidente e que dote ao concello de Teo dun Centro de Día para persoas maiores. 

2. Trasladar a dispoñibilidade do Concello de Teo a colaborar na posta en marcha do 
citado centro. 

3. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos grupos 
parlamentarios do Parlamento de Galiza”. 

 
 

O Sr. Iglesias explica que en días pasados celebrouse unha reunión coa responsable 

da coordinación da atención á dependencia, Coro Piñeiro, e descoñecía esta promesa, 

aínda que o que sí confirmou é que no programa de asignación de recursos os 

habitantes do concello Teo están en lista de espera para recibir esa atención, o que fai 

entender que existe esa necesidade e por iso se lle pide o Pleno acordar que a Xunta 

cumpra este compromiso. 

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

Fernández, di estar absolutamente de acordo coa moción. Lembra que a Xunta de 

Galicia ten a obriga de dotar a Teo dun centro de día. Explica o Sr. Fernández que o 

proceso xa estaba en marcha a principios do 2009 porén chegou Feijóo e considerouse 

que non era necesario, polo que se trata dunha débeda que se pode cualificar de 

histórica cos veciños/as de Teo. Salienta que Teo é un concello de case 20.000 

habitantes e non conta con esa dotación imprescindible. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e explica que existía un convenio 

que se incumpriu con Feijoo, engadindo que se trata dun compromiso electoral de 

todos os partidos e que é unha necesidade social, polo que todos deberían apoiar esta 

solicitude.  

 

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

D.ª Mª Dolores Nariño Facal. 
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A Sra. Nariño di que o grupo municipal do PP apoia a necesidade deste recurso e que 

foi unha dos puntos máis importante e máis forte do seu programa, engadindo que en 

todo caso a redacción do escrito está nun ton pouco conciliador e se deberían deixar a 

marxe ás cores políticas. A Sra. Nariño sinala que se aleda de que se tomara a 

decisión de insistir neste proxecto, aínda que lle sorprende que non se tivera esa 

inquietude durante os últimos 8 anos. 

 

O Sr. alcalde explica que, aínda que quizais no PP non o saben, este tema foi unha 

reclamación recorrente durante todas as lexislaturas anteriores, tanto por acordos 

plenarios como por visitas a responsables da Xunta, onde sempre dixeron que non. 

Salienta que por iso lle sorprendeu tanto a afirmación na campaña electoral. Explica o 

Sr. alcalde que o que se pretende é que sexa unha reclamación colectiva e nese senso 

se invita ao PP e os demais grupos para que, cando lles concedan a entrevista con 

Beatriz Mato, poidan ir todo os grupos. 

 

O Sr. Iglesias sinala que sorprende que se diga que non se solicitou nunca, porque é 

unha demanda histórica da Corporación. 

 

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

Fernández, di que con este tema hai que voltar a facer historia. Explica que en marzo 

de 2009 foron as eleccións galegas, o PP obtivo maioría absoluta e a primeira medida 

do Sr. Feijoo foi coller o proxecto elaborado e, estando todo preparado para licitar o 

centro de día e vivendas de aluguer, o primeiro que fixo foi dicir que Teo non tiña que 

ter un centro de día. Alegábanse cuestións como que vivenda non era a que tiña que 

facer un centro de día, que se cambiaran os criterios para facer centros de día, etc, 

cando a realidade é que a dotación do centro de día de Teo foi para outro concello, 

polo tanto foi o PP o que negou o centro de día de Teo, aínda que estaba todo 

preparado polo goberno anterior. Explica o Sr. Fernández que non se licitou porque 

naquel momento comezaba a campaña electoral e as eleccións eran en marzo e, como 

non se quería facer electoralismo, non se licitou, contando en que o novo goberno faría 

o centro de día en Teo. Opina o Sr. Fernández que a Teo lle corresponde ese centro de 

día por dereito e quen llo negou foi o PP. Lembra o Sr. Fernández que ademais na 

campaña se falaba do centro de día e do punto de atención continua, porén como non 
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goberna o PP non farán centro de día nin posto de atención continuada. Di o Sr. 

Fernández que insiste no tema porque considera que é importante coñecer a historia e 

saber o que ocorreu co centro de día. Lembra que se someteu a Pleno en diversas 

ocasións porén a competencia é da Xunta. Remata o Sr. Fernández a súa intervención 

sinalando que incluso cabe dicir que o Sr. Parajó trouxo unha moción na lexislatura 

anterior, para construír un centro de día, constatándose que era unha necesidade que 

non se pode pospoñer máis. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que lle sorprende o que dixo o 

PP dos últimos 8 anos. Lembra que o tema se discutiu nunha comparecencia, houbo 

varias mocións e se someteu a Pleno a reversión. Explica que, en relación co dito polo 

PP da redacción pouco conciliadora do escrito, acaba de ler outra vez a moción e pode 

dicir que é unhas das redaccións máis conciliadoras que viu nunha moción dende fai 

moito tempo. Explica a Sra. Lemus que o outro día se falaba da necesidade de falar 

con Beatriz Mato e xa se solicitou a entrevista, agardando que se lles de pronto cita 

para ir todos os portavoces e que se vexa, ademais da necesidade da poboación, a 

unanimidade das forzas políticas. 

 
A Sra. Nariño di que non ten nada máis de engadir, reitera o apoio do seu grupo ao 

tratarse dunha necesidade latente e importante para suplicar as carencias dos veciños 

de Teo. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 SON de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 
1.- Esixir ao Goberno de Galiza, que cumpra o compromiso adquirido polo seu 
presidente e que dote ao concello de Teo dun Centro de Día para persoas 
maiores. 

2.- Trasladar a dispoñibilidade do Concello de Teo a colaborar na posta en 
marcha do citado centro. 

3.- Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos 
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. 
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6.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto sétimo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

alcalde di que ten constancia da presentación polo PP dunha moción de urxencia 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 aos distintos grupos se hai algunha outra 

moción de urxencia, non presentándose ningunha máis polos grupos municipais. 

 

O portavoz do PP, Sr. Guerra, sinala que retiran a moción presentada por eles con data 

de 18 de xullo de 2015 (rex. entrada nº 5.577), para, unha vez que sexan sometida á 

Comisión Informativa correspondente, poida ser tratada no vindeiro Pleno. 

 
7.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O Sr. alcalde di que hai constancia da existencia de tres rogos presentados por escrito 

polo BNG.  

 

1.- Dase conta do rogo formulado polo grupo mixto, de 20 de xullo de 2015 (rex. 

entrada nº 5641, de 22/07/2015), que se reproduce a continuación. 

 
 “Manuel Anxo Fernández Baz, concelleiro-portavoz do Bloque Nacionalista Galego, ao 

amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Solicítalle ao alcalde de Teo o seguinte: 

 

Desde a aprobación da Lei de normalización lingüística en 1983 quedou ben explicitado 

o mandato estatutario do papel dos poderes públicos na normalización do idioma 

galego. A Lei 5/1988 do uso do galego como lingua oficial polas entidades locais, 

explícita que “a finalidade da presenta Lei é a de establecer un criterio normativo 

impulsor do progresivo proceso de normalización do galego na Administración local, na 

procura dun clima social e político que multiplique os esforzos que se veñan realizando 

para a recuperación do uso normal da nosa lingua”. Esta vontade quedou reflectida na 

ordenanza de normalización lingüística do Concello de Teo aprobado en 1990, que no 

artigo 1.1 establece que “o galego, como lingua propia de Galiza, é o idioma oficial do 

Concello de Teo”. Así mesmo, o papel normalizador das corporacións locais a través 
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da xeneralización do uso do galego como principal lingua de comunicación cos seus 

administrados é un dos obxectivos de área establecidos no Plan de Normalización 

Lingüística de 2004. 

 

Por todo isto, e logo de comprobar que en Teo non se está cumprindo o compromiso 

adquirido (como queda de manifesto nas imaxes que anexamos das marquesinas que 

foron colocadas o 23 de maio de 2015) solicitamos ao Alcalde de Teo que se 

comprometa coa normalización da nosa lingua, e que observe e faga observar a 

normativa vixente a respecto deste tema”. 

 

O Sr. alcalde agradece a notificación feita polo BNG, xa que non se deran conta, aínda 

que xa está corrixido, estando absolutamente de acordo co fondo do rogo presentado.  

 

O Sr. Fernández explica que esas marquesinas foron postas o día da xornada de 

reflexión, ás 8 da tarde, e entende que con esa presa non se tivera en conta iso. Opina 

o Sr. Fernández que dende un punto de vista ético é terrible que un día como ese se 

faga iso. Sinala que a marquesina era importante colocala aínda que forma sen meter 

os tornillos no chan, e daba igual como fora rotulada, porque o prioritario non era o 

tema do idioma, senón colocar as marquesinas. 

 

O Sr. alcalde di que entende que o rogo vai polo tema do idioma. 

 

O Sr. Fernández asinte e di que a presa viu determinada por iso, engadindo que o tema 

do idioma é algo importante, por iso se fai o rogo, sendo importante que, polo menos, 

se cumpra a lexislación. 

 

O Sr. alcalde di compartir o rogo do Sr. Fernández, engadindo que non comparte as 

outras valoracións e asegura que el descoñecía cando se puxeran as marquesinas. 

 

Di o Sr. alcalde que os outros dos rogos van a ser atendidos polo concelleiro de Son de 

Teo-ANOVA, D. Xurxo Francos Liñares. 

 

2.- Rogo do grupo mixto de 16 de xullo de 015 (rex. entrada nº 5.539). 
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“Manuel Anxo Fernández Baz, concelleiro-portavoz do Bloque Nacionalista Galego, ao 

amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formula o seguinte rogo: 

 

A urbanización Campos de Mirabel, situada no lugar de Fixó (calo), foi construída en 

varias fases, mais en todo caso leva urbanizada desde hai máis de dez anos, e foi 

finalmente recepcionada polo Concello de Teo en setembro de 2012. O paso do tempo, 

o uso, as deficiencias na construción, …van xenerando desperfectos nas beirarrúas e 

nos elementos de formigón que delimitan os aparcamento, como refliten as imaxes que 

incluímos no escrito. 

 

Atendendo ás demandas veciñais, e diante das evidencias que amosan as imaxes, 

formulamos este rogo dirixido ao Alcalde de Teo para demandarlle as actuacións 

necesaria co fin de evitar que se siga deteriorando a urbanización” 

 

3.- Rogo do grupo mixto de 16 de xullo de 015 (rex. entrada nº 5.540). 

“Manuel Anxo Fernández Baz, concelleiro-portavoz do Bloque Nacionalista Galego, ao 

amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Solicítalle ao Alcalde De Teo o seguinte: 

 

Que atenda as demandas dos veciños e veciñas e adopte as medidas oportunas par a 

limpar as beiras do vial que leva á aldea de Adrán, facilitando a circulación dos 

vehículos e das persoas, no marco das funcións que lle corresponden ao Goberno 

municipal” 

 

O Sr. Francos sinala que, en canto ao de campos de Mirabel, incluíse no programa de 

reparación de beirarrúas e cando haxa un oco irán para alí, engadindo que o que máis 

urxe alí é mover os bancos para poñelos á sombra, pero de paso que se vai se trata 

dunha ducia de bordillos que logo se farán. En canto ás mimosas explica que xa se 

localizou ao propietario, porén a técnica de medio ambiente, que é a que fai as 

comunicacións, está de vacacións, e incorporase o día 3, polo que se lle dará o rogo 

para que notifique ao propietario e acondicione a leira. 
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Sinala o Sr. Fernández que en relación co tema de Adrán, os veciños estiveron varias 

veces no concello, para comentar como estaba aquilo, e sempre se lle deron diferentes 

respostas. Opina o Sr. Fernández que se ten que actuar alí canto antes e facer a poda 

adecuada, porque leva moitos anos sen cortar. Sinala que curiosamente se cortou 

despois de presentar o rogo, engadindo que cando se corta algo, non se deben deixar 

as polas, porque é importante que se recolla o que se cortas.  

 

Sinala o Sr. Fernández que, tal e como se ve no rogo, existe un poste que ten unha 

farola, practicamente inutilizada porque está tapada polas mimosas. Haberá que ver 

que mirar que se fai e facelo. 

 

En canto a Campos de Mirabel, di o Sr. Fernández que nas beirarrúas hai que insistir 

en que os adoquíns están postos sobre area e cando se move un móvense todos, polo 

que é moi importante actuar canto antes porque se están desfacendo. 

 

4.- Di o Sr. Fernández que existe unha tubaxe na ponte de Fixó, baixando dende Calo, 

que está ao descuberto e se está rompendo a tubaría, tratándose dun bache onde os 

coches poden ter problemas. Solicita o Sr. Fernández que se actúe alí antes de que 

siga rompendo a tubaría. 

 

5.- Sinala o Sr. Fernández que en maio houbo un escrito dos veciños de Bustelo en 

relación coa pista que teñen para acceder as súas vivenda. Explica que se tirou o muro 

do campo de fútbol, porque estaba a piques de caer, e pregunta cando se vai arranxar 

esa pista, porque é algo que os veciños queren saber xa que xa pasaron dous meses 

dende que presentaron o escrito.  

 

O Sr. alcalde di que o poden dicir os veciños, xa que dirixiron a anterior obra, en contra 

das indicacións municipais, e provocaron que houbera que tirar o valado do campo de 

fútbol, polo que podían agora tamén decidir cando arranxaban a pistas, engadindo que 

son conscientes de que iso está pendente, que algunhas das cuestións que 

reclamaban se fixeron e que falta na reposición do firme unha tajea que se fará antes 

de que veñan as choivas. 
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O Sr. Fernández di que queda abraiado ante a afirmación do Sr. alcalde de que foron 

os veciños os que dirixiron a obra, engadindo que non o entende e preguntando se os 

da máquina non teñen un capataz. Salienta que non o entende e que será o da 

máquina o que fixo a obra. 

 

O Sr. alcalde di que el si que o entende, engadindo que iso si que foi unha actuación 

preelectoral ben coordinada. 

 

O Sr. Fernández di que lle parece inaudito que o Sr. alcalde diga que os veciños dirixen 

unha obra. 

 

O Sr. alcalde di que dentro das previsións da actuación municipal non estaba tirar o 

valado do campo de fútbol. 

 

Di o Sr. Fernández que sería a excavadora quen  tirou o muro. 

 

O Sr. alcalde asinte. 

 

8.- O Sr. Fernández di que ten constancia dunha serie de reclamacións das bolsas de 

estudos 14-15. Sinala que dúas nais preguntan para cando van a ter resposta. Explica 

o Sr. Fernández que se fala de que non se lle deu o prazo de subsanación de erros, 

denunciando que non se cumpriron os prazos e agardando unha reposta. Considera o 

Sr. Fernández que é importante que se atendan esas reclamacións. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE. 
A portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, non formula ningún rogo ou pregunta.  

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

1.- O Sr. Sánchez sinala que traía o de Bustelo engadindo que non vai incidir en máis 

cuestións que as manifestadas polo Sr. Fernández e que coincide con este concelleiro 

en que non é preciso ese ton revanchista cos veciños. 
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2.- O Sr. Sánchez sinala que en Insúa hai un veciño que dixo que no acceso a súa 

finca había unha tubaxe de formigón, que o concello fixo obras, quitouna e puxo unha 

de plástico, de xeito que en canto pasou o primeiro tractor por riba, se viu abaixo. 

Salienta o Sr. Sánchez que se comunicou en varias ocasións e prega que naquel punto 

se obre correspondentemente. 

 

3.-  Sinala o Sr. Sánchez que vai a facer unha petición relacionada con conveniencia de  

proceder paulatinamente á dixitalización de todos os procedementos que se están a 

ter. Di o Sr. Sánchez que hai que intentar aunar esforzos para que a presentación de 

instancias e todos os procedementos que se poidan dixitalizar, será vantaxoso para 

todos.  

 

Comenta o Sr. Sánchez que, tratándose das actas dos Plenos, ata o ano 2013 se 

gardaba o documento en PDF, tal e como se redactaba, de tal xeito que facer as 

pescudas era doadísimo. Porén a partir dese momento se envían os documentos como 

imaxe, polo que facer as pescudas é moitísimo máis complicado. 

 

Solicita o Sr. Sánchez que se analice iso e que se mire se se poden enviar as actas 

nos PDFS orixinais, porque sería moito máis proveitoso. 

 

Considera o Sr. Sánchez que, a día de hoxe, traballar na dixitalización é algo 

imprescindible. 

 

4.- Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e refírese que o camiño Francés, sinalando 

que está entre Bamonde e Vedra. Salienta que o tramo de Vedra está perfectamente 

asfaltado, porén o tramo de Teo está fragmentado e os coches teñen que pasar pola 

cuneta. Solicita que se proceda ao asfaltado. 

 

5.- Sinala o Sr. Guerra que en Outeiro, Oza, a chamada praza de España, e o camiño 

que vai para o Coto están totalmente destrozados. Solicita que se reparen. 

 

6.- En Noceda presentaron un escrito máis de 30 veciños, con fotos, afirmando que 

teñen que ir polas cunetas e non se pasou por alí. Solicita que se arranxe a situación. 
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O Sr. alcalde di que se toma notas desas indicacións. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  11/2015 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 31 AGOSTO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a trinta e un de agosto de dous mil quince, reúnense en primeira 

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

a presidencia do Sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a 

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

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
Non asiste, previa excusa: 
D.ª María Salomé Beiroa Fernández 
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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 18/06/15, 06/07/15 E 23/07/15 
2.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS, Á VISTA 
DO ESCRITO PRESENTADO POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP O 24/07/15 (REX. 
ENTRADA NÚM. 5686) 
3.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN E TESOUREIRÍA RELATIVO AO 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS 
4.- DITAME PROPOSTA DA ALCALDÍA DE FESTIVOS LOCAIS 2016 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE NOVO TEXTO 
DO  CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A COORDINACIÓN DOS SERVIZOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO CON ORIXE OU DESTINO NA URBANIZACIÓN DOS 
TILOS  
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DO 
ARTIGO 116 DO ACORDO REGULADOR DO PERSOAL FUNCIONARIO E DO 
ARTIGO 113 DO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DO 
CONCELLO DE TEO. 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOLICITANDO A 
COMPARECENCIA DO SR. ALCALDE EN RELACIÓN CON SUBVENCIÓN DA 
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 
 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas e trinta minutos, declara público e aberto o 

acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, 

que son os seguintes: 
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1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 18/06/15, 06/07/15 E 23/07/15. 
 

Acta da sesión extraordinaria do día 18 de xuño de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 18 de xuño de 2015. 

 

O concelleiro-portavoz do grupo mixto sinala que na paxina 34 da acta se di que ..”o 

BNG xa ten un CIF e unha conta corrente, pero nunca reclamaron porque tiñan 

pendente un requirimento do Tribunal de Cuentas”. Considera o Sr. Fernández que o 

que di a partir da coma non ten sentido, e que o que se dixo foi que o BNG ten un CIF 

na conta municipal e iso provoca requirimentos do Tribunal de Contas e por iso, para 

evitar que o recollido na acta induza a confusión, solicita que se suprima dende “pero” 

ata “Tribunal de Cuentas”. 

 

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

unanimidade dos presentes, a acta do 18/06/2015, coa corrección advertida, quedando 

o párrafo afectado pola corrección redactado segundo se recolle a continuación. 

 

“Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do BNG, Sr. Fenández Baz, 

di que este tema ven sendo conflitivo nos últimos tres anos, dende que o grupo de 

goberno anterior deixou de ter grupo municipal, e sinala que a Lei de bases de réxime 

local contempla a contabilidade dos grupos municipais, e á vista disto a regulación do 

Concello é excesivamente esixente, polo que considera que deberá modificarse o 

control dos gastos para que sexa menos complexa, porque o BNG xa ten un CIF e 

unha conta corrente. Di que tendo en conta que é o Pleno o que fiscaliza e que o 

informe de intervención di que hai partida para este gasto, debese cumprir cos 

criterios”. 

 

Acta da sesión extraordinaria do día 6 de xullo de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 6 de xullo de 2015. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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Acta da sesión ordinaria do día 23 de xullo de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 23 de xullo de 2015. 

 

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

 

 
2.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS, Á VISTA 
DO ESCRITO PRESENTADO POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP O 24/07/15 (REX. 
ENTRADA NÚM. 5686). 
O Sr. alcalde da conta da composición das Comisións Informativas segundo o 

documento incorporado ao expediente que se reproduce a continuación. 

“ASUNTO: COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 
 

De acordo co establecido nos artigos 38 e 123 e seguintes do R.D. 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, en relación co artigo 14 do Regulamento 

Órganico Municipal, as comisións informativas, creadas por acordo do Pleno de 18 de 

xuño de 2015, quedarán integradas polos membros que se recollen a continuación, á 

vista dos escritos presentados no seu momento polos diferentes grupos municipais, e 

en particular o presentado polo grupo municipal do PP con data de 24 de xullo de 2015 

(rex. entrada nº 5.686), sendo o Alcalde o presidente de todas elas: 

 
1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, VIVENDA, INFRAESTRUTURAS, 
SOSTIBILIDADE E SERVIZOS BÁSICOS: 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Concelleiros/as: 
D. Xurxo Francos Liñares  
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 
Suplente: Dna. María del Pilar Pérez Fagil 

D. José Manuel Guerra Calvelo 
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Suplente: D.ª  María Vázquez Rey 

D. Antonio R. Sánchez Crespo 
Suplente: D. Ignacio Arroyo Font  
 D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
Suplente: D.ª María Dolores Nariño Facal 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
Suplente: D. Roberto Moñino Gil  

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
2.- COMISION INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN, 
SEGURIDADE CIDADÁ E DEPORTES. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Concelleiros/as: 
D.ª Mª Salomé Beiroa Fernández 
Suplente: D.ª Concepción García Vázquez 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 
Suplente: D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. Ignacio Arroyo Font 
Suplente: D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª María Vázquez Rey 
Suplente: D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
 D. Antonio R. Sánchez Crespo 
Suplente: D. Julio César Retis Vázquez 
D. Roberto Moñino Gil 
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
 
3.-COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSOAL, COMUNICACIÓN, LINGUA E MEDIO 
NATURAL. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  
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Concelleiros/as: 
D.ª María del Pilar Pérez Fagil 
Suplente: D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D.ª María Salomé Beiroa Fernández 
Suplente: D.ª Concepción García Vázquez 

D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
Suplente: D. Ignacio Arroyo Font 

D. José Manuel Guerra Calvelo 
Suplente: D. María Dolores Nariño Facal 
 D.ª María Vázquez Rey 
Suplente: D. Julio César Retis Vázquez 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
Suplente: D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz  
 
4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE, 
PARTICIPACIÓN VECIÑAL E MOCIDADE. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Concelleiros/as: 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar  
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 
Suplente: D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Julio César Retis Vázquez 
Suplente: D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª María Dolores Nariño Facal 
Suplente: D. Ignacio Arroyo Font 
 D.ª María Vázquez Rey 
Suplente: D. Antonio R. Sánchez Crespo 
D. Roberto Moñino Gil 
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
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5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO E 
EMPREGO. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Concelleiros/as: 
D.ª Concepción García Vázquez 
Suplente: D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xurxo Francos Liñares 
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. José Manuel Guerra Calvelo 
Suplente: D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 

D. Ignacio Arroyo Font 
Suplente: D.ª María Vázquez Rey 
 D.ª María Dolores Nariño Facal 
Suplente: D. Antonio R. Sánchez Crespo 
D. Robeto Moñino Gil 
Suplente: Dª.Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
 
6.-COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E ASUNTOS ECONÓMICOS, QUE 
ASUME AS FUNCIÓNS DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS. 
Presidente:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira  

Concelleiros/as: 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar  
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª Concepción García Vázquez 
Suplente: D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Antonio R. Sánchez Crespo 
Suplente: D. José Manuel Guerra Calvelo 

D.ª Sofía Ferreiro Gaspar 
Suplente: D.ª María Vázquez Rey 
 D. Ignacio Arroyo Font 
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Suplente: D.ª María Dolores Nariño Facal 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
Suplente: D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
 

Teo, a 24 de xullo de 2015 

O alcalde 

Rafael C. Sisto Edreira”   

 
3.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN E TESOUREIRÍA RELATIVO AO 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 24 de xullo de 2015, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no segundo 

trimestre de 2015, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan.  

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
4.- DITAME PROPOSTA DA ALCALDÍA DE FESTIVOS LOCAIS 2016. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 30 de xullo de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración, 

cultura, educación, seguridade cidade e deportes de 27 de agosto de 2015. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación dos Festivos Locais do Concello de Teo para o ano 2016 

Vista a Circular da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar 

de xullo de 2014 (rexistro de entrada nº 5.733, do 28 de xullo de 2015) referente a 

determinar os dous días que neste Concello teñen carácter de festas locais para o ano 

2016. 
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Visto o Decreto 103/2015, do 15  de xullo, polo que se determinan as festas da 

Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2016 (DOG núm. 

139, do 24 de xullo de 2015). 

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 2016 dos 

seguintes días: 

- 5 de maio (A Ascensión) 

- 11 de novembro (San Martiño) 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo 

e Benestar”. 

 
O Sr. alcalde explica que noutras ocasións se cuestionou se elixir o día da Ascensión 

ou o de San Xoán, porén este ano o 24 de xullo xa é festivo autonómico. 

 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
por unanimidade dos presentes (6 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- A aprobación como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2016 
dos seguintes días: 

- 5 de maio (A Ascensión) 

- 11 de novembro (San Martiño) 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de 
Traballo e Benestar. 
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5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE NOVO TEXTO 
DO  CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A COORDINACIÓN DOS SERVIZOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO CON ORIXE OU DESTINO NA URBANIZACIÓN DOS 
TILOS. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de transportes, comercio, turismo e 

emprego, D.ª Concepción García Vázquez. Aclara que a Dirección Xeral de Mobilidade 

se comunicou que había que tomar unha decisión xa, dando un prazo ata mediados de 

setembro para que o Pleno tivera aprobado denifitivamente este acordo, o que motivou 

a celebración do pleno extraordinario. 

 
A Sra. García da conta da proposta de 24 de agosto de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, comercio e emprego de 27 de agosto de 2015. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Convenio de colaboración sobre o servizo de transporte público á urbanización 

Os Tilos 

 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión do 31 de xullo de 2014,  acordou 

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 en escrito asinado o 26 de maio de 2014. 

 

Considerando que, na sesión plenaria celebrada o 30 de outubro de 2014, o Concello 

de Teo aprobou o novo texto do "Convenio de colaboración sobre o servizo de 

transporte público con orixe ou destino na urbanización dos Tilos", remitido pola 

Dirección Xeral de mobilidade (rex. entrada nº 9822, do 28/10/2014), que incorporaba 

un novo apartado 4 á cláusula cuarta do convenio. 

 

Considerando que, con data de 24 de agosto de 2015, recibiuse no concello (rex. 

entrada nº 6.273) escrito da Directora Xeral de Mobilidade trasladando a versión 

consolidade 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 
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Considerando que a única modificación que se observa afecta ao punto 4 da cláusula 4 

que literalmente se reproducen a continuación: 

“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, o Concello de Santiago de Compostela só asumirá o sistema de 

bonificacións sociais daqueles usuarios que se encontren empadroados dentro do seu 

termo municipal, asumindo o Concello de Teo as bonificacións sociais que decida 

aplicar para os usuarios empadroados no seu termo municipal. 

 

Segundo se desprende dos datos actuais de explotación, a extensión do servizo á que 

se refire este convenio atópase en situación de equilibrio económico. Porén, a 

Comisión de Seguimento supervisará a súa evolución  económica, para, no caso de 

que se produzan variacións substanciais que fagan perigar o dito equilibrio, se 

introduzan as modificacións que resulten precisas neste convenio mediante acordo das 

partes asinantes, sen que supoña custe ningún para o Concello de Santiago de 

Compostela”. 

 

Considerando que esta modificación non entraña prexuízos de ningún tipo para o 

Concello de Teo nin modifica substancialmente o convenio  

 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- 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, con data de 24 de agosto (rex. entrada nº 6.273). 

 

Segundo.- Facultar ao alcalde do Concello de Teo para realizar a tramitación 

necesaria e a sinatura do convenio”. 

 

A Sra. García explica que se reformulou a redacción parar afastar calquera tipo de 

ambigüidade neste punto, resultando o texto do convenio igual ao xa aprobado. 
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O Sr. alcalde explica que nos dous últimos días se teñen presentado por rexistro dous 

escritos do empresario Donado Campos e apareceu por fax unha comunicación 

interrompida da empresa Monbus. Salienta que as alegacións non fan referencia ao 

convenio, senón que se trata de consideracións sobre o reparto das distintas 

empresas, algo no que o concello non entra. Explica o Sr. alcalde que o que se valora é 

a proposta da Dirección Xeral, que se asume que estará asesorada xuridicamente de 

forma suficiente para propoñer a modificación en cuestión do convenio. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

pregunta se existe un ultimatun por parte de Mobilidade. 

 

O Sr. alcalde resposta que sí, que por escrito se mandou unha comunicación na que 

cree que se limitaba ao día 17. 

 

A Sra. García afirma que Mobilidade dou de prazo ata finais de agosto, engadindo que 

senón dicían que se suspendería o servizo de transporte nos Tilos. Explica que o texto 

do convenio xa se aprobara e que só se clarifica a cláusula 4 que non introduce 

ningunha novidade nin ningunha outra obriga. 

 

O Sr. Fernández di que cree que estas cousas hai que facelas públicas. Considera que 

se trata dunha situación rara con “ultimatúms” na que din que hai que chegar a acordos 

e non fan nada, etc, polo que como concello de Teo esto haberá que manifestalo 

publicamente. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que incluso nunha reunión que 

se tivo ouro día coa Conselleira, para outro asunto, xurdiu este tema e preguntou como 

estaba o tema do convenio, sobre todo a efectos de execución da sentenza. A Sra. 

Lemus di que entende o posicionamento do BNG, porén dende o concello pouco se 

pode facer máis alá de manter a posición mantida ata o de agora, de apoio ao 

convenio. Salienta que se a empresa entende que se están vulnerando os seus 

dereitos, terá que acudir aos órganos xudiciais e administrativos correspondentes, xa 

que no concello pouco se pode facer. 
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Intervén o concelleiro do PP, Sr. Arroyo, quen di que, ao igual que a Sra. Lemus, 

consideran que o cambio é mínimo, non debaténdose a sinatura do convenio, ao 

tratarse dun convenio existente, polo tanto non se trata de nada substancioso. 

 

O Sr. alcalde explica que se entende que a Consellería queira ter unha estabilidade no 

tema, aínda que as formas quizais non foron as mellores. Salienta que a Teo lle valían 

as diferentes propostas que chegaron e, pese as formas, no fondo tamén é lóxico que 

despois deste proceso tan longo exista unha base xurídica fiable para desenvolver o 

convenio, sendo tamén certo que despois de esperar tanto tempo se podía facer doutra 

forma e non con misivas ameazadoras. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que habería que facelo público para que os veciños saiban como actúa a Xunta a 

través da Dirección Xeral de Mobilidade. 

 

A  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e o concelleiro do PP, Sr. Arroyo, 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 (6 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete 
abstencións (7 PP), acorda: 
 
Primeiro.- 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, con data de 
24 de agosto (rex. entrada nº 6.273). 
 
Segundo.- Facultar ao alcalde do Concello de Teo para realizar a tramitación 
necesaria e a sinatura do convenio. 
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DO 
ARTIGO 116 DO ACORDO REGULADOR DO PERSOAL FUNCIONARIO E DO 
ARTIGO 113 DO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DO 
CONCELLO DE TEO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 24 de agosto de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 27 de agosto de 2015. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
Considerando que o convenio colectivo do persoal laboral Concello (en adiante, 

convenio) e o acordo regulador das condicións laborais do persoal funcionario ao 

servizo da Corporación (en diante, acordo regulador), publicados no Boletín oficial da 

provincia da Coruña nº 75, do 26 de abril de 2010, regulan, nos seus artigos 113 e 116, 

respectivamente, uns incentivos por xubilación “co fin de favorecer o proceso de 

renovación de persoal”.  

 

Considerando que a existencia desas disposicións vén suscitando dúas cuestións 

problemáticas:  

.- Dunha parte que, dende o Rdl20/2011, do 30 de decembro, de medidas urxentes en 

materia orzamentaria, tributaria e financeira para corrixir o déficit público (art. 3), as 

sucesivas leis de orzamentos xerais do Estado dos exercicios de 2012, 2013, 2014 e 

2015 estableceron severas restricións en materia de incorporación de novo persoal de 

xeito que, alomenos transitoriamente, a finalidade perseguida por aquelas disposicións 

(favorecer a renovación de persoal) é de imposible consecución. 

 

.- Por outra banda, o imperativo de corrixir o déficit público, tamén levou a que a 

Disposición adicional segunda do Rdl 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir 

a estabilidade orzamentaria, referida ás “Suspensións ou modificacións de convenios 

colectivos, pactos ou acordos que afecten ao persoal funcionario ou laboral por 

alteración substancial das circunstancias económica”, dispoña que: 
 

“Para os efectos do previsto no artigo 32 e 38.10 do Estatuto básico do empregado 

público entenderase, entroutras, que concorre causa grave de interese público derivada 



 

 - 25 -

da alteración substancial das circunstancias económicas cando as administracións 

públicas deban adoptar medidas ou plans de axuste, de requilibrio das contas públicas 

ou de carácter económico financeiro para asegurar a estabilidade orzamentaria ou a 

corrección do déficit público”. 

 

Considerando o previsto no artigo 32 do EBEP que, tratándose do persoal laboral, 

dispón que se garante o cumprimento dos convenios colectivos e acordos que afecten 

ao persoal laboral, salvo cando excepcionalmente e por causa grave de interese 

público derivada dunha alteración substancial das circunstancias económicas, os 

órganos de goberno das Administracións Públicas suspendan ou modifiquen o 

cumprimento de Convenios Colectivos ou acordos asinados na medida estritamente 

necesaria para salvagardar o interese público. 

Neste suposto, as Administracións Públicas deberán informar ás organizacións 

sindicais das causas da suspensión ou modificación”. 

Considerando que, tratándose do persoal funcionario, se recolle idéntica previsión no 

artigo 38.10 EBEP. 

Considerando que o Concello de Teo veuse obrigado a aplicar medidas extraordinarias 

para corrixir o déficit público e conseguir o obxectivo de estabilidade orzamentaria no 

marco do Plan de axuste e Plan de saneamento, como consecuencia da regulación 

estatal. Por outra banda tanto as sucesivas leis de orzamentos xerais do Estado como 

da Xunta de Galicia (e a Lei do Parlamento de Galicia 1/2012, do 29 de febreiro, de 

medidas temporais en determinadas materias de emprego público) suspenden medidas 

de acción social referentes aos colectivos de funcionarios e traballadores ao servizo 

daquelas administracións. 

 

Do exposto conclúese a necesidade de suspender a vixencia do artigo 113 do convenio 

colectivo e artigo 116 do acordo regulador, polo que se refire aos incentivos 

económicos recollidos nos mesmos, exceptuando o apartado 8, mentres estean 

vixentes as fortes restricións en materia de incorporación de novo persoal e o Concello 

non acade o obxectivo de estabilidade financeira. 
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Considerando que a vontade de suspender o convenio e o acordo regulador nos 

termos que se recollen na presente foi comunicado ás organizacións sindicais na mesa 

xeral de negociación que tivo lugar o 28 de xullo de 2015. 

Vistos os informes de intervención e secretaría de 21 e 24 de agosto de 2015, 

incorporados ao expediente. 

 

Polo exposto, logo de informar ás organización sindicais das causas da suspensión 

temporal, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Suspender temporalmente a vixencia dos apartados 1 ao 7 do artigo 116 do 

acordo regulador das condicións de traballo dos funcionarios, e apartados 1 ao 7 e do 

artigo 113 do convenio colectivo de persoal laboral, referentes aos incentivos por 

xubilación de persoal, mentres estean vixentes as fortes restricións en materia de 

incorporación de novo persoal e o Concello non acade o obxectivo de estabilidade 

financeira. 

 

Segundo.- O presente acordo entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no 

Boletín oficial da provincia da Coruña e será aplicable ás xubilacións que se produzan a 

partir desa data mentres estean vixentes as fortes restricións en materia de 

incorporación de novo persoal e o Concello non acade o obxectivo de estabilidade 

financeira”. 

 

O Sr. alcalde explica que non se trata dunha decisión doada para o goberno, no senso 

do que teñen manifestado en relación aos dereitos dos traballadores. Salienta que Teo 

é un dos poucos concellos que ven mantendo no tempo e que non se cuestiona as 

prestacións de acción social, porén trátase dunha decisión de xustiza e de lóxica, que 

ven motivada polas políticas de recorte do PP. Salienta que se existira a posibilidade 

de repoñer os postos vacantes, non se formularía esta proposta. O Sr. alcalde quere 

deixar claro que non hai oposición á xubilación anticipada, senón que o que se ten que 

suspender temporalmente é pagarlle para que o traballador abandone anticipadamente 

o posto de traballo sen que se poida repoñer a ese traballador. Salienta que na práctica 

estes artigos 113 e 116  do convenio xa está modificados pola lexislación estatal, e así 
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aínda que o convenio contempla os incentivos os 60 e 61 anos, hoxe xa non é posible 

solicitar a xubilación anticipada antes dos 63 anos. Explica o Sr. alcalde que o incentivo 

supón entre 25.000 e 55.000 euros en función do soldo, para que deixen de traballar 

aos 63 anos. Salienta que a razón desta decisión é que tanto o artigo 113 como o 116 

comezan dicindo que “co fin de favorecer o proceso de renovación de persoal 

incentivarase a xubilación”, e así estes incentivos estaban destinados a favorecer o 

proceso de renovación e se non hai proceso de renovación non ten sentido. Sinala o 

Sr. alcalde que se informou aos representantes sindicais na mesa xeral e os sindicatos 

lle dixeron que o goberno non lle podía pedir que avalasen un recorte dos 

traballadores, cumpríndose con esa labor de información e cumpríndose coa 

responsabilidade con respecto aos que os elixiron. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que ia a comezar preguntando pola urxencia do Pleno, polo seu carácter 

extraordinario, porén visto o do convenio de trasporte quizais entende o porque, polo 

últimatum da Xunta, podéndose xustificar por iso, engadindo que dende o BNG non 

entenden a urxencia desta proposta de recorte de dereitos laborais e sociais. Pide o Sr. 

Fernández unha explicación das razóns que xustifiquen a urxencia da proposta, xa que 

supón un recorte dos dereitos adquiridos. Salienta que viu este día na prensa que o PP 

tamén se opoñía a esta proposta, e lle resultaba curioso, resultando interesante saber 

cales son as razóns porque o PP non vai a apoiar esta proposta, porque se trata dunha 

proposta que segue escrupulosamente os ditados do PP. Opina o Sr. Fernández que o 

inaudito volta a sobrevoar en Teo, cando o PP debería estar hoxe aquí defendendo as 

bondades das súas políticas, como son estas cuestións, que son consecuencia das 

grandes decisións políticas do PP que implican recorte dos dereitos laborais e sociais, 

por iso o razoamento do PP de Teo resulta de interese, para saber porque o PP se 

opón á proposta. Considera o Sr. Fernández que por iso resulta curioso que se veña a 

trasladar, pola vía de urxencia, unha decisión adoptada polo PP, co argumento tan 

pouco rupturista de que “ten que ser”, afirmando incluso que o convenio xa está 

modificado. Opina o Sr. Fernández que se trata dunha decisión que supón modificar o 

convenio colectivo e o acordo regulador, como marco que garanten os dereitos dos 

traballadores, aprobados polo goberno do BNG no ano 2010. Salienta o Sr. Fernández 

que ten coñecemento de que por parte dos traballadores non houbo ningún tipo de 
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acordo nin nada similar na mesa de negociación do día de 28 de xullo que se ía a 

adicar exclusivamente á relación de postos de traballo, e sacouse este tema e se dixo 

que se ia a estudar pero nunca se dixo que se ia a someter a un Pleno, ademais 

extraordinario, o que fai que os traballadores non o entendan. Remata o Sr. Fernández 

a súa intervención sinalando que lle chama a atención o tema e que lle chama a 

atención que isto o propoña o goberno municipal. Habida conta de é unha 

consecuencia das decisións do PP, e por iso o razoamento do PP de Teo resulta de 

interese, é extrana a postura pouco rupturista do equipo de goberno sobre a base de 

que “non queda outra”.  

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que o feito de que sexa 

extraordinario non implica que sexa urxente e se seguiron os mesmo prazos marcados 

pola Lei 7/1985 e o ROF e o carácter extraordinario xa o analizou o Sr. Fernández, en 

relación co convenio, sen esquecer a proposta dos festivos, que é do 30 de xullo. 

Salienta a Sra. Lemus que non foi unha decisión fácil e que foi moi discutida, 

engadindo que se lle dou parte aos sindicatos e incluso houbo marxe para que 

presentaran algunha consideración e non se fixo por parte de ningún sindicato. Salienta 

a Sra. Lemus que se trata dun incentivo ás xubilacións anticipadas que non existen en 

todos os convenios, resultando ademais que no de Teo hai unhas medidas de acción 

social que non teñen outros convenio de concellos da contorna. Opina a Sra. Lemus 

que non se pode ver como unha fórmula de aforro, senón se atacaría directamente á 

acción social, senón que a idea é que o que non ten senso é incentivar unha xubilación 

para deixar o concello baleiro. Salienta a Sra. Lemus que se trata dunha medida 

temporal, que será retirada cando sexa posible a contratación. Salienta que se trata 

dunha medida que non lle gusta, porén non se pode incentivar o vaciamento progresivo 

dos servizos administrativos do concello. Sinala a Sra. Lemus que tratándose do dito 

polo PP en relación cos traballadores de Viaqua, non entende que se compare a 

prohibición de contratación de persoal co tema de Viaqua, cando nese caso hai que 

xustificar que se trata dun servizo urxente e básico, non sendo tan fácil. Explica a Sra. 

Lemus que a contratación está totalmente prohibida polo tanto se se compara co tema 

da municipalización non lle acaba de encontrar similitude, cando a normativa do Estado 

determina cales son os casos concretos de substitución de persoas e a maior parte dos 
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traballadores do concello non entrarían na maioría deses supostos, que é o obxectivo 

da política do PP. 

 

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

grupo D. Antonio Reyes Sánchez Crespo. 

 

O Sr. Sánchez di que o seu grupo se opón á medida porque a consideran que está fora 

de toda lóxica, e iso porque o Real Decreto Lei 20/2012, di que se poden modificar os 

convenios colectivos cando teña lugar unha ”alteración substancial das circunstancias 

económicas” e ata o de agora o equipo de goberno non explicou o porque. Sinala que 

se en anos anteriores esta medida se tomou nalgún momento, e os traballadores 

disfrutaron deste incentivo, non se explicou canto supuxera isto e de cómo afectou as 

circunstancias económicas e tampouco se dixo canto vai a supor e de que xeito afecta 

esta medida. Pensa o Sr. Sánchez que se trata dunha medida adoptada pola vía da 

improvisación e descontextualización, que apareceu en Pleno verán e sen saber moi 

ben porque. Lembra o Sr. Sánchez que o Real Decreto Lei é do ano 2011, aínda que 

se aprobou tamén no 2012, 2013 e 2015, e o Real Decreto di que é de “medidas 

urxentes”, e a urxencia éntralle agora ao equipo de goberno, despois de cinco anos, e 

non se sabe porque. Sinala o Sr. Sánchez que o Sr. alcalde di que ven motivado polas 

medidas do PP, e invita ao Sr. alcalde a que non tome a decisión. Explica que se 

intenta aprobar agora unha Lei de orzamentos xerais do Estado que xa anunciou que 

vai a abrir a man en temas de persoal, xustamente agora, de aí as razóns polas que 

non se entende a proposta e por iso se opoñen  á mesma. Di o Sr. Sánchez que se se 

fixera en tempo, co debido diálogo, o analizarían doutro xeito, engadindo que se 

enterou o día que recibiu a convocatoria das Comisións Informativas, en pleno mes de 

agosto, fai escasamente unha semana. 

 

O Sr. alcalde sinala que, en relación co afirmado polo Sr. Fernández de que “non 

queda outra,” hai que ter en conta que se se poden cambiar as condicións de base do 

que di o PP, se apuntan ao que sexa, porén o que non se pode permitir é achantar 

coas limitacións do PP e despois non actuar en concecuencia, porque as distorsións 

que iso provoca é o que non ten sentido e non é xustificable diante de ningún veciño. 

Se non se pode contratar, incentivar para que os que están se vaian é o que non ten 
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sentido. Salienta o Sr. alcalde que está disposto á revolución, pero para modificar as 

políticas do PP, non para despois poñerlle os parches a costa dos veciños. 

 

O Sr. alcalde dille o Sr. Fernández que está mal informado porque a mesa xeral de 

negociación, convocada para o día 28 de xullo, tiñan na orde do día como punto 

primeiro o “documento base da RPT”, como segundo a “suspensión temporal do artigo 

116 do acordo regulador do persoal funcionario e do artigo 113 do convenio colectivo 

do persoal laboral do concello de Teo mentres dure a imposibilidade legal de reposición 

de persoal nas Administracións Locais” e como terceiro o “acordo de modificación do 

cadro de persoal e convocatoria de prazas de nova creación”, polo tanto foi algo que se 

tratou, aínda que é certo que, existindo comprensión mutua das partes, non existiu 

acordo posible e non houbo unha proposta concreta a posteriori. Explica o Sr. alcalde 

que non é falta de diálogo, engadindo que el dialoga para o que ten capacidade de 

decidir porque para o que non ten esa capacidade dialogar non vale de nada. 

Considera que o PP pode dicir que está fora de toda lóxica, porén o que está fora de 

toda lóxica é que o PP aprobe unhas medidas a nivel xeral, que poñen aos concellos 

entre a espada e a parede, e despois cando hai que fusilar digan que non teñen nada 

que ver. 

 

Reitera o Sr. alcalde que se se puidera contratar non se faría a proposta, engadindo 

que as decisións políticas que se adoptan hai que asumilas. O Sr. alcalde, dirixíndose 

ao Sr. Sánchez, dille que se lle garante que pode contratar elimina este punto. 

Considera o Sr. alcalde que o tema non ten comparación con ningunha outra cousa, 

como o de Aquaguest, porque nese caso o concello paga para que a xente traballe e 

neste caso se paga para que deixe de traballar. En canto á oportunidade explica o Sr. 

alcalde que o tema xa se tratara, extraoficialmente, nunha mesa xeral de negociación 

cando foi a xubilación do conserxe da Ramallosa, e se considerou que as limitacións 

que poñían os propios Decretos do PP xa deixaban desactivado todo proceso, e foi 

despois cando se deron conta de que era preciso un acordo formal, e por iso se somete 

a Pleno, para que o trato sexa igualitario para todos, na medida en que ata o de agora 

ninguén se beneficiou ao respecto. 
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Sendo as vinte e unha horas e trece minutos sae do Salón de Plenos a concelleira de 

Son de Teo-ANOVA, D.ª Mª del Pilar Pérez Fagil. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que insiste no tema porque se falou moito na campañas, que hai unha cousa que 

está clara e que a rebeldía demóstrase na práctica, non nos discursos nin na retórica 

barata. Insiste o Sr. Fernández en que “o que ten que ser” xustifica todo tipo de 

recortes, como di o Sr. Rajoy,  e aquí estase facendo igual, máis cando o Sr. alcalde 

dixo que os artigos xa estaban derrogados na práctica preguntando o Sr. Fernández 

que entón para que se trae. Opina o Sr. Fernández que de rebeldes nada. 

 

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

de Son de Teo-ANOVA, D.ª Mª del Pilar Pérez Fagil. 

 

Pregunta o Sr. Fernández se se trata de recorte de dereitos laborais, respostando que 

iso é o que se está facendo. Agradece o Sr. Fernández as consideracións da Sra. 

Lemus, e afirma que a posición do PSOE tampouco lle sorprende, sobre todo dende o 

ano 2009, e menos en materia de recortes sociais, aínda que sí que lle sorprende a 

posición de ANOVA. Di o Sr. Fernández que o Sr. Sánchez fai un pouco comezou un 

Pleno falando de surrealismo, e sinala que él tamén fala de surrealismo e que se este 

concelleiro fala de abrir a man, é porque nalgún momento se pechou e segue pechada 

e non a pechou un ente extrano senón que foi o goberno do PP. Di o Sr. Fernández 

que o que lle extrana é que dende o PP tanto defenden unha cousa como a contraria, 

depende onde estean, porén cando se teñen que posicionar de verdade, non hai 

dúbida, recortan e precarizan, e veñen agora con razóns peregrinas. Remata o Sr. 

Fernández a su intervención sinalando que dicir unha cousa e facer a contraria é a 

maneira  de encher de contido esa expresión da “vella política”.  

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que, máis ala das 

consideracións políticas de cada un, existe un acordo regulador e un convenio 

colectivo, cuxos artigos 113 e 116 comezan dicindo “co fin de favorecer o proceso de 

renovación de persoal…” e resulta que agora non se pode facer renovación e polo 

tanto incentivar a xubilación para deixar baleiro determinado servizo non tería sentido. 
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Sinala a Sra. Lemus que non é cómodo, que é un dereito dos traballadores, pero que 

hai que deixar claro que non se toca a xubilación anticipada, senón que o que se trata é 

o incentivo a esa xubilación, que nin sequera está recollido en todos os convenios. 

Salienta que o tema é correcto se se pode aplicar, porque senón non ten sentido. 

Considera a Sra. Lemus que é fantástica a apertura de man da que fala o Sr. Sánchez, 

porén nas Administracións locais aínda non se notou nada esa apertura.  

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Sánchez, quen di que queda claro que o equipo de 

goberno perde a oportunidade de presentar un serio é exhaustivo estudo económico do 

que ía a supoñer esta medida, e tampouco explicou cal é esa alteración substancial 

que provoca que se adopte a medida. Sinala o Sr. Sánchez que o Sr. alcalde viña 

dicindo que se asuman as responsabilidades, e pensou que o alcalde se estaba 

mirando o espello, porque cando hai que tomar as decisións sempre lle bota a culpa a 

outros e nunca asume responsabilidade. Considera o Sr. Sánchez que se pode falar de 

moitas cousas, de Rajoy, de Zapatero, do millón de traballadores que agora teñen 

traballo, etc, porén tamén se pode falar daqueles que durante as elección prometeron 

mentiras, dos que chegaron ao goberno e fixeron xusto o contrario etc. Salienta o Sr. 

Sánchez que el non ven a falar de Rajoy, de Zapatero, etc, senón que ven a falar de 

Teo, deses traballadores. Opina que é preciso facer un repaso rápido e sinala que hai 

oito anos chegou o Sr. Sisto o goberno, que hai sete se iniciou a crise, que hai seis 

anos  Feijoo toma as primeiras medidas contra a crise, e que hai catro anos saen estes 

Reais Decretos Leis que cita o Sr. alcalde, salientando que se traen hoxe, catro anos 

despois. Pregunta o Sr. Sánchez se a estabilidade dun concello que ten 11 millón de 

euros anuais de orzamento depende destes incentivos que se  lle van a dar a 2, 3,4 

traballadores, se é que deciden tomar a decisión de acollerse a este incentivo. Salienta 

o Sr. Sánchez que non saben cal é o motivo xeral que lle leva o Sr. alcalde a traer isto, 

porque os que se esgrimiron non son os auténticos motivos, e se o Sr. alcalde pensa 

que o PP ou algún dos veciños se van a crer os motivos que se están esgrimindo é por 

unha sensación de superioridade na que se debe crer, intolerable nun alcalde que ten 

estar so servizo da veciñanza. 

 

O Sr. alcalde sinala que quen non quere entender non entende. Salienta que pode 

parecer absurdo, pero a  capacidade que os concellos tiñan está modificada polo PP, 
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xa que fixo unha intervención literal nos concellos. Salienta que se se lle condiciona a 

capacidade de decisión, se se lle impide contratar, se se lle impide endebedarse, non 

se lle poden esixir todas as responsabilidades. Salienta o Sr. alcalde que as decisións 

que toma o PP sobre política municipal, afectan ao concello, e a posibilidade de 

contratación tamén afecta e nesa medida hai que asumir que iso é así, porque hai que 

aceptar o que as Administracións superiores din, aínda que haxa que revelarse contra 

iso, esperando derrotalas nas próximas eleccións para poder cambiar iso. Salienta o 

Sr. alcalde que o que se trata é dun problema competencial e sinala que se tivera 

competencia para modificar a Lei, o faría, porén senón as ten e hai que tragar con ela, 

e actuar en consecuencia, porque o que non ten sentido é tragala por un lado e seguir 

facendo o mesmo como se non pasara nada. Reitera o Sr. alcalde que se non se pode 

contratar, non se pode incentivar a que a xente se vaia e salienta que cos seus cartos é 

moi valente, poren cando se xestionan cartos de todos hai que ser responsable. 

Remata o Sr. alcalde sinalando que senón existe o marco competencial e lexislativo 

que obriga a certas cousas non se tomarían esas decisións. Aclara que o que dixo é 

que existiu unha modificación de facto do convenio no sentido de que non se poden 

coller a xubilación anticipada aos 60 anos, nin os 61 ou 62, senón dos 63 en adiante. 

 

Non habendo máis intervencións e sometido o asunto a votación, prodúcese o seguinte 

resultado: 

- Votos a favor – 8 (6 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) 

- Votos en contra – 8 (7 PP e 1 grupo mixto) 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese o asunto novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 8 (6 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) 

- Votos en contra – 8 (7 PP e 1 grupo mixto) 

         

Persistindo o resultado de empate, o Sr. alcalde aclara que, ao decidir o voto de 

calidade do Presidente, queda aprobada a proposta 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
oito votos a favor (6 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e oito en contra (7 PP 
e 1 grupo mixto),  decidindo o voto de calidade do Presidente, acorda: 
Primeiro.- Suspender temporalmente a vixencia dos apartados 1 ao 7 do artigo 
116 do acordo regulador das condicións de traballo dos funcionarios, e 
apartados 1 ao 7 e do artigo 113 do convenio colectivo de persoal laboral, 
referentes aos incentivos por xubilación de persoal, mentres estean vixentes as 
fortes restricións en materia de incorporación de novo persoal e o Concello non 
acade o obxectivo de estabilidade financeira. 
 

Segundo.- O presente acordo entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación 
no Boletín oficial da provincia da Coruña e será aplicable ás xubilacións que se 
produzan a partir desa data mentres estean vixentes as fortes restricións en 
materia de incorporación de novo persoal e o Concello non acade o obxectivo de 
estabilidade financeira. 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOLICITANDO A 
COMPARECENCIA DO SR. ALCALDE EN RELACIÓN CON SUBVENCIÓN DA 
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 

 

O Sr. Guerra sinala que vai a intervir o concelleiro do seu grupo D. Antonio R. Sánchez 

Crespo. 

 

O Sr. Sánchez da conta da moción do seu grupo de 18 de xullo de 2015 (rex. entrada 

nº 5.577), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básico de 

27 de agosto de 2015.  

 
“MOCIÓN PRESENTADA POR JOSÉ MANUEL GUERRA EN NOME DO GUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DE TEO SOBRE A PERDA DE 82.000€ EN 
MEDIO RURAL 
A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pertencente á Consellería de Medio 
Rural e do Mar, ten atribuída a función de fomento e coordinación do desenvolvemento 
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do territorio rural galego, para mellorar as condicións de vida e evitar o despoboamento 
dese territorio. 
 
Entre outras acción, o apoio de Agader a estes obxectivos materializase a través da 
concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para actualizacións 
de diferente natureza que teñan incidencia sobre o emprego e a renda das zonas rurais 
e que, en definitiva, contribúan á diversificación económica e á modernización e posta 
en valor das zonas rurais. 
 
Esta axencia desenvolve o Plan Marco de mellora de camiños de titularidade municipal.  
 
O obxecto deste plan é realizar actuacions de ampliación, mellora ou mantemento de 
camiños de titularidade municipal na procura de mellorar accesos e a comunicación a 
través da rede viaria de titularidade municiapl, permitirá incrementar a calidade de vida 
das zonas rurais, contribuíndo á fixación da poboación no rural e á diversificación 
económica. 
 
Ao contrario do que ocorrera en anos anteriores, o pasado mes de maio, coñecimos 
que o Concello de Teo non recibirá tal subvención. Por tal motivo, PROPONSE ao 
Pleno do Concello de Teo a aprobación do seguinte acordo: 

1. Esixir a comparecencia do sr. alcalde para que de explicacións dos motivos 
polos cales se produciu esta circunstancia”. 

 
O Sr. Sánchez di que ao saber que este ano non se dera a subvención, pedíronse 

explicacións e entendeuse que as explicacións da alcaldía estaban mediatizadas pola 

campaña e naquel momento dixeron que posteriormente se pedirían explicacións 

formais e é o que se está a facer agora. O Sr. Sánchez di que desexan que esta 

moción non se entenda como unha afronta ao equipo de goberno senón nun contexto 

de normalidade democrática no que a oposición pide explicacións sobre algo que 

consideran non tivo que terse producido. 

 
O Sr. alcalde di que non hai ningún problema e explicarase con detalle todo o 

acontecido. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que por transparencia apoia a moción. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen di que se levan moitos 

mocións de comparecencia nos últimos catro anos, e entra dentro das facultades do 
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Pleno, non entendendo que sexa preciso argumentar ao efecto a normalidade 

democrática. 

 

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 (6 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda esixir a comparecencia do sr. alcalde para que de 
explicacións dos motivos polos cales se produciu esta circunstancia. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha 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 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  12/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 24 SETEMBRO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e catro de setembro de dous mil quince, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, 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 Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de La Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
 



 

 - 2 -

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 562/15 Á 735/15) 

2.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL  

3.- COMPARECENCIA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON SUBVENCIÓN  DA 
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA LIQUIDACIÓN CONTRATO VIAQUA 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN MEDIDA CAUTELAR 
SOLICITADA POLOS TRABALLADORES DE VIAQUA 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS 
MUNICIPAIS 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
INFANTÍS MUNICIPAIS 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INICIO DO EXPEDIENTE DE 
REVISIÓN DE OFICIO DO ACTO PRESUNTO DE RECOÑECEMENTO DE 
COMPATIBILIDADE 
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10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DAS 
ALEGACIÓNS FORMULADAS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO REGULAMENTO 
DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE TEO 

11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DAS BASES 
PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE 
GALICIA SOCIAL (TMGS) DO CONCELLO DE TEO 

12.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO SOBRE O ACOLLEMENTO 
DE PERSOAS REFUXIADAS 

13.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SON DE TEO ANOVA SOBRE O 
APOIO AO SECTOR LEITEIRO 

14.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE A 
COMPARECENCIA DO ALCALDE RELATIVA ÁS AXUDAS PARA A PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS 

15.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA DEMANDAR QUE 
CORREOS ADOPTE AS MEDIDAS NECESARIAS PARA OFRECER UNHA 
ATENCIÓN E UN SERVIZO DE CALIDADE AOS VECIÑOS/AS DE TEO 

16.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN APOIO Á 
VECIÑANZA DE BUSTELO 

17.- MOCIÓNS 

18.- ROGOS E PREGUNTAS 
 

 

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

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

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

seguintes: 
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1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 562/15 Á 735/15). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 18 de xullo ata o 18 de 

setembro de 2015, que comprenden os números 562 ao 735, 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. 
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 
Segundo o artigo 104 bis 1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local (en adiante, LRBRL) 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 consignados, 

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. 
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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 
un posto de traballo de persoal eventual, que é a Xefa de gabinete e 
comunicación, asignado aos servizos xerais da Entidade Local. 
 

Teo, 16 de setembro de 2015 

O alcalde, 

 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

3.- COMPARECENCIA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON SUBVENCIÓN  DA 
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. 
O Sr. alcalde explica que na Resolución do 20 de novembro de 2014 pola que se 

aproba o Plan Marco. Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2014-

2015, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no 

marco do PDR de Galicia 2007-2013, establécese no punto 2 do procedemento de 

execución que os concellos beneficiarios terán que remitir a Agader "no prazo de 

quince días naturais, contados dende o día seguinte á notificación da resolución de 

aprobación do Plan Marco, as actuacións a incluír (...)" nese proceso. Explica que o 

concello de Teo recibiu a notificación o venres día 21 de novembro de 2014 (rex. 

entrada nº 10.664), polo que o prazo de presentación da documentación remataba o 

día 9 de decembro de 2015, ao ser festivo o día 6, contando polo tanto con 13 días 

hábiles para a tramitación. O concello de Teo remitiu a documentación solicitada o día 

10 de decembro de 2014 (rex. saída nº 4.306), excedendo nun día o prazo establecido 

na Resolución. Explica o Sr. alcalde que ata aquí é o relatorio dos feitos e que agora 

vai comentar porque aconteceron así. Explica que a mediados de outubro realízase en 

Coruña unha presentación da convocatoria na que se invita aos distintos concellos. Na 

citada presentación entrégase unha documentación, que o Sr. alcalde amosa, 

sinalando que tratándose do procedemento de solicitude non aparece ningunha 

referencia ao prazo. Explica que se entrega un borrador da Resolución, que non ten 

datas, senón que pon XX de outubro de 2014, resultando que a Resolución definitiva foi 

de 20 de novembro de 2014. Dito borrador é a Resolución definitiva son iguais, cunha 

particularidade xa que na definitiva entre o punto 9 e 10 se mete todo o que é o 
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procedemento de execución, é dicir este aparece directamente na convocatoria e non 

se lle informa para nada aos alcaldes nin ás persoas asistentes, aínda que había 

alcaldes que xa ian co proxecto porque xa estaban enterados de todo o procedemento. 

Considera o Sr. alcalde que non é un proceder nin habitual nin obxectivo da Consellería 

fixar un prazo variable que se inicia ao recibir a notificación, porque non é que foxen 

quince días dende o día seguinte da publicación, senón que o prazo se comezaba a 

computar dende o día seguinte ao da recepción da notificación, sendo polo tanto 

diferente o prazo de cada concello. Salienta que non é habitual nin o de que o prazo 

sexa en días naturais, porque normalmente son  hábiles, nin que cada concello teña un 

prazo diferente, ca que todas as subvencións se marcan dende que se publican no 

DOGA. Di o Sr. alcalde que descoñecen porque se fixo así, a pesar de que eles 

mesmos, en conversas telefónicas, recoñecen que non foi boa idea facelo así. 

Explica o Sr. alcalde que unha vez realizada a presentación do proxecto na Coruña, o 

concello de Teo encarga ao enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez a elaboración 

do proxecto da obra "Reforzo do pavimento en Teo e Rarís", que se traslada aos 

técnicos de Agader o 27 de outubro de 2014 mediante correo electrónico. O Sr. alcalde 

amosa o citado correo electrónico a través da pantalla existente no Salón de Plenos e a 

correo onde consta a recepción por parte da Consellaría. Salienta o Sr. alcalde que se 

está falando moito antes de que saíse a convocatoria, que se publica o 21 de 

novembro, e o 27 de outubro o concello remite o primeiro anteproxecto. Explica o Sr. 

alcalde que os técnicos de Agader revisan o proxecto e observan que o importe do 

proxecto non coincide coa cantidade asignada ao concello de Teo, polo que requiren 

do concello unha primeira corrección do proxecto que de novo, o día 3 de novembro de 

2014, aínda antes de ser aprobada a Resolución do 20 de novembro, se remite por 

correo electrónico. Por tanto a segunda actuación ten lugar incluso antes de recibir a 

convocatoria. Posteriormente, o xoves 13 de novembro un técnico de Agader achégase 

ao concello de Teo para a realización da acta de non inicio das obras, e o concelleiro 

de urbanismo realiza a visita ás dúas localizacións. Salienta o Sr. alcalde que se segue 

falando de antes de recibir a notificación da subvención. Aproveitando a visita o técnico 

se traslada ao concelleiro a necesidade de novas modificacións, como a de incorporar 

en todas as partidas do orzamento os códigos de AGADER ou a de eliminar partidas 

alzadas existentes no proxecto. Se obriga así a facer o terceiro e definitivo 
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anteproxecto, o que ten lugar o 13 de novembro antes de que se publicase a 

convocatoria. Explica o Sr. alcalde que esta nova corrección é a que condiciona a 

presentación da documentación requirida na resolución, que se fai un día fóra de prazo 

co obxecto de presentar xa o proxecto definitivo, toda vez que o proceso avanzara 

moito con respecto aos pasos sinalados na resolución: entrega dun anteproxecto o día 

9 de decembro, para posterior revisión polos técnicos e posterior visita para acta de 

comprobación de non inicio. O día 10 de decembro, o concello ten xa realizado todo 

este proceso. Opina o Sr.  alcalde que resulta evidente que Agader non se ativo aos 

prazos e procedementos marcados na resolución do 20 de novembro de 2014, 

requirindo do concello actuacións moito antes de abrirse o prazo normativamente 

establecido. Estes requirimentos e a redacción das actas de non inicio fóra dos prazos 

marcados na convocatoria, promovidos e realizados pola Agader, permitiron avanzar 

moito o procedemento, pero condicionaron de forma decisiva a que o Concello se 

retrasase un día na presentación da solicitude, quedando con anterioridade plenamente 

demostrada a intención e a colaboración do concello para participar no proxecto. O Sr. 

alcalde sinala que as conclusións, que determinan e respaldan a actuación do concello, 

son que o día 21 de novembro se recibe a convocatoria. A partir do 9 de decembro 

habería que realizar a acta de non inicio. Antes de que se recibise a convocatoria, o 21 

de novembro, o concello xa modificara unha vez o anteproxecto, a petición de Agader, 

e xa acompañar aos técnicos de Agader para levantar a acta de non inicio. A partir do 

día 9 de novembro Agader tiña que revisar un anteproxecto, como di a convocatoria, e 

requirir ao concello que se fixesen as modificacións necesarias. Salienta o Sr. alcalde 

que iso tiña que acontecer a partir do día 9 de decembro, cando o día 10 de decembro 

o concello xa refixera tres veces o anteproxecto, a petición de Agader, e xa entregara o 

proxecto definitivo. Salienta o Sr. Alcalde que Agader tiña 2 meses dende o día 9 de 

decembro para aprobar definitivamente a solicitude e una vez que Agader aprobar a 

solicitude o concello aínda tiña un mes para presentar o proxecto definitivo, que xa 

estaba entregado o día 10 de novembro.  

 
Considera o Sr. alcalde que  en todo caso non pode argumentarse para a denegación 

da axuda, nin o retraso nos prazos do proceso, moi avanzados con respecto ás 

esixencias da Resolución, nin a constatación do interese do concello en participar no 
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proceso, toda vez que encarga o proxecto especificamente  para participar no Plan, se 

corrixe todas as veces que se demanda e se fai a acta de non inicio. 

 
Por último, a aceptación fóra do prazo non causa prexuízos a terceiros, toda vez que a 

convocatoria das axudas non ten carácter competitivo e a asignación ao concello de 

Teo ven determinada na propia Resolución do 20 de novembro. 

 

Salienta o Sr. alcalde que isto foi o que aconteceu, sinalando que se ben se asume que 

a solicitude formal se presentou un día fora de prazo, tamén é certo que Agader 

saltouse moitos prazos, o que condicionou a facer iso, e a entrega estaba 

suficientemente avanzada, moito máis que os prazos fixados na convocatoria. 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que se ve unha vez máis unha utilización electoralista dos recursos públicos pola 

Xunta de Galicia, engadindo que estaría ben saber a que concello se lle concedeu a 

subvención, porque pode dar algunha clave. Considera que tamén queda en evidencia 

as trabas existentes para solicitar unha subvención de 82.000 €, trabas dunha 

subvención que non é que no fora solicitada, senón que foi solicitada e non concedida. 

Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando que o proxecto estaba 

presentado en Agader con tempo suficiente, mandouse revisar e finalmente non se 

concedeu a subvención. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que a explicación do Sr. alcalde 

indican que estas axudas teñen unha tramitación moi rara para este tipo de axudas, 

cun anteproxecto, dous meses para aprobalo, un proxecto, visita de técnicos de 

Agader, requirimentos de subsanación, etc. Reitera a Sra. Lemus que é raro, máxime 

cando non é unha subvención competitiva. 

 

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

grupo D. Antonio Reyes Sánchez Crespo. 

 

O Sr. Sánchez sinala que o Sr. alcalde perdeu a oportunidade de demostrar que tamén 

é humano e comete erros. Agradece o Sr. Sánchez a comparecencia e sinala que 
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existe unha cousa clara e evidente que é que se entregou unha documentación fora de 

prazo e iso dou lugar á perda da subvención e os veciños de Rarís e de Teo quedaron 

sen a actuación prevista nese proxecto. Sinala que houbo unha longa explicación porén 

todo é moito máis sinxelo. Considera o Sr. Sánchez que o equipo de goberno non 

estaba a contar o que estaba a acontecer con esta subvención e o PP pediu 

información á Xunta e este doulles toda a información, resultando todo moito máis 

sinxelo do que se conta. Sinala que todo o que se dixo polo Sr. alcalde é así, chega a 

Resolución ao concello o 21 de novembro, e remata o 9 de decembro, e a solicitude 

sae o 10 e entra en Agader o 11. Se sabe que o feito de que se estiveran a levar a 

cabo todas esas xestións cos técnicos de Agader, non supoñía poder incumprir os 

prazos marcados. Opina o Sr. Sánchez que a opinión da Sra. Lemus sería distinta se 

non ocupara unha bancada do goberno, e, que, tratándose do Sr. Fernández, 

simplemente cabe dicir que ao concello de Teo xa se lle deu previamente esta 

subvención en anos anteriores, polo tanto a Xunta non é sospeitosa de querer 

prexudicar nesta cuestión ao concello de Teo. O Sr. Sánchez dille ao Sr. alcalde que é 

un profesional da política, que ten un magnifico equipo de funcionarios e que os 

técnicos da Xunta seguro que fixeron todo o posible para que se entregara en tempo, 

porén, por motivos que so coñece o Sr. alcalde, non foi así. Di o Sr. Sánchez que o que 

máis lles chama a atención é que o Sr. alcalde amosara indignación porque isto 

chegara á prensa, engadindo que isto se chama transparencia, lembra que o Sr. 

alcalde anunciara a interposición dun recurso contencioso-administrativo, e pregunta se 

se interpuxo. Remata o Sr. Sánchez a súa intervención dicíndolle ao Sr. alcalde que 

está na república independente da súa casa, facendo absolutamente o que quere. 

 

O Sr. alcalde sinala que dende o inicio da exposición recoñeceu que se presentou o 10 

e non o 9, porén para que unha Administración discrimine a un concello por un 

incumprimento de prazos, esa Administración debe ser escrupulosa no cumprimento 

dos mesmos e realmente Agader se saltou sistematicamente os prazos e obrigou ao 

concello facer actuacións fora de prazo, esixindo incluso que fixera actuacións antes da 

convocatoria. Opina o Sr. alcalde que non importa moito a experiencia porque ningunha 

outra subvención ten ese procedemento, incluídas as de Agader de anos anteriores, 

senón que foi específico para esta ocasión. Considera que non foi un proceso normal e 

que a cuestión é que se estaba ás beiras dun proceso electoral e este ano cambiouse o 
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procedemento. Afirma o Sr. alcalde que se cando a Xunta o que fai fora de prazo non é 

un incumprimento, porque si supón un incumprimento cando o fai o concello, xa que se 

se incumpriron prazos, os incumpriron todos. Sinala o Sr. alcalde que se hai que aterse 

ao procedemento, habería que preguntarse que se entregaba o día 9, o primeiro 

anteproxecto, o segundo ou o terceiro, cando a convocatoria fala do anteproxecto pero 

xa Agader obrigara a cambialo dúas veces. Cree o Sr. alcalde que non se trata dunha 

cuestión de transparencia, senón dunha cuestión política, que se reflicte tamén co que 

pasou despois das eleccións, cando se saca unha convocatoria para aqueles concellos 

que non obtiveron a mellora de camiños rurais, e habería que preguntarse onde están 

os 60.000 € que fallan, pois seguramente noutro concello. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que se trata dunha actuación electoralista de Agader. Sinala que non tería problema 

en dicir que o Sr. Sisto perdeu unha subvención,  porén o Sr. alcalde está explicando o 

porque esa subvención se perdeu e é o PP o que provoca que non se teña esa 

subvención, por unha actuación electoralista da Administración Pública. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que o que chama a atención é 

que, de repente, no mes de xuño Agader acorde un convenio de 20.000 € para o 

concello de Teo, que ademais se está executando agora. Opina que tamén é curioso 

que no convenio marquen dous meses e pico para executar e é curioso esa especie de 

arranxo postelectoralista, cunha tramitación estrana do convenio, vía e-mail. Sinala que 

si que é verdade que se entregou unha documentación fora de prazo porén o que é 

curioso é que despois de 6 meses aparezan 20.000 €, polo que habería que 

preguntarse onde están os restantes 60.000 € que correspondían a Teo. Espera a Sra. 

Lemus que a partir de outubro e novembro as subvencións de Agader se tramiten 

doutra forma e se utilicen os procedementos que se utilizan noutras subvencións, 

sexan ou non competitivas. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Sánchez, e di que se queren pódese lembrar o que 

aconteceu coa subvención de aforro enerxético da Deputación na pasada lexislatura, 

que estivo unha mañá enteira o Sr. Guerra enriba do Sr. Sisto para que non se pasara 

o prazo e non se perdera a subvención, polo que todo fai indicar que aconteceu o que 
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se esta a comentar por moitas culpas que se lle botan á Xunta. Sinala o Sr. Sánchez 

que seguro que os funcionarios do concello tiñan todo preparado ao Sr. alcalde igual 

que os funcionarios da Xunta fixeron todo o posible para que non se perdera a 

subvención. Opina o Sr. Sánchez que se pode falar de  deixadez evidente, engadindo 

que o Sr. alcalde non dixo se puxera ou non o contencioso e se non o fixo lle delata e é 

a constatación empírica de que sabe que  non leva razón. Sinala que se o Sr. alcalde 

estivera no certo todo tería saído en prensa, en radio, tería unha pancarta, e iso é a 

proba fehacente de que se lles pasou presentar a documentación en tempo e se 

perdeu a subvención. Di o Sr. Sánchez que este punto demostra que o Sr. alcalde da 

cada vez máis motivos para que se crea menos na súa palabra, e menos na súa 

xestión, o que lembra una forma escura de facer política que lembra a tempos 

pretéritos. 

 

O Sr. alcalde di que se se tivera posto unha pancarta en pleno proceso electoral 

habería  que escoitar os berros do Sr. Sánchez. Di que lle parece moi ben que saque a 

colación o da subvención da Deputación, xa que o concello de Teo foi castigado 

brutalmente pola Deputación, sen firma de ningún convenio, solicitándose ao Sr. 

Guerra unha sinatura de convenio, que  non se concretou ata un ano despois, 

resultando que ia a ser o primeiro que ia a asinar o concello dende que gobernaba a 

Deputación, o que obrigou a interpor un recurso contencioso contra a mesma. Salienta 

o Sr. Sisto que cando se ofreceu o convenio se pediu a retirada do contencioso, 

tratándose polo tanto dunha forma de actuar chantaxista. Remata o Sr. alcalde 

sinalando que se presentou un recurso de reposición non un contencioso e que non se 

fai porque vai a pasar o mesmo que coa Deputación, vai a gañar o contencioso e quen 

o tería que pagar sería o novo goberno, despois de votar fora ao  PP, é dicir os do PP 

fan o chanchullo e o arranxo o seguinte. 
 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA LIQUIDACIÓN CONTRATO VIAQUA. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 17 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos e especial de contas de 21 de setembro de 2015. 
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“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 

Considerando que con data de 2 de xaneiro de 1989 asinouse entre o concello de Teo 

e a empresa Aquaguest S.A. o “Contrato para a xestión do servizo municipal de auga 

potable”, contrato que foi modificado en virtude do acordo adoptado polo Pleno da 

Corporación, na sesión de 30 de abril de 2007, modificación que se formalizou en 

documento administrativo 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, tras a tramitación do expediente de revisión de oficio do citado 

acordo de 30 de abril de 2007, o Pleno da Corporación, na sesión de 19 de xuño de 

2014, acordou desestimar as alegacións presentadas pola empresa xestora 

AQUAGEST SA (agora VIAQUA SAU, en adiante Viaqua), contra  o acordo de revisión 

de oficio e declarar nulo de pleno dereito o citado acordo plenario de 30 de abril de 

2007. 

Considerando que o contrato se inicia con efectos de 2 de xaneiro de 1989 e  que, de 

acordo co artigo 23 do prego de condicións, “o contrato establecerase cunha duración 

de dez anos, prorrogables tacitamente por iguais períodos, salvo denuncia formulada 

dalgunha das partes cun ano de antelación ao vencemento do mesmo”. 

Considerando que, de acordo co exposto, a revisión de oficio e a declaración de 

nulidade do acordo plenario de 30 de abril de 2007, supón, de conformidade co previsto 

no contrato, que o mesmo se extinguise, por cumprimento, con data de 1 de xaneiro de 

2009. 

Considerando que, de acordo co exposto, a duración do contrato ao que se refire o 

presente está amplamente sobrepasada, polo que se deberá acordar a extinción do 

mesmo polo seu cumprimento, de conformidade coa normativa contractual aplicable. 

Considerando que, sen prexuízo do exposto, e en virtude do principio de continuidade 

na prestación dos servizos públicos, a empresa AQUAGEST SA (VIAQUA SAU) segue 

xestionando o servizo de abastecemento de auga potable e depuración de residuais, 

habida conta que, de conformidade co previsto no artigo 23 do prego de condicións, o 
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concello “poderá esixir ao contratista, á finalización do contrato, prórrogas forzosas de 

seis meses de duración e ata un máximo de dous”. 

Considerando que D.ª Teresa Abalde Sande, en nome e representación de Viaqua 

SAU, mediante escrito de 27 de novembro de 2014, solicita que se declare o dereito de 

Viaqua a que se leve a cabo a liquidación do contrato, reclamando a cantidade de 

3.960.000€ en concepto de dano emerxente (rex. entrada nº 10.984, de 01/12/14). 

Considerando que, en virtude do exposto e de acordo co informe de intervención de 11 

de decembro de 2014, mediante Resolución da alcaldía de 5 de xaneiro de 2015 (res 

4/2015), iniciouse o expediente de liquidación do “Contrato para a xestión do servizo 

municipal de auga potable”, asinado entre o concello de Teo e a empresa Aquaguest 

S.A con data de 2 de xaneiro de 1989, concedéndose á empresa interesada un prazo 

de vista do expediente e audiencia de quince días de acordo co disposto no artigo 84 

da Lei 30/1992, expediente que, tras a alegacións de Viaqua e tendo en conta o tempo 

transcorrido, foi declarado caducado mediante Decreto da alcaldía de 31 de xullo de 

5015 (res. 596/2015), iniciándose un novo expediente de liquidación do contrato 

mediante Decreto de alcaldía de 31 de xullo de 2015 (res. 597/2015), incorporándose 

ao novo expediente toda a documentación do expediente caducado que se sinala no 

Decreto citado 

Visto o escrito de alegacións de 21 de agosto de 2015 (rex. entrada nº 6.241), que ven 

a reproducir o xa presentado no seu día por Viaqua con data de 26 de xaneiro de 2015 

(rex. entrada nº 549), que substancialmente reproduce os anteriormente presentados. 

Visto o informe do servizo de asistencia xurídica de setembro de 2015, que se 

reproduce a continuación, servindo de motivación á presente e de conformidade co 

artigo 89.5 da LRXPAC. 
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Visto o informe de intervención de 15 de setembro de 2015, que se reproduce a 

continuación: 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

ASUNTO: LIQUIDACION CONTRATO VIAQUA SA.- 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 

das Facendas Locais. 

  

 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 

 

Decreto 341/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

contratos del Estado 

 

Contrato para a xestión do servizo municipal de augas asinado en data 02/01/1989  e Prego de 

condicións económico administrativas do concurso para a contratación do arrendamemento de 

servizos persoais, para a xestión do servizo de auga potable e depuradoras. 

 

ANTECEDENTES 

-En data 01/12/2014 D.ª Teresa Abalde Sande, en representación de Viaqua SAU, presenta intancia 

solicitando ao concello de Teo para que declare o dereito de Viaqua para levar a cabo a liquidación do 

contrato, reclamando a cantidade de 3.960.000€ en concepto de dano emerxente. 

-En data 11/12/2014 emítese informe de intervención relativo ás obrigas e dereitos económicos 

determinantes da liquidación do contrato asinado en 1989 entre o Concello e Viaqua, de dito informe se 

desprendía un saldo a favor do Concello de 2.405.743,29€. 

-En data 05/01/2015 se dictou Resolución da Alcaldía polo que se inicia o expediente de liquidación do 

contrato de referencia e se da audiencia á empresa interesada un prazo de audiencia de quince días. 

- Con data 26/01/2015 e nº RE 549, Dª Teresa Abalde Sande, en representación de Viaqua SAU, 

presenta escrito de oposición á liquidación practicada polo concello e que conclúe coa reclamación de 

dano emerxente por importe de 3.601.891€  así como lucro cesante e se comunica a presentación de un 

informe pericial que concrete a indemnización final. 

-Con data 05/05/2015 e nº RE Dª Teresa Abalde Sande, presenta novo escrito de alegacións 

acompañado de informe pericial. 

-Con data 17/07/2015, esta Intervención emitiu un novo informe contestando ás alegacións formuladas, 

e  do que se desprendía un saldo a favor do Concello, na liquidación, de 1.651.287,66€. 
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-En data 31/07/2015 se dictou Resolución da Alcaldía declarando a caducidade do expediente e o seu 

arquivo dando traslado do mesmo á empresa Viaqua. 

- En data 21/08/2015 , D. Casimiro González Fernández, en nome e representación de Viaqua presenta 

novo escrito de alegacións , do que se desprende un saldo en contra do concello de 3.971.791,12€ e se 

comunica a presentación de novos informes periciais. 

 

Á vista dos antecedentes, e tendo en conta o réxime xurídico de aplicación, a que suscribe emite o 

seguinte INFORME que ven a ratificar informe xa emitido en data 17/07/2015: 

 

1º-SOBRE AS ALEGACIONS PRIMEIRA A QUINTA(LIQUIDACIÓNS) 

As seis primeiras alegacións formuladas por Viaqua opoñense ao prantexamento que fai o concello de 

recalcular as liquidacións a partires do ano 2001 baseandose, entre outros argumentos, en que foron 

aprobadas por silencio administrativo positivo e que a formula de calculo que prantexa o concello e 

inaxeitada. 

Pois ben, esta intervención entende que,  ao anularse o acordo do Pleno de data 30/04/2007, se anula 

cada un dos puntos de dito acordo, e un deses puntos era a aprobacion das liquidacións dende 2001, e 

polo tanto, ainda que foran aprobadas por silencio, agora deben de volver a emitirse segundo unha nova 

facturación que aplique os prezos de retribución que debidamente correspondan a partires de dito 

exercicio. 

Efectivamente,  o concello viña admitindo como fórmula de revisión de prezos a do IPC , pero o que non 

é admisible son os “saltos” inxustificados dos prezos do saneamento que se produciron nos exercicios 

1995 a 1996 e que deron lugar aos prezos que aplicou Viaqua na facturación dos anos 2001 e seguintes. 

Polo tanto, esta intervención se reitera no exposto no informe de data 11/12/2014. 

 

2º-SOBRE A ALEGACION SEXTA(CONDONACION) 

Como xa se expuxo no informe de intervención de data 11/12/2014, se entende que, coa anulacion deste 

punto do acordo, non debe existir condonación da débeda, e que o concello debe aboar a Viaqua a 

totalidade da facturación, pero consecuentemente có exposto no apartado anterior, esta facturación debe 

ser emitida segundo uns precios correctos, e eses prezos son os que se reflicten na táboa a que se fai 

referencia no apartado 1º do citado informe. 

 

3º-SOBRE A ALEGACION SETIMA(INVESTIMENTOS) 

O prantexamento inicial do concello neste apartado é o de reintegrar a Viaqua o importe dos 

investimentos realizados prorrateado en función dos anos en que se prorrogou o contrato. Pois  ben, a 

que suscribe entende que o concello debe correxir a súa postura e que, se se anula o acordo de 

30/04/2007, se anula na súa totalidade, de xeito que os investimentos que Aquagest realizou deben ser 

aboados polo concello de forma íntegra e non prorrateados pero sí valorando as obras correctamente, 
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polo tanto, se ben no informe de intervención de data 11/12/2014 se decia que os investimentos a pagar 

polo concello debían ascender a 864.501,64€ o correcto debe ser aboar 1.185.502,18€. 

 

 

4º-SOBRE A ALEGACION OCTAVA (ENERXÍA ELECTRICA) 

 Neste punto esta intervención re reitera no exposto no informe de data 11/12/2014. 

 

5º-SOBRE A ALEGACION NOVENA(EDAR DE CALO) 

Neste punto a que suscribe entende que, se ben no informe de data 11/12/2014 se reclamaba a 

cantidade de 244.367,13€, deben de descontarse os xuros de mora por importe de 14.522,31€ e polo 

tanto a cantidade definitiva a reclamar sería 229.844,82€. 

 

6º.-SOBRE A ALEGACION DÉCIMA (OUTROS CONCEPTOS) 

A décima alegación ven a reclamar o lucro cesante, neste apartado debemos ter en conta o que 

estabrece a Sentenza do Tribunal Supremo  de data 11/01/2013, que se reproduce parcialmente de 

seguido: 

“QUINTO.- Expuestas las tesis contrapuestas de las partes en esta casación, y en respuesta al 
primer motivo, se ha de afirmar en una observación global de partida que lo que se plantea por la 
parte a través de este motivo es cuáles son los efectos económicos que se derivan de la 
declaración de nulidad de un contrato.  
Para la resolución del problema que debemos abordar debemos precisar que ninguna de las sentencias 
que cita el recurrente y el recurrido resuelven un caso similar al que se enfrenta el Tribunal Supremo 
en esta casación ni interpretan el artículo 65 del TRLCA. 

Así debemos tomar como punto de partida que el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
(LA LEY 2206/2000) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, dedica el Capitulo IV del Título III a la "Invalidez de los Contratos", 
y es dentro de este Capítulo en donde se encuentra ubicado el artículo 65 , relativo a los efectos 
de la declaración de nulidad.  

En el Capítulo III del Título V, se regula la resolución de los contratos, y en el artículo 113 se establece 
cuales son los efectos con carácter general de la resolución del contrato, siendo que en los artículos 151 
, 169 y 193 de la citada norma se establece una regulación pormenorizada de los efectos de la 
resolución del contrato según el tipo de contrato administrativo ante el que nos encontremos.  

Avanzando en el análisis de la cuestión sometida a nuestra consideración debemos tener presente que 
el contrato de gestión de servicio público que une a la Administración y al contratista es un 
contrato bilateral del que surgen obligaciones recíprocas para ambas partes y durante todo el 
tracto sucesivo del contrato. La Administración está sujeta, al igual que el contratista, al 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Del vínculo contractual surge la obligación del 
contratista de organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas 
en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, la ejecución de las obras conforme 
al proyecto aprobado por el órgano de contratación, y la paralela obligación de la Administración 
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de abonar la prestación económica y la revisión de la misma (ex art. 162 y 163 de Real Decreto 
Legislativo). 

La nulidad del contrato significa una situación patológica del acto administrativo, caracterizada 
porque faltan o están viciados algunos de sus elementos, y al estar afectado de un vicio 
especialmente grave, no debe producir efecto alguno, lo que se traduce en la inexistencia de las 
obligaciones contractuales antes citadas, mientras que la resolución del contrato supone el 
ejercicio de una potestad o prerrogativa que el Legislador otorga a la Administración para dejar 
sin efecto unas obligaciones perfectamente válidas.  

Esta ubicación sistemática del artículo 65 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (LA LEY 
2206/2000) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (LA LEY 2206/2000), es importe a la hora de proceder a su interpretación.  

El artículo 65 establece que «1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la 
adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato que entrará en fase 
de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud 
del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá 
indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido».  
 
El precepto de la TRLCAP (LA LEY 2206/2000) se completa con lo dispuesto con carácter general en el 
artículo 102.4º de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) , sobre efectos de la nulidad de actos 
administrativos, que dispone que «Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una 
disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda 
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los arts. 139.2 y 141.1º de 
esta Ley ; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados 
en aplicación de la misma».  

Las normas citadas remiten a los preceptos sobre responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública y en esta materia se debe partir de que la anulación en vía administrativa o por el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone 
derecho a la indemnización ( artículo 142.4º LRJAP (LA LEY 3279/1992) ) y que el daño alegado habrá 
de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 
personas ( artículo 139.2º LRJAP (LA LEY 3279/1992) ).  

La redacción del artículo 65.1º de constante cita contrasta con la redacción de los artículos 113 , 151 , 
169 y 193, en los que clara y expresamente se establece la obligación para la Administración de 
indemnizar por el lucro cesante en los supuestos de resolución del contrato. No debemos olvidar que el 
artículo 1.106 del Código Civil (LA LEY 1/1889) también regula cuales con los efectos de las obligaciones 
civiles, mientras que es el artículo 1303 del Código Civil (LA LEY 1/1889) es el que regula los efectos de 
la declaración de nulidad del contrato.  

Ahora bien, cuando el artículo 1106 CC (LA LEY 1/1889) regula la indemnización de perjuicios lo hace en 
relación con el incumplimiento de las obligaciones, regulado en el artículo 1101, y como se ha razonado 
antes, el efecto del incumplimiento de una obligación y el efecto de la nulidad de un contrato, del que, en 
su caso, pudiera nacer una obligación, no son equiparables. De lo contrario, se llegaría a la situación 
paradójica de que desde el punto de vista de las obligaciones nacidas del contrato la anulación de éste y 
su validez generarían iguales efectos, pues si la anulación del contrato y en consecuencia la de las 
obligaciones derivadas del mismo, produce en cuanto a estos el efecto de establecer como 
indemnización por su incumplimiento el deber de abono del lucro cesante que se hubiese obtenido del 



 

 - 33 -

cumplimiento de la obligación, a la postre la parte perjudicada por la anulación del contrato percibiría de 
la contraria el mismo beneficio que si el contrato hubiese sido válido; y ello sin la carga sinalagmática 
que representa para ella el cumplimiento de las prestaciones del contrato. Sin negar que el artículo 65 
cuestionado determine el deber legal de indemnizar, no solo daños, sino también perjuicios, lo que no 
cabe es que, para la identificación de éstos, con todo el problematismo que ello pueda acarrear, dichos 
perjuicios puedan establecerse acudiendo al régimen legal de algo diferente a la nulidad de la obligación, 
como es su incumplimiento.  

La invalidez y la resolución del contrato son instituciones diferentes a las que no cabe duda que el 
legislador ha querido dar una regulación diferenciada. La invalidez del contrato supone que la obligación 
no ha llegado a nacer válidamente y la resolución del contrato supone privar de efectos a una obligación 
válidamente nacida al mundo del derecho.  
De todo lo anterior se desprende que, sin negar que además del daño deban indemnizarse los perjuicios, 
y que estos sean diferenciables de aquellos, esa identificación y prueba no puede consistir en la de los 
perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación existente, que es precisamente lo que se hace 
al considerar como tales perjuicios el lucro cesante ligado al incumplimiento de obligación.  
SEXTO.- En el segundo motivo del recurso de casación, fundado como se dijo en el Fundamento de 
Derecho Primero, en el artículo 88.1º, letra d) de la LJCA , el contratista imputa a la sentencia de 
instancia la vulneración, por incorrecta aplicación, del artículo 1106 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y 
de la jurisprudencia que lo interpreta, al considerar que no es posible acudir a lo previsto en los pliegos 
para cuantificar el lucro cesante cuando el contrato ha sido declarado nulo, así como la infracción de la 
definición jurisprudencial del lucro cesante.  

El desarrollo argumental del motivo lo ordena el recurrente en dos apartado, y el primero lo destina a 
tratar sobre "La determinación del lucro cesante sobre la base de elementos objetivos: la integración de 
la valoración con los documentos contractuales del Contrato". 

Afirma el recurrente que a la hora de determinar el concreto quantum del lucro cesante, el artículo 1106 
del Código civil (LA LEY 1/1889) exige, según reiterada jurisprudencia, que los criterios de fijación del 
daño se fundamenten en elementos objetivos, y no en un mero cálculo en abstracto" o estimativo de las 
pérdidas experimentadas por el sujeto afectado, de modo que permitan la estimación más razonable 
posible de "los flujos monetarios que el contrato hubiera generado, por supuesto deduciendo los costos 
que ello le hubiera generado o los pagos que hubiera tenido que hacer para obtenerlos".  

Alega que estos elementos objetivos que han de servir de fundamental base para la determinación del 
importe del lucro cesante que debe ser resarcido se encuentran, primordial y necesariamente, en la 
propia relación contractual existente entre ambas partes y de los documentos en la que ésta se asienta y 
se integra. 

Cita en apoyo de su pretensión indemnizatoria la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, entre otras, en su Sentencia de 21 de noviembre de 2009 .  
Sostiene que en el concreto caso de la contratación administrativa, la relación contractual entre las 
partes se sustancia en el expediente de contratación (artículo 67 del TRLCAP (LA LEY 2206/2000)), en 
el que quedarán incluidos los pliegos rectores del contrato (artículo 49.5 del TRLCAP (LA LEY 
2206/2000)), que constituyen la "lex contractus" entre las partes, según la Sentencia de 21 de enero de 
1994 .  
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Añade que constituyen documentos rectores de la relación contractual, junto con los propios pliegos, 
aquellos documentos aportados por el contratista, que a la postre resulta adjudicatario, en el seno del 
procedimiento de adjudicación, de entre los que destaca su oferta económica (artículo 79.1 del TRLCAP 
(LA LEY 2206/2000)) que deviene ratificada y validado por la Administración en el acto de la 
adjudicación; y a tales elementos contractuales hay que acudir, por lo tanto, con carácter prioritario para 
determinar cuál sea ese quantum. 

Pasa a continuación el recurrente a exponer la jurisprudencia que entiende aplicable al caso, con 
referencia al respecto a las Sentencias de 10 de junio de 2002 y 8 de julio de 1996 , de las que efectúa 
trascripción selectiva de textos.  
Sobre esa base jurisprudencial afirma que partiendo de la necesidad de cuantificar el lucro cesante sobre 
la base de elementos objetivos, el recurrente encargó la elaboración de un informe pericial con el objeto 
de calcular el lucro cesante dejado de percibir por ISOLUX INGENIERÍA al no poder ejecutar el 
Contrato y que el importe del lucro cesante calculado por el Informe pericial asciende a 2.257.856,58 
euros y resulta directamente de los propios términos fijados en los pliegos elaborados por la 
Administración contratante y de la oferta económica presentada por ISOLUX INGENIERÍA, aceptada 
por la Administración en tanto que resultó adjudicataria, tal y como quedaba plenamente acreditado en el 
Informe pericial. 

Reitera el recurrente que su importe resulta, pues, de parámetros y datos objetivos (realmente, de los 
únicos disponibles), cumpliéndose por tanto los presupuestos legales para la indemnización por lucro 
cesante. 

El segundo apartado lo destina a tratar de que "los supuestos de nulidad contractual: idéntica 
apreciación de que el contrato constituye la base primordial de los parámetros o bases objetivas para el 
cálculo del lucro cesante". 

Aduce que no existe fundamento alguno para sostener que la doctrina jurisprudencial que ha expuesto 
no resulta de aplicación en los supuestos de nulidad de un contrato. 

Aduce que la Sala de instancia sostiene que la declaración de nulidad del expediente de contratación y 
de la adjudicación del Contrato priva de virtualidad, como elemento objetivo adecuado que sirva de base 
al cálculo del lucro cesante, los criterios definidos en los documentos contractuales. 

Indica que el Tribunal de instancia, alcanza semejante conclusión sin que parezca que tenga en 
consideración que: (i) la causa de nulidad del Contrato en nada tuvo que ver con el contenido de los 
pliegos rectores o de la oferta presentada por el recurrente; y (ii) los criterios de determinación 
empleados por el Informe pericial, y el propio resultado alcanzado, resultan plenamente conformes con 
reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo en materia de lucro cesante y que no han sido 
discutidos por la Xunta de Galicia ni ha practicado prueba en contrario. 
Apunta que, de aceptarse el criterio de la Sentencia recurrida se privaría de cualquier virtualidad a la 
previsión de obtener una indemnización en concepto de lucro cesante en supuestos de nulidad de un 
contrato administrativo. 

En opinión de la parte en los términos expuestos, el lucro cesante debe ser determinado sobre la base 
de elementos y criterios objetivos y razonables y estos elementos vienen recogidos en este caso 
únicamente en la documentación contractual, y en el caso de un contrato administrativo, debe estarse 
necesariamente a lo previsto por los pliegos rectores y por la oferta del licitador que resultó adjudicatario 
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y, en caso de que los documentos contractuales no permitan su determinación, los parámetros de 
cálculo habría que buscarlos en la aplicación analógica de preceptos del TRLCAP (LA LEY 2206/2000) y 
de la jurisprudencia aplicable. 

SÉPTIMO.- Como acertadamente sostiene la parte recurrida, el desarrollo argumental del segundo 
motivo de casación es una continuación del primer motivo, por lo que todas las consideraciones 
expuestas para desestimar el primer motivo del recurso de casación son aplicables al segundo motivo de 
casación. A ello debemos añadir que los efectos de la nulidad del contrato aparecen regulados en el 
artículo 1303 del Código, que establece que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes 
deberán restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos, y el 
precio con sus intereses, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes, que sería en todo 
caso el aplicable, y lo que la parte pretende es que se aplique a la anulación de un contrato la normativa 
relativa a la incumplimiento de las obligaciones, argumento que se une y refuerza nuestras anteriores 
consideraciones.  

7º.-RESULTADO DA LIQUIDACIÓN 

Da lectura dos apartados anteriores se desprenden as seguintes obrigas e dereitos económicos do 

concello de cara á liquidación do contrato asinado en data 02/01/1989: 

 

CONCEPTO DEREITOS DO 
CONCELLO 

OBRIGAS DO 
CONCELLO 

liquidacions correxidas 2001 
/2014 

2.263.631,70   

Condonacion da débeda 0,00 0,00 

Reintegro investimentos  
1.185.502,18 

Enerxía electrica 762.246,10   

EDAR de Calo 229.844,82   

TOTAL 3.255.722,62 1.185.502,18 
   
SALDO A FAVOR DO 
CONCELLO 2.070.220,44  
 

Isto é canto ten a ben informar a funcionaria que suscribe. Dése conta ao Pleno da Corporación coa 

finalidade de que sexa adoptado o acordo que se estime pertinente. 

 

Teo, 15 de setembro de 2015. 

A Interventora 

Mónica Lado Varela 

 

Visto os informes transcritos, e demais incorporados ao expediente, que son asumidos 

pola presente como motivación, en base ao artigo 89.5 da Lei 30/1992, do 26 de 
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novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento 

administrativo común (LRXPAC). 

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

acordo. 

Primeiro.- Declarar extinguido, polo seu cumprimento, o contrato subscrito con data de 

2 de xaneiro de 1989, entre o Concello de Teo e a empresa AQUAGEST SA (agora 

VIAQUA SAU), “para a xestión do servizo municipal de auga potable”, de conformidade 

coa normativa contractual aplicable. 

 
Segundo.- Desestimar as alegacións presentadas por VIAQUA con data de 21 de 

agosto de 2015 (rex. entrada nº 6.241), en base aos informes incorporados ao 

expediente que serven de motivación ao presente de conformidade co artigo 85 da 

LRXPAC. 

 

Terceiro.- Aprobar a liquidación do “contrato para a xestión do servizo municipal de 

auga potable”, por importe de 2.070.220,44 € a favor do Concello, conforme ao previsto 

no informe de intervención de 15 de setembro de 2015, cuxo pago se lle requirirá a 

VIAQUA SAU, pola vía regulamentaria. 

 
Cuarto.- Requirir á VIAQUA para que faga entrega de toda a documentación relativa á 

xestión do servizo (relación de usuarios con todos os datos dos que dispoñen, 

contratos asinados cos mesmos, expedientes relativos ás reclamacións, padróns 

actualizados, etc.) en soporte informático e en papel, unha vez rematado o período 

voluntario de cobro, correspondente ao 3ª trimestre de 2015, (30 de novembro de 

2015). 

 
Quinto.- Comunicar á empresa VIAQUA que deberá proceder á entrega das instalación 

recollidas no inventario que forma parte da “Memoria xustificativa da proposta de 

xestión directa do servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e 

depuración de augas residuais do concello de Teo” aprobada en marzo de 2015, o día 

1 de outubro ás 9.00h, personándose na Casa Consistorial. 
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Do mesmo xeito, farase entrega dos dous caudalímetros portátiles mercados con 

orzamento aprobado en maio de 2012, con cargo ao orzamento de obras aprobado na 

ampliación do contrato no ano 2007 

 
Sexto.- Notificar aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.” 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

sinala que vai a manter a posición que tivo dende o principio e vai a votar a favor. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que dende o seu grupo reiteran 

o apoio a este procedemento. 

 

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

grupo, D. Ignacio M. Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo sinala que o seu grupo está de acordo coa proposta e a 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, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Declarar extinguido, polo seu cumprimento, o contrato subscrito con 
data de 2 de xaneiro de 1989, entre o Concello de Teo e a empresa AQUAGEST 
SA (agora VIAQUA SAU), “para a xestión do servizo municipal de auga potable”, 
de conformidade coa normativa contractual aplicable. 
 
Segundo.- Desestimar as alegacións presentadas por VIAQUA con data de 21 de 
agosto de 2015 (rex. entrada nº 6.241), en base aos informes incorporados ao 
expediente que serven de motivación ao presente de conformidade co artigo 85 
da LRXPAC. 
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Terceiro.- Aprobar a liquidación do “contrato para a xestión do servizo municipal 
de auga potable”, por importe de 2.070.220,44 € a favor do Concello, conforme ao 
previsto no informe de intervención de 15 de setembro de 2015, cuxo pago se lle 
requirirá a VIAQUA SAU, pola vía regulamentaria. 
 
Cuarto.- Requirir á VIAQUA para que faga entrega de toda a documentación 
relativa á xestión do servizo (relación de usuarios con todos os datos dos que 
dispoñen, contratos asinados cos mesmos, expedientes relativos ás 
reclamacións, padróns actualizados, etc.) en soporte informático e en papel, 
unha vez rematado o período voluntario de cobro, correspondente ao 3ª trimestre 
de 2015, (30 de novembro de 2015). 
 
Quinto.- Comunicar á empresa VIAQUA que deberá proceder á entrega das 
instalación recollidas no inventario que forma parte da “Memoria xustificativa da 
proposta de xestión directa do servizo de abastecemento de auga potable, 
saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo” aprobada en 
marzo de 2015, o día 1 de outubro ás 9.00h, personándose na Casa Consistorial. 
Do mesmo xeito, farase entrega dos dous caudalímetros portátiles mercados con 
orzamento aprobado en maio de 2012, con cargo ao orzamento de obras 
aprobado na ampliación do contrato no ano 2007 

 
Sexto.- Notificar aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes. 
 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN MEDIDA CAUTELAR 
SOLICITADA POLOS TRABALLADORES DE VIAQUA. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 17 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 21 de setembro de 2015. 
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“PROPOSTA ALCALDÍA 

 

1. D. José Rivas Guerrero e outros oito traballadores da empresa Viaqua, que 

actualmente xestiona o servizo de abastecemento de auga potable e saneamento e 

depuración de augas residuais deste Concello, presentaron o 11 de setembro de 2015 

perante a Corporación recurso de reposición e reclamación previa á vía laboral en 

relación co acordo adoptado polo Pleno na sesión do 6 de xullo de 2015 sobre 

asunción da xestión directa daqueles servizos públicos, creación de novas prazas no 

cadro de persoal relacionadas con eles e denegación do dereito de subrogación (rex. 

entrada nº 7.172  e nº 7.173, de 14/09/2015). 

 

2. Sen mingua de que a primeira lectura dos anteditos escritos revela unha evidente 

contradición lóxica ao reclamaren que se anule a asunción da xestión directa dos 

servizos por parte do Concello e simultaneamente que se recoñeza o dereito dos 

traballadores a que a Corporación se subrogue nas súas relacións laborais –peticións 

incompatibles porque sen xestión directa non cabe subrogación municipal-, o certo é 

que os recorrentes solicitan a suspensión parcial de efectos daquel acordo plenario no 

tocante á denegación da antedita subrogación e á convocatoria dos procesos de 

selección para a provisión das novas prazas creadas en canto coincidentes cos seus 

postos de traballo.  

 

Considerando que o dar resposta ao recurso e á reclamación sinaladas fai preciso un 

estudo pormenorizado dos mesmos, habida conta da súa complexidade e 

transcendencia, polo que por medio da presente abórdase soamente a petición de 

suspensión parcial de execución, quedando a decisión sobre o fondo dos recursos 

supeditada ao citado estudo. 

 

3. O artigo 111 da Lei 30/1992, Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 

das Administracións Publicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), 

despois de establecer a regra xeral de que a interposición de calquera recurso non 

suspende a execución do acto impugnado, prevé a posibilidade de que o órgano 

competente -trala ponderación razoada entre o prexuízo que a suspensión lles causaría 

ao interese público ou a terceiros e o que se causa aos recorrentes como consecuencia 
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da eficacia inmediata do acto impugnado- pode suspender a execución deste último 

cando a esa execución poida causar prexuízos de imposible ou difícil reparación, ou 

cando a impugnación se basee nalgunha causa de nulidade de pleno dereito. E todo 

iso con adopción, se é o caso, das medidas cautelares que sexan necesarias para 

asegurar a protección do interese público ou de terceiros e a eficacia da resolución 

impugnada. 

 

4.  A ponderación razoada que esixe a antedita norma aconsella neste caso concreto 

suspender parcialmente a execución do acordo plenario impugnado no tocante á 

denegación do dereito de subrogación dos traballadores recorrentes e á convocatoria 

para a provisión das prazas coincidentes cos postos de traballo que eles veñen 

desempeñando. De non adoptarmos esta medida non só se lles podería causar un 

prexuízo dificilmente reparable aos recorrentes senón tamén ao propio interese público 

municipal porque, de prosperar finalmente a pretensión impugnatoria, nun futuro a 

Corporación poderíase encontrar hipoteticamente ante a obrigación de readmitilos con 

aboamento dos salarios de tramitación, así como de despedir aos outros traballadores 

contratados para as prazas de nova creación. Esta ponderación ten presente que a 

cuestión da subrogación laboral no ámbito da xestión dos servizos públicos é moi 

controvertida, o que recomenda actuar coa máxima prudencia. 

 

5. Como a suspensión da execución parcial afecta a un contido negativo -como é a 

denegación do dereito de subrogación-, ten que conlevar para a súa efectividade a 

decisión positiva de que a Corporación se subrogue provisionalmente nas relación 

laborais dos traballadores recorrentes mentres non se resolva a controversia. A 

Corporación asume a xestión directa dos servizos o vindeiro 1º de outubro do 2015 

polo que os efectos da subrogación refírense a esa data inicial.  

 

Polo exposto, proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo:  

 

Primeiro.- Suspender parcialmente a execución do acordo plenario do 6 de xullo 2015 

no tocante á denegación do dereito de subrogación do Concello nas relación laborais 

dos traballadores recorrentes e a convocatoria dos procesos de selección para a 

provisión das novas prazas creadas que sexan coincidentes cos postos de traballo que 
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veñen desempeñando estes últimos, subrogando provisionalmente aos citados 

traballadores, sen que isto prexulgue a resolución que no seu día se adopte en relación 

ao recurso e a reclamación dos mesmos, de 11 de setembro de 2015 (rex. entrada nº 

7.172  e nº 7.173, de 14/09/2015). 

 

Segundo.- A subrogación provisional dos traballadores de Viaqua que formalizan o 

recurso producirá os seus efectos a partir do 1 de outubro de 2015. 

 

Terceiro.- Requirir a empresa VIAQUA para que, antes da referida data, presente no 

Concello as nóminas, TC1  e TC2 dos últimos 12 meses dos traballadores afectados, 

así como unha declaración de que está ao día no pago das retribucións dos mesmos. 

 

Cuarto.- Notificar o presente aos traballadores interesados e á empresa VIAQUA, con 

sinalamento dos recursos procedentes”.  

 

O Sr. alcalde explica que das 11 prazas que ían a estar en oferta pública se detraen as 

9 sobre as que se interpuxo recurso e se sacaran a concurso as dúas prazas non 

afectadas, que son a do director do servizo e a do electromecánico. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que sempre se abstivo sobre a base de que non se trata dun tema pacífico. Salienta 

que o que quere dicir, baseándose nos informes xurídicos, é que hai que ter presente 

que o tema da subrogación laboral é controvertida e por iso hai que actuar coa máxima 

prudencia. Anuncia o Sr. Fernández o seu voto a favor, para non poñer en risco un 

servizo básico e fundamental para os veciños de Teo. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que o tema da subrogación 

sempre plantexa moitos problemas e o PSOE abstívose sobre a base de que 

apostaban pola subrogación, aínda que os servizos xurídicos dicían que non. Explica 

que agora o que se plantexa é que pasan a ser traballadores do concello de forma 

temporal en tanto en cuanto non saia a sentenza xudicial, esperando que a situación de 

temporalidade sexa o máis curta posible e poidan pasar a ser traballadores do concello 

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

grupo D. Ignacio M. Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo di que entende que se trata dunha situación moi controvertida, existindo 

xurisprudencia nun senso e noutro. Anuncia o Sr. Arroyo a abstención do seu grupo por 

entender que non queda claramente feita a subrogación, engadindo que teñen un par 

de dúbidas, como a relacionada coas condicións de ingreso do persoal, condición que 

entende que será de indefinido non fixo. Sinala o Sr. Arroyo que tamén lle gustaría dicir 

que existiu unha corrente de municipalización e se frenou, por exemplo en Coruña e en 

Santiago, o que fai pensar que parece que sí pero non. Sinala o Sr. Arroyo que en caso 

de que se de a subrogación definitiva, lles gustaría coñecer a opinión do Sr. alcalde 

sobre a municipalización en global dos servizos do concello. 

 

O Sr. Sisto explica que, tratándose da forma de contratación, non hai unha nova 

contratación porque se trata dunha subrogación cautelar, asumindo o contrato 

existente, engadindo que, en canto ao resto, a municipalización de Santiago é difícil 

que se acelere porque o contrato remata no ano 2019. En Ames seguen avanzando no 

tema da municipalización, existindo antonte unha reunión entre os tres concellos, con 

asesores en temas de municipalización, que axudan a todos a avanzar nese proceso 

de forma decidida. Porén tamén é certo que a experiencia amosa que se trata de 

procesos complexos que hai que facelos con seguridade tanto xurídica como 

administrativa, e así unha cousa son os desexos, como o da subrogación, e outra os 

informes de secretaría e as decisións xudiciais. O Sr. alcalde sinala que, tratándose da 

municipalización dos servizos, como goberno é un eixe fundamental de actuación e así, 

rematado o proceso da auga, se pretende avanzar noutros aspectos, estando abertos a 

recibir aportacións, por exemplo do servizo de limpeza e o de mantemento de xardíns, 

polo que para nada se renuncia a ese obxectivo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que os traballadores que se van a subrogar van a ser traballadores do concello 

subrogados e aínda que manteñen a súa situación, ao igual que os traballadores do 

concello, ven recortados os seus dereitos laborais. 
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Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que os procesos de 

municipalización é unha corrente europea, non dun partido político. Se trata dunha 

cuestión que ten que ver cun concepto da auga e da enerxía eléctrica máis como ben 

público que coma un ben que poida ter algún tipo de beneficio para algunha empresa, 

que é o que viña pasando coa auga. Sinala a Sra. Lemus que en Teo o tema xurdiu a 

raíz da nulidade do contrato, e aínda que noutros concellos con contratos en vigor o 

intentaron, botáronse atrás por culpa do lucro cesante, algo que non acontece en Teo. 

Explica a Sra. Lemus que en Ames están niso, porén son novos no goberno e poñer en 

marcha unha estrutura municipal é complicado. Sinala que o lóxico é que os servizos 

sexan de xestión pública directa para evitar que existan empresas que se sigan 

beneficiando de bens públicos, engadindo que no caso do contrato da a auga implicaba 

un caso de claro de corrupción e o aproveitamento de recursos públicos para beneficio 

dunhas cantas mans. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Arroyo, quen di que o seu grupo defende a xestión 

pública, porén o tema que se trata agora é o da subrogación, engadindo que non leu 

ningún informe do concello respecto da medida cautelar. 

 

O Sr. alcalde resposta que cree que a raíz dos recursos dos traballadores había un 

informe da asesoría xurídica, compartido por intervención e secretaría, no que se 

avanzaba que no caso de que a situación derivase nun conflicto, se aconsellaba que o 

concello fora precavido, non sentido de non derivar posibles consecuencias a 

posteriori. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA,  2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e  sete 
abstencións (7 PP), acorda: 
Primeiro.- Suspender parcialmente a execución do acordo plenario do 6 de xullo 
2015 no tocante á denegación do dereito de subrogación do Concello nas 
relación laborais dos traballadores recorrentes e a convocatoria dos procesos de 
selección para a provisión das novas prazas creadas que sexan coincidentes cos 
postos de traballo que veñen desempeñando estes últimos, subrogando 
provisionalmente aos citados traballadores, sen que isto prexulgue a resolución 
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que no seu día se adopte en relación ao recurso e a reclamación dos mesmos, de 
11 de setembro de 2015 (rex. entrada nº 7.172  e nº 7.173, de 14/09/2015). 
 
Segundo.- A subrogación provisional dos traballadores de Viaqua que formalizan 
o recurso producirá os seus efectos a partir do 1 de outubro de 2015. 
 
Terceiro.- Requirir a empresa VIAQUA para que, antes da referida data, presente 
no Concello as nóminas, TC1  e TC2 dos últimos 12 meses dos traballadores 
afectados, así como unha declaración de que está ao día no pago das 
retribucións dos mesmos. 
 
Cuarto.- Notificar o presente aos traballadores interesados e á empresa VIAQUA, 
con sinalamento dos recursos procedentes. 
 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 

Sendo as vinte horas e cincuenta e oito minutos sae do Salón de Plenos, o concelleiro 

de Son de Teo-ANOVA, D.Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 8 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, e especial de contas de 21 de setembro de 2015. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

ASUNTO: Modificación da OF REGULADORA DO IBI 

Considerando que o Concello de Teo conta cunha Ordenanza Fiscal reguladorda do 

imposto sobre bens inmobles vixente dende data 31/12/2004. 

Considerando que o Real Decreto 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes 

en materia presupostaria, tributaria e financeira, para a correccion do déficit público,  no 
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seu artigo 8, recollía unha revisión á alza dos tipos de gravamen do IBI urbano, de xeito 

que foron, para o ano 2012 do 0.5% e para o ano 2013 do 0.6%. 

Considerando que a partires do artigo 8 da Lei 16/2013, de 29 de outubro, pola que se 

establecen medidas en materia de fiscalidade medioambiental e se adoptan outras 

medidas tributarias e financeiras , se mantivo o tipo impositivo dos bens inmobles 

urbanos no 0.6% para os exercicios 2014 e 2015. 

Considerando que, para manter o nivel de recadación que permita continuar có proceso 

de saneamento financeiro resulta necesario manter o tipo de gravamen dos  bens 

inmobles urbanos no 0.6% e que para a súa efectividade a partires de 2016 sería 

necesario modificar a Ordenanza Fiscal do imposto. 

Visto o informe de intervención emitido ao respecto en data 08/09/2015. 

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 modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do 

imposto sobre bens inmobles, nos termos que se recollen a continuación: 

MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 
BENS INMOBLES 

 
Artigo unico.- modificación do artigo 13.-tipo de gravame 
Modificase o artigo 13  de xeito que  queda redactado como segue: 
“Os tipos de gravame aplicables neste municipio serán os seguintes: 
 

a) Bens inmobles de natureza urbana: 
Tipo de gravame xeral: 0,55 por cento. 
 
b) Bens inmobles de natureza rustica: 0,33 por cento. 
 
c) Bens inmobles de características especiais: 1,3 por cento.” 

 
Teo, 8 de setembro de 2015. 

O ALCALDE  

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. 

Terceiro: Ratificar a solicitude formulada pola Alcaldía en data 20/07/2015 á Dirección 

Xeral do Catastro para a aplicación dos coeficientes de revision dos valores catastrais 

que estabrezca a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016”. 

 
O Sr. alcalde aclara que o obxectivo da modificación é que a xente siga pagando o 

mesmo que en anos anteriores, sen que ninguén pague un euro máis, porén para iso é 

preciso modificar a ordenanza fiscal do IBI, para seguir aplicando o 0,6%. Na 

ordenanza fiscal se sube ao 0,55% porque, en virtude da aplicación dos coeficientes de 

actualización, basta esa suba para que a xente siga pagando o mesmo que en anos 

anteriores. Reitera o Sr. alcalde que esta medida garante que a xente vai a seguir 

pagando o mesmo que no ano anterior e no anterior. 

 

Sendo as vinte e unha horas e dous minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro de 

Son de Teo-ANOVA, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

procede a dar lectura á proposta da alcaldía. 

 

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

Son de Teo-ANOVA, D.ª Mª del Pilar Pérez Fagil. 

 

Explica o Sr. Fernández que a Ordenanza actual contempla un 0,40% e a proposta 

recolle un 0,55 %, e polo tanto se está subindo un 25%. Refírese o Sr. Fernández ao 
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informe de intervención e sinala que non se di que ninguén obrigue a modificación da 

ordenanza fiscal, se di que é posible e que o Concello pode poñer entre 0,1 % e 1,4 %. 

Sinala o Sr. Fernández que en febreiro de 2012 o BNG someteu a Pleno unha moción 

contra a suba do IBI imposta dende Madrid e que no ano 2016 o Sr. Sisto impón o 0,55 

%, seguindo a lóxica do Sr. Montoro. 

 
Sendo vinte e unha horas e cinco minutos entra no Salón de Plenos a concelleira de 

Son de Teo-ANOVA, D.ª Mª del Pilar Pérez Fagil. 

 

Salienta o Sr. Fernández que o Sr. Sisto votou en contra da suba imposta por Montoro, 

como concelleiro, e que cando se fala do Plan axuste hai que ter en conta que se 

aprobou en marzo de 2012, co BNG na oposición, non podéndose utilizar a web do 

concello como boletín particular dun partido en concreto, porque xa é rirse da xente. 

Salienta o Sr. Fernández que o Plan de axuste foi aprobado co voto de calidade do 

naquel momento alcalde de Teo, un plan de axuste que prevé a suba  da auga, a do 

saneamento, e agora ven o IBI, preguntándose o Sr. Fernández que vira despois. 

Afirma o Sr. Fernández que o plan de axuste se basea na renuncia a súa dedicación 

exclusiva e explica que se hoxe non se aprobara o 0,55 % para o ano en Teo se 

aplicaría o 0,44 %, o que suporía unha baixada do IBI. Pregunta o Sr. Fernández a que 

ven esta proposta de reforma se para o ano se vai o pagar o mesmo que este ano, 

respostando que non lle colle na cabeza, engadindo que o que ocorre é que para o ano 

se ia a pagar menos. O Sr. Fernández pídelle ao Sr. alcalde que recoñeza que quere 

subir o imposto pero que non minta nin manipule. Explica que nos vindeiros días vai a 

chegar o recibo do catastro, porén para o ano entra en vigor esta reforma que se non 

se fixera se pagaría menos, polo que o Sr. alcalde non debe negar a maior. Refírese o 

Sr. Fernández á páxina web do concello e di que se utiliza un párrafo enteiro para 

poñer de manifesto cal é a postura do Sr. alcalde en canto á suba, o que supón rirse da 

xente. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que, de acordo co 

procedemento, vai a formular unha emenda de engádega, necesaria para adaptar as 

bonificacións á normativa actual. 
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Salienta a Sra. Lemus que se trata dunha decisión política, engadindo que discrepa co 

Sr. alcalde do que di de que ogalla non se pagaran impostos porque ela quere que cos 

impostos se fagan cousas públicas para todos veciños. Explica que as causas da 

consolidación deste IBI ven por un Plan de axuste de 2012, que se aprobou co voto de 

calidade do Sr. alcalde, o voto en contra do PP e a abstención do BNG e do PSOE. 

Salienta que ela dicía nese Pleno que podía estar en contra de moitas cousas do plan 

de axuste, porén había que tomar medidas que implicaban unha reformulación dos 

ingresos e gastos, falándose na formula de ingresos do incremento de varias taxas. 

Lembra a Sra. Lemus que en marzo se abstivo porque a necesidade dun cambio de 

rumbo na economía do concello era palpable. Lembra que no plan de axuste se incluía 

o 0,06 % de gravame do IBI, e explica que no IBI o gravame non é o único importante, 

senón que o é a base liquidable. En todos os concellos o IBI se basea nunha ponencia 

de valores e a de Teo, que debe ser o máis histórico de Galicia, é do ano 1.993. Nos  

concellos da Comarca se fixeron revisións catastrais nos últimos anos, co resultado 

que incluso hai concellos que reibaxaron ese valora nos anos da crise coa Lei de 

Montoro, porque estaba inflado. Sinala que a consecuencia desta modificación é que 

para o próximo ano podería darse unha baixada e non se vai dar. Salienta a Sra. 

Lemus que en cifras son 490.000 euros, engadindo que se alguén pode dicir de onde 

sacar ese cartos para temas fundamentais do concello, ela estaría encantada, máxime 

se ten en conta que este ano se recibiran case dous millón de euros menos de 

transferencias doutras Administracións.  Salienta que se existe un desaxuste pode 

implicar a intervención do propio Concello e opina que hai que ser mezquino para dicir 

a calquera veciño que para o ano lle vai a subir o IBI, xa que dicirlle aos veciños que o 

ano próximo van a pagar máis é mentir, por tanto ou mentimos, aínda que as mentiras 

teñen as patas moi curtas, ou somos ignorantes para non entender a proposta que se 

está prantexando, porque o gravame non ten nada que ver co conxunto do IBI. Salienta 

a Sra. Lemus que esta medida xa se está tomando noutros concellos, sendo a 

Xerencia do Catastro a que marca os prazos a efectos de determinar como se vai a 

regular o padrón. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que o plan de 

axuste efectivamente se aprobou polo grupo de ANOVA porén o PSOE e o BNG o 

permitiron, coa abstención, e compromete á economía do concello e hai que ser moi 

responsable para preferir dicir que vai a subir o IBI, cando é mentira.  
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo D.ª Sofía Ferreiro Gaspar. 

 

A Sra. Ferreiro sinala que está visto que a alcaldía vai sempre en dirección contraria. 

Cando a todos os concellos lles tocou axustar o cinturón durante a crise, en Teo 

incrementouse a débeda ata case duplicala, pasando de mais de un millón de euros ata 

case máis de tres millóns de euros no 2013. Opina a Sra. Ferreiro que se daquela se 

fixera o correcto, esta suba do IBI non faría falla. Di a concelleira do PP que non 

entende a actitude recadadora da alcaldía, aínda que din o contrario, cando todos os 

concellos seguen aplicando as mesmas porcentaxes que xustifica que en Teo se queira 

subir por enriba incluso de Santiago. Sinala a Sra. Ferreiro que é unha confirmación de 

que o bipartito fai pagar aos veciños unha xestión económica sen obxectivos fixados, 

so intentando saír do paso en cada momento como sexa. Opina a Sra. Ferreira que a 

unión de Anova e do PSOE da como resultado a xestión máis antisocial coñecida. Se 

quere subir un vinte e cinco por cen nos recibos de contribución e cabe preguntarse 

qué melloras  van a recibir os veciños a cambio, respostando que nada e que todo vai a 

ser igual para eles. Di a Sra. Ferreiro que o Sr. alcalde o outro día co tema dos 

incentivos sentiuse ofendido porque dicía qué pensarían os veciños ao malgastar os 

cartos ao pagarlle a alguén por deixar de traballar e agora xa non se sinte mal con esta 

medida, cando sabe que isto si que será moito máis gravoso para eles. Pregunta a Sra. 

Ferreiro se con este medida o concello quedaría saneado ou se so serviría para tapar 

buratos. Pregunta a Sra. Ferreiro que, habida conta de que se os valores catastrais en 

Teo están dende 1993, cómo se vai a facer agora para modificalos, porque se trata 

dunha medida que ten que solicitala o concello. Afirma a Sra. Ferreiro que en todo caso 

eses valores catastrais a 1 de xaneiro non van a estar modificados, porque iso non se 

modifica dun día para outro, polo que algo ten que haber que se lle escape ao seu 

grupo porque non entenden como pode ser que se suba un 25 % do recibo, un 0,11 % 

a un mesmo valor, como é posible que ese recibo non suba, se non sube a base, iso 

sen ter en conta que se sube por enriba do máximo legal por ano, que é do 0,10 %, ao 

tratarse dun 0,11 %. Salienta a Sra. Ferreira que para os veciños o recibo de 

contribución é sagrado, e por tanto o equipo de goberno sabe que vaia ser un ingreso 

seguro. Remata a Sra. Ferreiro a súa intervención sinalando que o seu grupo vai a 

votar hoxe, mañá e pasado que non a suba do IBI, engadindo que seguro que hai máis 
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solucións que ir sempre enriba dos veciños, aos que hai que deixarlles respirar un 

pouco. 

 

O Sr. alcalde dille á Sra. Ferreiro que en certa medida ten razón nesa última 

apreciación. Sinala que ao Sr. Fernández lle interesa moito a discusión sobre o 

procedemento administrativo e si sube ou non a taxa, se baixa ou non o gravame, 

cando á xente o que lle interesa e se lle vai a subir o recibo. Reitera o Sr. alcalde que a 

xente non lle vai a subir o recibo e vai a pagar o mesmo. 

 

Pregunta a Sra. Ferreiro que entón que senso ten a proposta. 

 

O Sr. Sisto di que llo vai a explicar agora, facendo un esforzo por ser didáctico. Sinala 

que o Sr. Fernández fibrila cas subas das taxas, os plans de axuste resbálanlle e 

presenta mocións do BNG que van en contra do plan de axuste. Opina que o Sr. 

Fernández o tiña moi fácil porque é o máxime responsable de que o plan de axuste 

saira adiante, porque senón tería que ter votado en contra e xa estaba porque non 

habería plan de axuste, porque como ven dixo foi aprobado co voto de calidade do 

alcalde, e se o Sr. Fernández votara en contra non habería un plan que pon que hai 

que cobrar o 0,60 %ata o 2022. Opina o Sr. alcalde que falar non costa nada, 

engadindo que o Sr. Fernández votou en contra da moción do BNG porque son 

consecuentes. 

 

O Sr. Fernández lembra que votou a favor. 

 

O Sr. alcalde aclara que son consecuentes porque unha cousa é que se avalen as 

medidas de recorte que fai o PP e outra cousa é que se diga que ou se aproba un plan 

de axuste ou se interven o concello. Salienta o Sr. alcalde que o que ten claro o Sr. 

Fernández é que os veciños van a pagar o ano que ven o mesmo que este e pídelle a 

este concelleiro que lle diga que hai de falso na información que hai na web, engadindo 

que cando un partido popular, co apoio deses medios de comunicación obxectivos, di 

que unha persoa que este ano paga 400 euros vai a ter que pagar o que ven 525 

euros, onde se vai a combater iso e informar aos veciños, senón na páxina web dicindo 

que iso non é certo, para dicirlles que o que este ano paga 400 euros o ano que ven 
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pagará 400 euros, cando se está mentindo dende fora, e cando o recibo non vai a 

variar. 

 

En relación ao PP o Sr. alcalde di que vai a intentar ser elegante, porque a inocencia 

debería ter os 100 días que se dan para criticar ao goberno, aínda que en Teo non se 

deron a este. Sinala que vai a intentar pensar que o que aconteceu é unha inocencia, 

porque o Sr. Fernández e o BNG saben perfectamente o que pasa porque a 

modificación da taxa é unha modificación de suba do 25 % aínda que no recibo o 

veciño o ano que ven vai a pagar o mesmo que este. Considera o Sr. alcalde que 

dende o PP son inocentes, porén se creen moi listos, e así cando o BNG di que vai a 

subir o 25 % non fai a comparativa, non porque sexan tontos, senón porque son listos, 

porque se fan a comparativa terían que dicir que o que este ano paga 500 euros se non 

se aplicase esto o ano que ven tería que pagar 425 euros, e o PP, que van de listos, di 

que o que paga 400 euros este ano, vai a pagar 525 euros o ano que ven.  Salienta o 

Sr. alcalde que se trata dunha mentira e que pasa que sexa produto da inocencia, 

porén esta inocencia ten un límite. Explica o Sr. alcalde que no recibo ven un valor 

catastral, que se  multiplica polo tipo de gravame. Cando o concello estaba aplicando o 

0,44 %, Montoro no ano 2011 sacou a lei e dixo que no 2012 sería 0,5 % no 2013 e no 

2014, 0,6 %, e se prorrogou un ano máis, é dicir que por unha decisión de lei, de 

Montoro, este concello viña aplicando xa un 0,6 %. Explica o Sr. alcalde que se o ano 

que ven Montoro non vai a aplicar ese 0,6%, para seguir pagando o mesmo que se 

viña pagando hai que incrementar a taxa a 0,6 %. Porén en vez de incrementar a taxa 

se prevé aplicar un coeficiente de valor de 1,10 %, porén aínda aplicando iso, se 

pagaría menos que este ano, e para seguir mantendo o mesmo se incrementa a taxa a 

0,55%. Reitera o Sr. alcalde que a xente vai a pagar o mesmo, e que polo tanto 

aconsella que cando exista unha dúbida disto e cando se fale do bolsillo da xente, 

antes de dar unha información errónea, que se pregunte r se despois se explica e se 

considera que se fai mal, se pode criticar con plena liberdade, pero non en base a 

apreciacións erróneas. Reitera o Sr. alcalde que non é certo que se incremente o 

recibo. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e nove minutos sae do salón de Plenos a 

concelleiro do PP, D.ª María Vázquez Rey. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que entendía que o da rebeldía e o rupturismo era outra cousa. Sinala que escoita 

todos os días o que di a Xunta e vai na liña do Sr. Sisto, dándolle voltas. Afirma que se 

está subindo o tipo de gravame, que a ponencia de Teo é do 94 e cando se revise en 

Teo vai a subir. Pregunta o Sr. Fernández que é isto, engadindo que se está 

incrementando o tipo de gravame e lembrando que ten o que dixo no debate do plan de 

axuste. Explica o Sr. Fernández que o Plan de axuste está relacionado con plan de 

pago a provedores, lembra que se falou de moitas cousas e que se falou dun dos 

aspectos que non se compartía dende o BNG era o da suba do IBI. Lembra que iso o 

dixo el, un mes despois de deixar o goberno, e un mes despois de que dende o equipo 

de goberno votaran favor da moción. 

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta e tres minutos entra no salón de Plenos a 

concelleira do PP, D.ª María Vázquez Rey. 

 

O Sr. Fernández dille ao Sr. alcalde que é empregado público e que ten participado en 

outras Administracións en defensa dos empregados públicos, e defendía os seus 

dereitos. Salienta que os traballadores defenden os seus dereitos adquiridos nun 

acordo do ano 2013, polo que se non se pode facer demagoxía do tema. Opina o Sr. 

Fernández que a Sra. Lemus cambiou moito, e que non hai tanto que falaba de xestión 

nefasta, as taxas, os impostos, e era terrible, porén agora ten nómina no concello de 

Teo, xunto con cinco máis. Opina o Sr. Fernández que tratándose de mezquindade 

política o PSOE lle pode dar leccións a todos, e en Teo matrícula de honra. Sinala o Sr. 

Fernández que hoxe a ordenanza fiscal ten 0,44% € e hoxe proponse 0,55 %, 

preguntando se é ou non unha suba. Tratándose das bonificacións sinala o Sr. 

Fernández que no artigo 14 da actual ordenanza vixente están incluídas practicamente 

todas. Di o Sr. Fernández que lle gustaría preguntar á secretaría a posibilidade de 

emendar unha proposta da alcaldía, xa que o anterior alcalde tiña negado esa 

posibilidade nalgún caso. 

 

Co permiso da presidencia, interveño eu para dicir que o que se está emendando é un 

ditame sen que exista problema ao respecto, tal e como se ven facendo nalgúns 

Plenos por parte dos diferentes grupos. 
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Considera o Sr. Fernández que en canto á emenda do PSOE se inclúen todas as 

modificacións que aparecen na ordenanza fiscal, que xa figuraban, engadindo que 

tratándose das bonificacións habería que ser máis valente e utilizar outras 

modificacións como as de unidades familiares con todos os seus membros en situación 

de desemprego ou outras coma por exemplo a do empadroamento en Teo, o que 

axudaría a chegar as 20.000 habitantes. Di o Sr. Fernández que quere facer unha 

reflexión polo que se refire ás familias numerosas, e así por exemplo nunha casa con 5 

membros e cun soldo de 6000 euros mensuais, terían unha bonificación, porén unha 

familia con 4 membros, que ingresan 1000 euros, esas persoas non teñen bonificación. 

Considera o Sr. Fernández que en ocasións o criterio da renda é importante. Remata o 

Sr. Fernández sinalando que no ano 2011 unha vivenda cun valor catastral de 100.000 

euros, pagaría 440 euros, 500 euros no 2012 e 600 euros no ano 2013. No 2016 

tamén, cando se podería voltar ao momento inicial, ao 2011, engadindo que máis claro 

imposible. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que calquera concelleiro ten 

que saber a normativa que se aplica primeiro por coherencia e segundo por 

responsabilidade, engadindo que iso vai tanto para o PP como para o BNG. Opina que 

un concelleiro ten que saber como se fai unha revisión catastral e non andar dicindo na 

prensa que se se modifica a ordenanza fiscal se vai a pagar máis que calquera 

concello da Comarca, porque iso non é verdade, porque se se paga o 0,60 % de un 

euro aínda que se incremente a 0,70 % o principal é a base. Di a Sra. Lemus que pode 

partir de que un non sabe, porén se poden consultar aos servizos de intervención e 

secretaría. Salienta a Sra. Lemus que se trata dunha decisión política, porén antes de 

dicir unha cousa que causa alarma social hai que ter en conta o que se di. En canto á 

emenda afirma que, en relación ao dito polo Sr. Fernández, hai unhas bonificacións 

potestativas e outras obrigatorias.  

 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e catro minutos sae do Salón de Plenos o 

portavoz do PP, D. Manuel Guerra Calvelo. 

 

Explica que se inclúen as obrigatorias, e unha serie de potestativas, engadindo que 

nestas últimas pensouse en meter o IBI social, porén a Lei non o permite, por iso as 
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propostas do Sr. Fernández non se axustan á normativa. Salienta a Sra. Lemus que se 

pensou en facer o IBI social, poren non o permite a Lei, polo tanto os concelleiros 

seguen sen saber a normativa. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e sete minutos entra do Salón de Plenos o 

portavoz do PP, D. Manuel Guerra Calvelo. 

 

A Sra. Lemus sinala, dirixíndose ao Sr. Fernández, que  está a soldo do concello, porén 

o Sr. Fernández tamén o estivo e non se lle ocorreu o do IBI social ata o de agora. Pide 

a Sra. Lemus un pouco de responsabilidade de cada un, por considerar que como 

concelleiros teñen a obriga de saber explicarlle aos veciños como son as cousas. 

Explica a Sra. Lemus que a emenda tardou porque incluía unha bonificación que hai 

que regular e despois se quería meter o IBI social e custou porque non se sabía como 

metelo. Afirma a Sra. Lemus que prefire que dende o PP tiveran a maldade de mentir, e 

non que as afirmacións sexan por descoñecemento. Salienta que todo isto implica unha 

responsabilidade moi grande e hai que ser un pouco más conscientes do que se está 

falando. Salienta que estar media hora discutindo sobre se se sube ou non, cando non 

vai a subir, é liala. A Sra. Lemus dille ao grupo municipal do PP que pregunten á 

Dirección Xeral do Catastro, porque non é tan complicado, engadindo que un ten que 

ser responsable do que fala, porque se crea alarma social. Remata a Sra. Lemus a súa 

intervención dicindo que cada un ten que ser responsable do que fai e que o que ela 

non vai a asumir é que vai a subir o IBI porque iso non é verdade. 

  

Intervén a concelleira do PP, Sra. Ferreira, quen da as grazas  por considerar todo o 

que ela dixo como unha inocencia política. Di que non ve necesaria a postura da Sra. 

Lemus, aínda que o tempo lle dará a razón do que dixo, esperando que a súa próxima 

intervención sexa máis acertada 

 

O Sr. alcalde di que non se trata de ser acertado ou non, porque todo se equivocan, e 

que o único que se cuestionou foi a alarma social que se xerou co tema. Refírese o Sr. 

alcalde á emenda redactada pola Sra. Lemus, e sinala que debe quedar claro que a Lei 

de facendas locais establece no artigo 73 as bonificacións obrigatorias, diferentes ás 

potestativas do artigo 74. 
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Salienta o Sr. alcalde que o concello non vai a modificar o convenio colectivo, e que os 

que o pretenden modificar son os traballadores, que pretende bonificar a xubilación 

anticipada sen posibilidade de reposición, xa que iso non é o que persigue o convenio. 

Dirixíndose ao Sr. Fernández, o Sr. alcalde di que non se pode considerar que, porque 

Montoro xa non obrigue a  aplicar o 0´60 %, o concello xa non está intervido, xa que se 

segue intervido porque se non se cumpre o plan de axuste Montoro acudirá á 

participación nos tributos do Estado. Aclara o Sr. alcalde que o 0,44 % non é o mesmo 

aplicalo en Santiago que en Teo porque Santiago ten unha ponencia de valores do ano 

2009, e son valores máis altos, en  Ames é do 2004, Vedra o 2010, Padrón do 2006, 

etc , e Teo do 1994, por iso o 0,60 % de Teo é moito máis xusto e redistributivo que o 

0,44 % de Santiago, porque non é o mesmo aplicalo sobre 100.000 euros que sobre 

200.000 euros. 

 

O Sr. alcalde aclara que en primeiro lugar se vai a someter a votación a emenda 

proposta polo PSdeG-PSOE, que se reproduce a continuación. 

“2.- Modificación do artigo 14.- Bonificacións. 
Modificase o artigo 14  de xeito que  queda redactado como segue: 

Artigo 14.º .-Bonificacións. 

1. Gozarán dunha bonificación do 50 por cento na cota íntegra do imposto, sempre que 
así o soliciten os interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o 
obxecto da actividade das empresas de urbanización, construcción e promoción 
inmobiliaria, tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e que non 
figuren entre os bens do seu inmobilizado.  

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá desde o período impositivo 
seguinte a aquel no que comecen as obras ata o posterior ó remate destas, sempre 
que durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou construcción efectiva, e 
sen que, en ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos. A solicitude de 
bonificación débese formular antes do comezo das obras, entendendo por tal o 
momento de outorgamento da licencia, por parte da Administración municipal.  

Para gozar da devandita bonificación os interesados deberán presentar a 
documentación seguinte:  

a) Acreditación de que a empresa se dedica á actividade de urbanización, construcción 
e promoción inmobiliaria, mediante a presentación dos estatutos da sociedade.  
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b) Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non forma parte do 
inmobilizado, mediante certificación do administrador da sociedade ou fotocopia do 
último balance presentado ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria, para os 
efectos do imposto sobre sociedades.  

c) Copia da solicitude de licencia de obra, se non se presenta simultáneamente. 

d) Copia do documento de alta na actividade económica de construcción ou promoción 
inmobiliaria no imposto sobre actividades económicas.  

e) Certificación do técnico-director das obras de construcción, visado polo colexio oficial 
competente, no que se indique a data de inicio das obras.  

2. As vivendas de protección oficial e as equiparables a estas segundo a normativa da 
Comunidade Autónoma de Galicia, gozarán dunha bonificación do 50 por cento durante 
o prazo de tres períodos impositivos, contados desde o período seguinte ao do 
outorgamento da cualificación definitiva. Esta bonificación terá que ser solicitada polo 
interesado en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos 
de duración daquela e producirá efectos desde o período seguinte ó da solicitude.  

Ao longo dos períodos carto e quinto seguintes ao do outorgamento da cualificación 
definitiva, as vivendas de protección oficial gozarán dunha bonificación do 25% na cota 
íntegra do imposto, sempre que se manteña a titularidade do inmoble e este constitúa a 
residencia do titular.  

Esta bonificación deberá solicitarse en calquera momento anterior á terminación dos 
cinco períodos, producindo efectos, en todo caso, desde o período seguinte ó da 
solicitude.  

Os solicitantes presentarán a cédula de cualificación definitiva como vivenda de 
protección oficial do inmoble, a documentación acreditativa da titularidade do devandito 
inmoble, copia que acredite a presentación do modelo 901 de alteración de titularidade 
catastral, e facilitarase, en todo caso, a referencia catastral do inmoble.  

Non haberá dereito a bonificación a partir do sexto exercicio, inclusive, desde o de 
outorgamento da cualificación definitiva.  

3. Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa 
gozarán dunha bonificación na cota íntegra do inmoble de uso residencial que constitúa 
a súa residencia habitual e na que estea empadroado, coas seguintes características: 

 
CATEGORIA DE 
FAMILIA 
NUMEROSA 

% BONIFICACION 
VALOR 
CATASTRAL 
MENOR OU IGUAL 
A 60.000 EUROS 

% BONIFICACION 
VALOR 
CATASTRAL 
ENTRE 60.000 E 
120.000 EUROS 

% BONIFICACION 
VALOR 
CATASTRAL 
MAIOR DE 120.000 
ATA 240.000 
EUROS 
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XERAL 45 30 20 

ESPECIAL 55 40 30 

Para a aplicación das bonificacións será requisito imprescindible que o interesado a 
solicite, debendo acreditar:  

a) O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude.  

b) A condición de categoría de familia numerosa, por medio do título oficial.  

c) Para gozar desta bonificación deberá presentar, anualmente, unha copia 
compulsada do título de familia numerosa.  

Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por titular.  

Con carácter xeral, o efecto da concesión da bonificación comezará a partir do 
exercicio seguinte á data da solicitude e non terá carácter retroactivo.  

4.-Terán dereito a unha bonificación do 95 por cento da cota íntegra e, no seu caso, do 
recargo provincial, os bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación 
comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, 
sobre o réxime fiscal das cooperativas.  

Os solicitantes presentarán o certificado sobre a condición de cooperativas agrarias ou 
de explotación comunitaria da terra, emitido pola administración correspondente.  

5.Gozarán dunha bonificación do 95% da cota integra do imposto os inmobles nos que 
se desenrolen actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou 
utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou 
de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración.  

5.1. O suxeito pasivo solicitará a declaración, xuntando memoria xustificativa destas 
circunstancias que no caso do fomento do emprego, incluirá necesariamente 
documentación sobre os postos de traballo creados, coa copia do boletíns de 
cotizacións TC-2 á Seguridade Social dos traballadores.  

O Pleno da Corporación poderá solicitar documentación complementaria sobre os 
aspectos incluidos na memoria xustificativa. 

5.2. Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase polo voto 
favorable da maioría simple dos seus membros. 

6. Gozarán dunha bonificación do 50% de cota, durante os 3 períodos impositivos 
seguintes ao de finalización da súa instalación ou da obtención do certificado de 
eficiencia enerxética, os inmobles de uso residencial que constitúan a residencia 
habitual dos suxeitos pasivos, en calquera dos seguintes supostos, sempre que se 
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acredite a concesión de licenza municipal ou a tramitación da declaración responable 
ou comunicación previa: 

6.1. Cando os inmobles teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou 
leéctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo. Para a aplicación desta 
bonificación será necesario: 

a.- que os sistemas de aproveitamento térmico instalados dispoñan dunha 
superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 por cada 100 m2 de 
superficie construída; e que os sistemas de aproveitamento eléctrico 
dispoñan dunha potencia instalada mínima de 5 kw por cada 100 m2 de 
superficie construída. 

b.- que as instalacións para produción de calor inclúan colectores 
homologados pola administración competente. 

c.- que a instalación dos sistemas de aproveitamento de enerxía solar non 
sexa obrigatoria de acordo coa normativa aplicable. 

6.2.Que o inmoble teña certificado coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética 
proveniente do aproveitamento da enerxía solar. Para a aplicación desta bonificación 
será necesario que a certificación enerxética coa máis alta cualificación non sexa 
obrigatoria de acordo coa normativa aplicable. 

6.3. Os solicitantes da bonificación deberán acreditar o cumprimento dos requisitos 
mediante a presentación da seguinte documentación: 

6.3.1. No suposto da bonificación do artigo 6.1: 

• proxecto ou memoria técnica. 
• certificado de montaxe, no seu caso, e certificado de instalación dilixenciados 

polo organismo autorizado da Comunidade Autónoma. 
• especificacións técnicas dos sistemas autorizados. 
• acreditación da concesión de licenzas de obras, comunicación previa ou 

declaración responsable da obra e instalación dos sistemas de produción de 
enerxía. 

• certificado final das obras, no seu caso. 

6.3.2. No suposto da bonificación regulada no artigo 6.2: 

• acreditación da concesión de licenzas de obras, comunicación previa ou 
declaración responsable da obra e instalación dos sistemas de produción de 
enerxía. 

• Certificado de eficiencia enerxética rexistrado no Rexistro de certificados de 
eficiencia enerxética de edificios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

7. As bonificacións serán acordadas na Xunta de Goberno Local, previo informe dos 
servizos técnicos do Concello, agás as recollidas no punto 5 do acordo. 
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8. As bonificacións contempladas nos puntos 2 e 3 e nos apartados 1 e 2 do apartado 6 
deste artigo serán compatibles, sen que en ningún caso poidan exceder do 60% da 
cota íntegra, de forma acumulativa. Son incompatibles as bonificacións dos apartados 1 
e 2 do punto 6 deste artigo”. 
 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, con nove votos a favor (7 Son de 
Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e oito abstencións (7PP e 1 grupo mixto), acorda 
aprobar a emenda formulada polo PSdeG-PSOE. 
 
Sometido a votación o ditame emendado, o Pleno da Corporación, con nove 
votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e oito en contra (7 PP e 1 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora 

do imposto sobre bens inmobles, nos termos que se recollen a continuación: 

MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 
BENS INMOBLES 

1.- Modificación do artigo 13.- Tipo de gravame. 

Modificase o artigo 13  de xeito que  queda redactado como segue: 

“Os tipos de gravame aplicables neste municipio serán os seguintes: 

a) Bens inmobles de natureza urbana: 

Tipo de gravame xeral: 0,55 por cento. 

b) Bens inmobles de natureza rustica: 0,33 por cento. 

c) Bens inmobles de características especiais: 1,3 por cento.” 

2.- Modificación do artigo 14.- Bonificacións. 
Modificase o artigo 14  de xeito que  queda redactado como segue: 

Artigo 14.º .-Bonificacións. 
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1. Gozarán dunha bonificación do 50 por cento na cota íntegra do imposto, 
sempre que así o soliciten os interesados antes do inicio das obras, os inmobles 
que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, 
construcción e promoción inmobiliaria, tanto de obra nova como de 
rehabilitación equiparable a esta, e que non figuren entre os bens do seu 
inmobilizado.  

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá desde o período 
impositivo seguinte a aquel no que comecen as obras ata o posterior ó remate 
destas, sempre que durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou 
construcción efectiva, e sen que, en ningún caso, poida exceder de tres períodos 
impositivos. A solicitude de bonificación débese formular antes do comezo das 
obras, entendendo por tal o momento de outorgamento da licencia, por parte da 
Administración municipal.  

Para gozar da devandita bonificación os interesados deberán presentar a 
documentación seguinte:  

a) Acreditación de que a empresa se dedica á actividade de urbanización, 
construcción e promoción inmobiliaria, mediante a presentación dos estatutos da 
sociedade.  

b) Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non forma parte do 
inmobilizado, mediante certificación do administrador da sociedade ou fotocopia 
do último balance presentado ante a Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, para os efectos do imposto sobre sociedades.  

c) Copia da solicitude de licencia de obra, se non se presenta simultáneamente. 

d) Copia do documento de alta na actividade económica de construcción ou 
promoción inmobiliaria no imposto sobre actividades económicas.  

e) Certificación do técnico-director das obras de construcción, visado polo 
colexio oficial competente, no que se indique a data de inicio das obras.  
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2. As vivendas de protección oficial e as equiparables a estas segundo a 
normativa da Comunidade Autónoma de Galicia, gozarán dunha bonificación do 
50 por cento durante o prazo de tres períodos impositivos, contados desde o 
período seguinte ao do outorgamento da cualificación definitiva. Esta 
bonificación terá que ser solicitada polo interesado en calquera momento 
anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración daquela e 
producirá efectos desde o período seguinte ó da solicitude.  

Ao longo dos períodos carto e quinto seguintes ao do outorgamento da 
cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial gozarán dunha 
bonificación do 25% na cota íntegra do imposto, sempre que se manteña a 
titularidade do inmoble e este constitúa a residencia do titular.  

Esta bonificación deberá solicitarse en calquera momento anterior á terminación 
dos cinco períodos, producindo efectos, en todo caso, desde o período seguinte 
ó da solicitude.  

Os solicitantes presentarán a cédula de cualificación definitiva como vivenda de 
protección oficial do inmoble, a documentación acreditativa da titularidade do 
devandito inmoble, copia que acredite a presentación do modelo 901 de 
alteración de titularidade catastral, e facilitarase, en todo caso, a referencia 
catastral do inmoble.  

Non haberá dereito a bonificación a partir do sexto exercicio, inclusive, desde o 
de outorgamento da cualificación definitiva.  

3. Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa 
gozarán dunha bonificación na cota íntegra do inmoble de uso residencial que 
constitúa a súa residencia habitual e na que estea empadroado, coas seguintes 
características: 

CATEGORIA DE 
FAMILIA 
NUMEROSA 

% BONIFICACION 
VALOR 
CATASTRAL 

% BONIFICACION 
VALOR 
CATASTRAL 

% BONIFICACION 
VALOR 
CATASTRAL 
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MENOR OU IGUAL 
A 60.000 EUROS 

ENTRE 60.000 E 
120.000 EUROS 

MAIOR DE 120.000 
ATA 240.000 
EUROS 

XERAL 45 30 20 

ESPECIAL 55 40 30 

Para a aplicación das bonificacións será requisito imprescindible que o 
interesado a solicite, debendo acreditar:  

a) O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude.  

b) A condición de categoría de familia numerosa, por medio do título oficial.  

c) Para gozar desta bonificación deberá presentar, anualmente, unha copia 
compulsada do título de familia numerosa.  

Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por titular.  

Con carácter xeral, o efecto da concesión da bonificación comezará a partir do 
exercicio seguinte á data da solicitude e non terá carácter retroactivo.  

4.-Terán dereito a unha bonificación do 95 por cento da cota íntegra e, no seu 
caso, do recargo provincial, os bens rústicos das cooperativas agrarias e de 
explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 
de decembro, sobre o réxime fiscal das cooperativas.  

Os solicitantes presentarán o certificado sobre a condición de cooperativas 
agrarias ou de explotación comunitaria da terra, emitido pola administración 
correspondente.  

5.Gozarán dunha bonificación do 95% da cota integra do imposto os inmobles 
nos que se desenrolen actividades económicas que sexan declaradas de especial 
interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, 
histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración.  
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5.1. O suxeito pasivo solicitará a declaración, xuntando memoria xustificativa 
destas circunstancias que no caso do fomento do emprego, incluirá 
necesariamente documentación sobre os postos de traballo creados, coa copia 
do boletíns de cotizacións TC-2 á Seguridade Social dos traballadores.  

O Pleno da Corporación poderá solicitar documentación complementaria sobre 
os aspectos incluidos na memoria xustificativa. 

5.2. Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase polo 
voto favorable da maioría simple dos seus membros. 

6. Gozarán dunha bonificación do 50% de cota, durante os 3 períodos impositivos 
seguintes ao de finalización da súa instalación ou da obtención do certificado de 
eficiencia enerxética, os inmobles de uso residencial que constitúan a residencia 
habitual dos suxeitos pasivos, en calquera dos seguintes supostos, sempre que 
se acredite a concesión de licenza municipal ou a tramitación da declaración 
responable ou comunicación previa: 

6.1. Cando os inmobles teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico 
ou leéctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo. Para a aplicación 
desta bonificación será necesario: 

a.- que os sistemas de aproveitamento térmico instalados dispoñan 
dunha superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 por cada 
100 m2 de superficie construída; e que os sistemas de 
aproveitamento eléctrico dispoñan dunha potencia instalada mínima 
de 5 kw por cada 100 m2 de superficie construída. 

b.- que as instalacións para produción de calor inclúan colectores 
homologados pola administración competente. 

c.- que a instalación dos sistemas de aproveitamento de enerxía 
solar non sexa obrigatoria de acordo coa normativa aplicable. 
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6.2.Que o inmoble teña certificado coa máis alta cualificación de eficiencia 
enerxética proveniente do aproveitamento da enerxía solar. Para a aplicación 
desta bonificación será necesario que a certificación enerxética coa máis alta 
cualificación non sexa obrigatoria de acordo coa normativa aplicable. 

6.3. Os solicitantes da bonificación deberán acreditar o cumprimento dos 
requisitos mediante a presentación da seguinte documentación: 

6.3.1. No suposto da bonificación do artigo 6.1: 

• proxecto ou memoria técnica. 
• certificado de montaxe, no seu caso, e certificado de instalación 

dilixenciados polo organismo autorizado da Comunidade Autónoma. 
• especificacións técnicas dos sistemas autorizados. 
• acreditación da concesión de licenzas de obras, comunicación previa ou 

declaración responsable da obra e instalación dos sistemas de produción 
de enerxía. 

• certificado final das obras, no seu caso. 

6.3.2. No suposto da bonificación regulada no artigo 6.2: 

• acreditación da concesión de licenzas de obras, comunicación previa ou 
declaración responsable da obra e instalación dos sistemas de produción 
de enerxía. 

• Certificado de eficiencia enerxética rexistrado no Rexistro de certificados 
de eficiencia enerxética de edificios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

7. As bonificacións serán acordadas na Xunta de Goberno Local, previo informe 
dos servizos técnicos do Concello, agás as recollidas no punto 5 do acordo. 

8. As bonificacións contempladas nos puntos 2 e 3 e nos apartados 1 e 2 do 
apartado 6 deste artigo serán compatibles, sen que en ningún caso poidan 
exceder do 60% da cota íntegra, de forma acumulativa. Son incompatibles as 
bonificacións dos apartados 1 e 2 do punto 6 deste artigo”. 
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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. 

Terceiro: Ratificar a solicitude formulada pola Alcaldía en data 20/07/2015 á 
Dirección Xeral do Catastro para a aplicación dos coeficientes de revision dos 
valores catastrais que estabrezca a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 
2016. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e oito minutos, ten un lugar un receso na celebración da 

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

incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación. 

 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS 
MUNICIPAIS. 
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 7 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, e especial de contas, de 21 de setembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
Rafael Sisto Edreira, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
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Considerando que o  Concello de Teo ven prestando o servizo de escolas infantís e 
que conta cunha Ordenanza  reguladora do prezo público polo  servizo das escolas 
infantís municipais, vixente dende o 31/05/2013. 
 
Considerando que existían determinadas cuestións que estaban recollidas no 
regulamento do servizo pero que tamén deberían de aparecer recollidas na ordenanza 
do prezo público para facilitar a súa determinación. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 07/09/2015. 
 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza do Prezo Público pola 
utlización do servizo das escolas infantís municipais, que de seguido se reflicte: 
 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA 
UTILIZACIÓN DO SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

MODIFICACIÓN DO Artigo 4ºa).3. – Criterios e variables para a determinación do 
prezo a pagar 

Onde dí: 

3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. 

Debe dicir: 

3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade 
igual ou superior ao 33 por cento, ou sen rendas propias que  dependan 
económicamente da unidade familiar. 

b) A renda serán os ingresos totais da unidade familiar do exercicio anterior a aquel en 
que dea comezo o curso escolar no que se pretenda que produza efectos. Se calculará 
como a suma das rendas de cada membro da unidade, e para elo se terán en conta a 
base impoñible xeral e a base impoñible de aforro da declaración do IRPF 
correspondente. 

Polo tanto, os ingresos totais anuais se acreditarán mediante a presentación das copias 
certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a certificación 
de ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do IRPF. 

c) A renda per cápita anual calculase dividindo os ingresos totais polo número de 
membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, 
incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar. 
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Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) 
cando formase parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra 
persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que o outro 
proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento. 

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por 12. 

MODIFICACIÓN DO Artigo 5º.3..-Importe do prezo público 

Engadindo un novo apartado 3: 

3.- Os usuarios e usuarias que teñan horario a quendas, e que polo tanto non fagan 
uso dos servizos de comedor de xeito continuado durante todo o mes, cobraráselles os 
servizos prestados facendo o cálculo proporcional sobre o custo mensual dos mesmos. 

 
MODIFICACIÓN DOArtigo 7ºB.-Revisión dos prezos. 
Engadindo un terceiro parágrafo de xeito que o texo quedaría redactado como segue: 
 
B) ALTERACIÓN DAS VARIABLES DE CÁLCULO DO IMPORTE 
O importe a pagar polos usuarios do servizo poderá modificarse ao longo do curso 
cando varíen as súas circunstancias familiares ou económicas, xa que éstas inflúen 
sobre o cálculo do prezo final e os descontos aplicables. 
As variacións de mais do 25 % das rendas do traballo ou de actividades económicas ou 
empresariais da unidade familiar, poderán dar lugar a un novo cálculo da cota, cando 
estas se manteñan como mínimo por un período de tres meses consecutivos, e 
xustificarse por medio da declaración do IRPF, certificación de desemprego ou calquer 
outro documento que acredite sufiencientemente esta circunstancia. 

As variacións de mais do 15% e ata o 25% das rendas do traballo ou actividades 
económicas ou empresariais da unidade familiar, poderán dar lugar a un novo cálculo 
da cota, cando estas se manteñan como mínimo por un período de seis meses 
consecutivos, e xustificarase por medio de declaración do IRPF, certificación de 
desemprego, ou calquer outro documento que acredite suficientemente esta 
circunstancia. 

Aos efectos anteriores, todas/os obrigadas/os ao pagamento deberán comunicar 
calquera variación que se produza ao respecto, e concretamente, deberán achegar 
antes do día 1 de xullo de cada ano a  declaración do IRPF ou certificado negativo do 
ano inmediatamente anterior. De non dispoñer no prazo indicado deste documento, por 
imposibilidade de conseguilo da administración tributaria, a presentación farase no 
máis breve espazo de tempo e sempre antes do día 31 de agosto do ano 2012. Sendo 
en calquera caso imprescindible para a incorporación efectiva ao centro no mes de 
setembro. 
 
 
Segundo.- Expoñer o texto da modificación da  Ordenanza ao público, durante trinta 
días mediante edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións 
ou suxestións. 
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 Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a modificación da 
Ordenanza quedará definitivamente aprobada. 

 No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas deberán 
ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva” 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, a 

portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e a concelleira do PP, Sra. Nariño, anuncian o 

apoio dos seus respectivos grupo á proposta, non facendo 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 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza do Prezo Público 
pola utlización do servizo das escolas infantís municipais, que de seguido se 

reflicte: 

 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA 
UTILIZACIÓN DO SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

MODIFICACIÓN DO Artigo 4ºa).3. – Criterios e variables para a determinación do 
prezo a pagar 

Onde dí: 

3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. 

Debe dicir: 
3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, ou sen rendas propias que  
dependan económicamente da unidade familiar. 
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b) A renda serán os ingresos totais da unidade familiar do exercicio anterior a 
aquel en que dea comezo o curso escolar no que se pretenda que produza 
efectos. Se calculará como a suma das rendas de cada membro da unidade, e 
para elo se terán en conta a base impoñible xeral e a base impoñible de aforro da 
declaración do IRPF correspondente. 

Polo tanto, os ingresos totais anuais se acreditarán mediante a presentación das 
copias certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a 
certificación de ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do 
IRPF. 

c) A renda per cápita anual calculase dividindo os ingresos totais polo número de 
membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, 
incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade 
familiar. Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire 
a letra a) cando formase parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non 
conviva con outra persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal e 
sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao 
seu sustento. 

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por 
12. 

MODIFICACIÓN DO Artigo 5º.3..-Importe do prezo público 

Engadindo un novo apartado 3: 

3.- Os usuarios e usuarias que teñan horario a quendas, e que polo tanto non 
fagan uso dos servizos de comedor de xeito continuado durante todo o mes, 
cobraráselles os servizos prestados facendo o cálculo proporcional sobre o 
custo mensual dos mesmos. 

MODIFICACIÓN DOArtigo 7ºB.-Revisión dos prezos. 
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Engadindo un terceiro parágrafo de xeito que o texo quedaría redactado como 
segue: 

B) ALTERACIÓN DAS VARIABLES DE CÁLCULO DO IMPORTE 

O importe a pagar polos usuarios do servizo poderá modificarse ao longo do 
curso cando varíen as súas circunstancias familiares ou económicas, xa que 
éstas inflúen sobre o cálculo do prezo final e os descontos aplicables. 

As variacións de mais do 25 % das rendas do traballo ou de actividades 
económicas ou empresariais da unidade familiar, poderán dar lugar a un novo 
cálculo da cota, cando estas se manteñan como mínimo por un período de tres 
meses consecutivos, e xustificarse por medio da declaración do IRPF, 
certificación de desemprego ou calquer outro documento que acredite 
sufiencientemente esta circunstancia. 

As variacións de mais do 15% e ata o 25% das rendas do traballo ou actividades 
económicas ou empresariais da unidade familiar, poderán dar lugar a un novo 
cálculo da cota, cando estas se manteñan como mínimo por un período de seis 
meses consecutivos, e xustificarase por medio de declaración do IRPF, 
certificación de desemprego, ou calquer outro documento que acredite 
suficientemente esta circunstancia. 

Aos efectos anteriores, todas/os obrigadas/os ao pagamento deberán comunicar 
calquera variación que se produza ao respecto, e concretamente, deberán 
achegar antes do día 1 de xullo de cada ano a  declaración do IRPF ou certificado 
negativo do ano inmediatamente anterior. De non dispoñer no prazo indicado 
deste documento, por imposibilidade de conseguilo da administración tributaria, 
a presentación farase no máis breve espazo de tempo e sempre antes do día 31 
de agosto do ano 2012. Sendo en calquera caso imprescindible para a 
incorporación efectiva ao centro no mes de setembro. 
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Segundo.- Expoñer o texto da modificación da  Ordenanza ao público, durante 
trinta días mediante edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar 
reclamacións ou suxestións. 

Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a 
modificación da Ordenanza quedará definitivamente aprobada. 

 No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas 
deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva 
 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
INFANTÍS MUNICIPAIS. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 
 
Sendo as vinte horas e vinte e catro minutos abandona o Salón de Plenos a 

interventora municipal. 

 

O Sr. Iglesias da conta da proposta de 17 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social, 

igualdade, participación veciñal e mocidade de 21 de setembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Considerando que o Regulamento de funcionamento das Escolas Infantís Municipais 

do Concello de Teo, foi aprobado en xuño de 2008, sendo publicado no BOP nº 252 de 

31/10/2008. 

 

Considerando que é necesario introducir melloras no citado Regulamento, adaptándoo 

á Lei de servizos sociais de Galicia, e ás novas necesidades das escolas infantís. 
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Considerando que as Escolas Infantís Municipais constitúen un servizo público 

educativo para a primeira infancia. cuxa regulamentación é esencial para o bo 

funcionamento do servizo. 

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

acordo: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Organización e Funcionamento das 

Escolas Infantís Municipais do Concello de Teo, que se incorpora como anexo. 

 

Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o prazo de 30 

días, para a presentación de reclamacións. De non formularse reclamacións durante a 

exposición pública, entenderase definitivamente aprobado definitivamente o citado 

Regulamento. 

 

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”. 

 

ANEXO 
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS INFANTÍS 

MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

(…)” 
 

O Sr. Iglesias explica que a Lei 13/2008 introduciu unha modificación importante en 

relación coas escolas infantís ao consideralas como equipamento de servizos sociais 

especializados, suxeitos polo tanto á labor de inspección do servizos de inspección de 

servizos sociais, e así como calquera equipamento teñen que ter unha norma de 

réxime interno, que teñen que estar visadas pola Consellaría competente. Parte do 

contido do Regulamento ten que estar nesa normativa de réxime interno, polo tanto se 

quita do Regulamento de funcionamento todo aquilo que xa ten que estar na normativa 

interna, que aproba o Consello Escolar e se manda á Consellaría. Explica o Sr. Iglesias 
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que tamén se aproveita para cambiar outros aspectos como, por exemplo, non deixar 

fixado como vai a ser o impreso de matrícula, nin o impreso de reserva de praza, 

porque se cambia todos os anos. Explica que tamén se cambiou a puntuación no 

baremo de acceso en función da situación familiar, incrementando a situación de 

ocupado que pasa de 3 a 4 puntos, para potenciar as escolas infantís como un 

elemento de conciliación. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, a 

portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e a concelleira do PP, Sra. Nariño, amosan o 

apoio dos seus respectivos grupo coa proposta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Organización e 
Funcionamento das Escolas Infantís Municipais do Concello de Teo, que se 
incorpora como anexo. 
 
Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o 
prazo de 30 días, para a presentación de reclamacións. De non formularse 
reclamacións durante a exposición pública, entenderase definitivamente 
aprobado definitivamente o citado Regulamento. 
 
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. 
 

ANEXO 
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 
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CAPÍTULO I 
OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artigo 1º. Obxecto 
O presente regulamento ten por obxecto determinar a organización e funcionamento 

das Escolas Infantís Municipais do concello de Teo (en adiante EIMs), así como fixar o 

procedemento da adxudicación de prazas. 

 
Artigo 2º. Definición 
As EIMs son equipamentos diúrnos de carácter educativo e asistencial, dirixidos ao 

sector infantil da poboación de ata 3 anos de idade, que teñen por obxecto o 

desenvolvemento harmónico e integral das/dos nenas/os, realizando unha importante 

labor de apoio á función educativa da propia familia ao tempo que facilitan a 

conciliación coa vida laboral e persoal. 

 
Artigo 3º. Obxectivos 
Son obxectivos específicos das EIMs, que serán desenvolvidos nos proxectos 

educativos de ambos centros  

a) Promover e fomentar o desenvolvemento integral das/dos nenas/os e a aprendizaxe 

das habilidades cognitivas e creativas. 

b) Facilitar a conciliación entre a vida familiar, persoal e laboral. 

c) Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais básicos: cooperación, 

solidariedade, respecto, etc. 

d) Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio. 

e) Respectar a singularidade e a diversidade de cada nena/o contribuíndo a formar 

actitudes tolerantes. 

f) Posibilitar a integración progresiva das/dos nenas/os na cultura do seu medio. 

g) Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas actitudes 

e nas actividades diarias. 

h) Facilitar a adquisición progresiva de hábitos de orde, limpeza e conservación dos 

materiais, facendo un uso axeitado destes. 

i) Facilitar a integración das/dos menores con necesidades educativas especiais, 

sempre e cando as EIMs conten cos recursos materiais e humanos necesarios. 
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j) Constituír un recurso útil para o apoio aos programas de benestar social do concello, 

en especial aqueles que tratan de paliar deficits económicos, culturais e sociais. 

k) fomentar a igualdade real entre  homes e mulleres. 

l) Acadar o desenvolvemento das capacidades das/dos nenas/os nas dúas linguas 

oficiais de Galicia cara o seu uso como vehículo de comunicación. Ademais procurarán 

a introdución da terceira lingua. 

 
Artigo 4º. Requisitos das e dos usuarias e usuarios 
As EIMs prestarán atención e coidado continuado ás/aos menores de entre 3 meses e 

3 anos de idade tendo en conta o seguinte: 

a) Que o/a menor teña para a que se solicita praza teña unha idade mínima de tres 

meses na data de ingreso e non ter cumpridos os 3 anos o 31 de decembro do ano no 

que se solicita praza. 

b) Que a unidade de convivencia da ou do   solicititante  (a formada por pais/nais ou 

responsables legais e fillas/os) se atopen empadroados no concello de Teo na data en 

que remate o prazo de presentación de solicitudes. Se ben, de existir prazas vacantes 

poderán ofertarse ás/aos fillas/os de persoas que sen estar empadroadas teñan neste 

municipio o seu lugar de traballo ou aleguen outras circunstancias de arraigo que fagan 

procedente a concesión da praza. A comisión de baremación será o órgano encargado 

de valorar a súa congruencia. 

c) Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación da 

solicitude. 

d) As nenas e nenos con discapacidade que precisen de apoio específico para a súa 

integración deberán contar co informe do equipo de valoración e orientación da 

delegación provincial do departamento da Xunta de Galicia con competencias nesta 

área ou no seu caso servizos especializados de atención temperá que indiquen a 

necesidade de apoio específico para a súa integración. Non poderá haber máis dunha 

praza destas características por aula e para os efectos de ratio contabilizaranse como 

dúas. 

 
CAPÍTULO II 
PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS 
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Artigo 5º. Curso académico. 
O curso académico das EIM comeza o primeiro día lectivo do mes de setembro e 

remata o último día lectivo do mes de agosto. A adxudicación das prazas no 

procedemento ordinario será por este período. No extraordinario comezara no 

momento da adxudicación da praza e rematara o último día lectivo do mes de agosto. 

 

Artigo 6º Procedemento ordinario. 
Segundo se trate dunha/dun nena/o que xa foi usuaria/o do mesmo centro no curso 

anterior ou non, aplicarase unha das seguintes modalidades, priorizando en todo caso 

a continuidade na prestación de servizos. 

a) Reserva de praza: 

Proporciona continuidade ás prazas adxudicadas no ano anterior sempre que se 

manteñan os requisitos recollidos no artigo 4º. Aquelas/es que formulen esta reserva 

nun horario distinto ao que se lle viña prestando optarán a este cambio só no caso de 

existir vacante, logo destas consideraranse as solicitudes doutras/os nenas/os que 

viñan sendo usuarias/os doutra EIM, en ambos casos con preferencia sobre os novos 

ingresos.  

Para ter dereito a reserva de praza o neno ou nena en cuestión debe seguir 

matriculado ate o último día de curso. De producirse unha baixa anticipada perderase o 

dereito a reserva da praza. 

b) Novo ingreso: 

As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse á poboación 

xeral que cumpra os requisitos que fixa o artigo 4º. Dentro desta modalidade 

determínase a seguinte orde de preferencia:  

1. Usuarias/os que ocupaban praza reservada a ingresos urxentes. 

2. Fillas/os de traballadoras/os do centro no que estas/es prestan servizo, 

independendemente do seu empadroamento no concello de Teo. 

3. Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro para o que se solicita o 

novo ingreso. 

4. As  restantes solicitudes de unidades familiares nas que todos os seus membros 

estean empadroados, adxudicadas atendendo á puntuación obtida pola aplicación do 

baremo que se achega no Anexo I. 
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5.- As  solicitudes de unidades familiares nas que non todos os seus membros estean 

empadroados, adxudicadas atendendo á puntuación obtida pola aplicación do baremo 

que se achega no Anexo I. 

Poderanse presentar solicitudes antes do nacemento, estas faranse efectivas se a data 

de nacemento  fora anterior ao día 1 de xuño do ano para o que se solicita praza.  

Neste caso deberá acreditarse no menor tempo posible o seu nacemento presentando 

no rexistro do concello o libro de familia no que se realice a súa inscrición. No caso de 

que se producise con posterioridade a esta data, a solicitude non terá ningún efecto, 

sendo levada de xeito automático na seguinte convocatoria da comisión  de 

baremación  de procedemento extraordinario. 

 
Artigo 7º. Procedemento extraordinario 
Seguirán este procedemento aqueles casos que non cumprindo os prazos formulados 

con carácter xeral requiran dunha resposta inmediata por parte das EIMs, que deberá 

ser así apreciada pola comisión de baremación. 

a) Ingresos urxentes: 

Reservaranse para esta modalidade unha praza en cada un dos niveis en cada centro, 

independentemente do número de unidades que teña cada un dos nivieis. Seguirán 

este procedemento aqueles casos que sexan valorados pola unidade de traballo social 

correspondente  como urxentes,  baseandose en motivos técnicos de diversos, pero 

relacionados co benestar do/da menor. Neste caso a adxudicación da praza será 

inmediata mediante resolución da Alcaldía, sempre que exista unha vacante, dándose 

conta á comisión de baremación na seguinte reunión que esta realice. 

As/os beneficiarias/os destas prazas deberán na seguinte convocatoria realizar unha 

solicitude de novo ingreso seguindo o procedemento ordinario.  

 

b) Solicitudes fora de prazo: 

Con carácter excepcional poderán presentarse solicitudes fóra dos prazos fixados no 

artigo 7 deste regulamento. Estas solicitudes serán examinadas pola comisión de 

baremación e, de non ser posible adxudicarlle a praza por non haber ningunha 

dispoñible, pasarán a formar parte da lista de espera no posto que lle corresponde 

segundo os criterios de priorización e a puntuación obtida. Esta nova lista de espera 

será proclamada pola Alcaldía. 
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c) No caso de que un neno ou nena con praza de maña nunha escola infantíl teña 

necesidade de ocupar unha praza de tarde, temporalmente ou definitivamente, de 

haber prazas vacantes seralle adxudicada mediante informe asinado por un técnico/a 

de servizos sociais e a presidencia da comisión de baremación. A esta daraselle conta 

deste cambio na seguinte reunión. 

 
Artigo 8 º. Lugar e prazo de solicitude da preinscrición 
a) As solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso efectuaranse nos modelos 

normalizados que serán facilitados nas EIMs así como no concello. A información 

destes modelos será recollida nas Normas de Rexime Interno. A presentación 

realizarase no Rexistro Xeral do Concello, en horario de atención ao público. 

b) Os prazos de presentación de solicitude serán os que seguen: 

1. Reserva de praza: do 1 ao 15 de marzo, no caso de que estes días non 

resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte hábil. 

2. Novo ingreso: do día 16 ao 31 de marzo, no caso de que estes días non 

resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte hábil. 

c) Xunto coa solicitude achegarase a  documentación orixinal ou copia  de:  

 

1  Para a Reserva de praza, non será preciso achegar documentación 

complementaria coa solicitude, excepto que se produzan cambios 

sociofamiliares que deban terse en conta. 

2  A documentación necesaria para solicitar á praza de  nenos e nenas de novo 

ingreso, será regulada nas Normas de Réxime Interno, e incluíra documentos 

identificativos,(dni, libro de familia, ) documentos que xustifiquen as distintas 

situacións  alegadas a nivel de emprero, saúde ou situacións  persoais 

contempladas como valorables para o acceso, e documentacción relativa a 

situación económica. 

 

Artigo 9º. Emenda de documentación 
Se a solicitude presentada non reunira tódolos requisitos determinados requirirase á/ao 

interesada/o para que emende a falta e/ou acompañe os documentos preceptivos no 
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prazo máximo de 10 días dende a notificación, con indicación de que se non o fixese, 

teráselle por desistida/o do seu pedimento. 

 
Artigo 10º. Reunión da comisión de baremación e publicación da lista provisional 
de admitidas e admitidos  
a) A selección de solicitudes efectuarase en función da quenda á que corresponde o 

ingreso, a puntuación obtida da aplicación do baremo establecido no Anexo I e os 

criterios de priorización do artigo 6. Se logo disto persistise o empate entre varias 

solicitudes darase preferencia á renda per cápita máis baixa e no seu caso a aquelas 

que se refiran a xornada completa (continuada ou partida) sobre as de media xornada, 

e as que inclúan o servizo de comedor. 

b) Comisión de Baremación avaliará todas as solicitudes e garantizará o cumprimento 

do procedemento de ingreso  

c) Esta comisión elevará a proposta vinculante de admitidas/os e excluídas/os á/ao 

alcaldesa/alcalde que resolverá e ordenará a publicación da listaxe provisional na que 

figure a puntuación obtida por cada unha das solicitudes. 

 
Artigo 11º. Reclamacións 
As/os solicitantes que o desexen poderán presentar as reclamacións, debidamente 

documentadas, que consideran oportunas no prazo de 10 días naturais contados a 

partir da data de publicación da relación provisional. 

 
Artigo 12º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e 
matriculación 
a) Unha vez estudadas tódalas reclamacións presentadas e resoltas pola comisión de 

baremación, elevarase á alcaldía unha proposta coas listas de admitidas/os e de 

espera, nas que figuraran as puntuacións obtidas. Unha vez aprobada a proposta 

pola/o alcaldesa/alcalde faranse públicas as listaxes definitivas. 

b) As/os solicitantes admitidas/os deberán matricularse entre o día 1 e 15 de xuño para 

confirmar a praza, presentando no rexistro xeral do concello o impreso de 

matriculación, que se poderá recoller no concello ou nas EIMs. Xunto con este impreso 

deberan presentar a declaración do IRPF  dos proxenitores ou da unidade familiar do 

ano inmediatamente anterior, ou o xustificante de non ter obriga de presentala. No caso 
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de non ter esta documentación no momento da matricula deberan presentala no 

rexistro antes do segundo día laborable do mes de xullo. 

 A documentación complementaria orixinal ou copia, que se detalla nas Normas de 

Rexime Interno, entregarase no Escola Infantil nos primeiros días do curso e pasará a 

formar parte do expediente que das/dos nenas/os debe existir no centro. 

A non presentación desta documentación no prazo sinalado, agás por causa de forza 

maior, entenderase como renuncia á praza, dando opción á matriculación daquelas 

persoas que quedaran na lista de espera. 

c) As baixas que se vaian producindo ao longo do curso serán cubertas por rigorosa 

orde de puntuación entre as/os solicitantes da lista de agarda. 

d) As/os solicitantes da listaxe de espera que se inscribisen como candidatas/os ao 

programa de cheque infantil da Xunta de Galicia serán excluídas/os desta ao 

adxudicárselles as prazas participadas por este programa, no caso de ser aceptadas. 

 
Artigo 13º. Baixas 
Todos os nenos e as nenas deixan de ser alumnos e alumnas das EIM á 31 de agosto 

de cada ano. Estas baixas non necesitan nin acordo nin resolución expresa por ser 

unha causa implícita á propia concesión da praza. 

Son causa de baixa nas EIMs calquera das que se expoñen de seguido: 

a) solicitude das/os nais/pais ou responsables legais, previo aviso con 15 días de 

antelación. 

b) falta de pagamento da contía establecida durante dous meses consecutivos ou tres 

alternos, calquera que sexa o curso escolar ao que se refira a débeda 

c) comprobación de falsidade dos documentos ou datos achegados 

d) incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro 

e) falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada ou non 

incorporarse nos quince primeiros días do curso 

f) incumprimento reiterado das normas da EIM 

As baixas polo determinado nas alíneas d) e f)  faranse previa proposta da comisión de 

baremación, sendo esta mesma informada das que se produzan por outras causas na 

seguinte reunión desta comisión. 
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Artigo 14º, Organización interna. 
A organización interna das EIM de Teo, estará regulada nas normas de réxime interno 

das mesmas. En xeral as escolas infantís estarán abertas entre as 7.30 horas e as 

20.30 horas de luns a venres, salvo os días festivos e non laborais, e durante os 12 

meses do ano. Poderán pecharse escolas, con preferencia no mes de agosto, por 

reparacións e para obras de mellora. No caso de inexistencia de matricula para un 

tramo horario en algunha das escolas, poderase acordar a redución do horario de 

atención para adaptalo á demanda real do centro. Este cambio será comunicado ao 

Consello Escolar, e manterase mentres se manteñan as circunstancias que o 

provocaron. 

 
CA PÍTULO III 
FINANCIAMENTO DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS 

Artigo 15º. Fontes de financiamento 
As EIMs contan con tres fontes de financiación: 

a) Achegas directas do concello. 

b) Achegas procedentes de subvencións e/ou convenios co departamento da Xunta de 

Galicia competente nesta materia ou outras administracións supramunicipais. 

c)  Prezos Públicos : Os prezos públicos que se terán que pagar serán as establecidos 

na vixente ordenanza  reguladora do prezo públicos pola utilización do servizo de 

escolas infantís municipais de Teo. 

 
CAPÍTULO IV 
RELACIÓNS ENTRE AS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS E AS NAIS E PAIS OU 

RESPONSABLES LEGAIS 

Artigo 16º. Participación de nais e pais ou das e dos responsables legais 

a) A relación coas/cos nais/pais ou responsables legais, que deberá ser fomentada 

pola dirección da EIM, ten como principais obxectivos: 

1. O intercambio de información sobre os criterios educativos asumidos no 

Proxecto Educativo, organización das EIM,  e da normativa e regulamentación que rexe 

na prestación deste servizo. 

2. A transmisión mutua de información sobre actitudes e comportamento das/os 

nenas/os. 
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3.Compartir pareceres sobre incidentes, ilusións, actividades, etc. 

b) En caso de que o soliciten Dirección poñerá en coñecemento das/dos 

proxenitoras/es ou responsables legais de cada nena/o a información sobre a súa 

evolución integral. 

c) As/os nais/pais ou responsables legais poderán solicitar reunións coa/co titora/titor 

da/do súa/seu filla/o ou coa dirección de conformidade co horario establecido para tal 

fin, sempre e cando non dificulten a boa marcha da EIM. A dirección do centro 

informará por escrito dos horarios de atención ao principio do curso.  

 
Artigo 17º. Reunións  
Co fin de garantir a necesaria cooperación entre o centro e as familias realizaranse 

reunións xerais, de escola  e de aula, segundo a natureza dos temas que se vaian 

tratar. Estas serán convocadas por escrito, con indicación do lugar, data, hora e temas 

a tratar. A súa periodicidade será a seguinte: 

a) Unha reunión de Escola, coincidindo co inicio do curso. 

b) Calquera outra de Escola ou Xeral que se considerase necesaria, podendo solicitala 

as anpas, un grupo importante de pais e nais, a dirección ou o persoal da Escola, ou o 

concello de Teo. 

c) Reuníons de aula, unha anual e as que se consideren necesarias polo equipo 

docente ou polos pais e nais. 

 
Artigo 18º. O libro de reclamacións 
Cada unha das EIMs terá un libro de reclamacións a disposición das/os usuarias/os. A 

dirección do centro poñerá en coñecemento da/o concelleira/o responsable desta 

materia o contido das reclamacións de xeito periódico, agás nos casos nos que se 

requira unha comunicación inmediata. 

 
CAPÍTULO V 
ESTRUTURA ORGÁNICA 

Artigo 19º. Persoal dos centros 
a) dirección de centro 

b) persoal de atención e persoal de apoio, denominado no seu conxunto persoal 

educativo. 
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c) persoal de servizos. 

En todo caso respectaranse os requisitos de ratios e titulación do persoal formulados 

no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os 

centros de atención á infancia (DOG nº156 do 16 de agosto), e en calqueira outra 

norma, clausulas  ou protocolo que sexa superior, ou que no futuro regule estes temas. 

O persoal das escolas infantís terán as condicións salariais e laborais que determinen o 

convenio colectivo de aplicación no sector. 

 
Artigo 20º. Órganos colexiados das escolas infantís municipais 
Existirán catro órganos colexiados con funcións e composición diferenciadas, únicos 

para o conxunto das tres EIMs. 

a) Comisión de Baremación 

Competencias:  
1. Velar polo cumprimento do proceso de ingreso e de admisión. 

2. Examinar e adxudicar a puntuación ás solicitudes de praza. 

3. Propor á/ao alcaldesa/alcalde as listas de persoas admitidas, espera e excluídas en 

cada EIM. 

4. Apreciar a existencia de circunstancias que xustifiquen a admisión de solicitudes de 

ingreso fóra de prazo. 

Composición: 
1. Presidencia: a/o concelleira/o titular da área da que dependan as EIMs ou 

concelleira/o en quen delegue 

2. Vogais: 

A/o directora/director pedagóxica/o de cada unha das EIMs.  

Unha/un representante elixida/o polas/os nais/pais en cada EIMs 

Unha/un representante da corporación municipal. 

Unha/un traballadora/traballador municipal da área da que dependan as EIMs. 

Unha/un representante de cada ANPA ou ANPAs legalmente recoñecidas 

Secretaría: a/o secretaria/o do concello ou funcionaria/o no que delegue (con voz e sen 

voto) 

Funcionamento: 
1. Reunións: as reunións serán convocadas pola presidencia e terán carácter trimestral, 

se ben, por pedimento dun terzo dos seus membros poderán reunirse con carácter 



 

 - 84 -

extraordinario. De igual forma e no caso de non existir asuntos que tratar, poderá non 

convocarse na espera da seguinte. 

2. Acordos: as decisións tomaranse por maioría simple e, no caso de producirse 

empates, decidirá o voto de calidade da presidencia.  

b) Comisión Educativa de centro 

Competencias: 
1. Colaborar na elaboración do proxecto educativo das escolas e a programación anual 

de actividades 

2. Facer o seguimento da programación e do proceso educativo xeral e individual 

3. Elaborar a programación curricular e supervisar a súa adaptación ao proxecto 

educativo de centro. 

Composición: 
Persoal educativo e de apoio de cada centro. 

 
Funcionamento: 
Este órgano reunirase obrigatoriamente ao comezo e o final do curso convocadas pola 

presidencia,se ben, por pedimento dun terzo dos seus membros poderán reunirse con 

carácter extraordinario..  

c) Comisión educativa Permanente: 

Competencias: 
1. Elaborar o proxecto educativo do centro e a programación anual de actividades, e 

coordinar os traballos das tres escolas para este documento. 

2. Facer o seguimento da programación do conxunto das escolas e do proceso 

educativo xeral, apoiar os procesos individuais especialmente complexos. 

3. Abordar a programación de actividades intercentros e coordinación educativa entre 

os eles. 

Composición: 
 1. Presidencia: Un/unha directora/director dunha das Escolas. A Presidencia desta 

comisión será nomeada polo Concelleiro/a da área para cada ano, debendo de ser 

rotatorio entre todas as persoas que ocupen este posto de traballo. 

2. Vogais:  

- As outros/as Directores/as. 

- Unha/un técnica municipal, nomeada polo concelleiro/a da área 
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Funcionamento: 
Este órgano terá un funcionamento  constante, e as reunións serán convocadas  pola 

presidenta a iniciativa de calquera dos seus membros.  

d) Consello Escolar das EIM 

Competencias: 
Este órgano asumirá a coordinación xeral das EIM, marcará as directrices e adoptará 

os acordos que proceden en cumprimento das súas competencia que serán as que 

seguen: 

1. Aprobar o proxecto educativo das EIM e a memoria anual de actividades. 

2. Proporlle á administración competente cantas medidas sexan precisas para mellorar 

as instalacións, dotacións e o funcionamento do centro. 

3. Supervisar que as directrices e a programación se axusten aos principios, criterios e 

obxectivos establecidos pola administración competente. 

4. Estudar e resolver os conflitos de réxime interno. 

5. Aprobar o as Normas de Réxime Interno das Escolas Infantís Municipais de Teo. 

6. Garantir a aplicación do presente regulamento. 

7. Ser escoitado, podendo emitir informe, sobre a necesidade de cambios, ou a 

concreta proposta dos mesmos, neste regulamento. 

Composición: 
1. Presidencia: a/o concelleira/o da área da que dependan as EIMs ou unha/un 

concelleira/o en quen delegue 

2. Vogais: 

- As/os directoras/directores de  cada unha das EIM  

- Unha/un representante do persoal educativo de cada unha das escolas. 

- Unha/un representante do persoal de servizos de todas as EIM. 

- Unha/un representante dos pais e nais de cada unha das EIM. 

- Unha/un representante de cada ANPA ou ANPAS da EIM 

- Unha/un concelleira/o en representación da corporación 

3. Secretaría: a/o secretaria/o do concello ou funcionaria/o no que delegue (con voz e 

sen voto) 

Funcionamento: 
1. Reunións: as reunións do consello, convocadas pola presidencia e terán carácter 

semestral, se ben, por pedimento dun terzo dos seus membros poderán reunirse con 
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carácter extraordinario. De igual forma e no caso de non existir asuntos que tratar, 

poderá non convocarse na espera da seguinte. 

2. Acordos: as decisións tomaranse por maioría simple e, no caso de producirse 

empates, decidirá o voto de calidade da presidencia.  

 
CAPÍTULO VI 
A LINGUA 

Artigo 21º. O emprego de linguas  
A lingua vehicular das EIM de teo é o galego. En concordancia co establecido no  

Decreto 79/2010, do 20 de maio, coa finalidade de promover o uso da lingua galega 

nas escolas infantís municipais establecerase un programa    regular      de  

actividades de fomento da lingua galega en cada centro educativo no marco do 

proxecto lingüístico e coa participación de toda a comunidade educativa. Na medida do 

posible introducirase unha terceira lingua. 

 
CAPÍTULO VII 
FOMENTO DA IGUALDADE   E DIVERSIDADE ENTRE NENAS E NENOS  

Artigo 22º. Educación na igualdade 
Coa fin de garantir a educación en igualdade e o respecto á diferenza relativas a todos 

os ámbitos, as EIMs participarán activamente no establecemento dos alicerces sobre 

os que asentar comportamentos futuros relacionados coa igualdade entre as persoas. 

Esta participación abranguerá os seguintes aspectos: 

a) Programación de actividades para promover a igualdade entre as/os nenas/os e 

evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por razón de sexo. Estas 

actividades reflectiranse nos proxectos educativos e curriculares.  

b) As EIMs poñerán especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións que se 

utilicen como instrumento de traballo. Así mesmo vixiarán que no uso da linguaxe se 

adopten expresións e formas non discriminatorias. 

c) Prestarase especial atención ao fomento da interculturalidade como instrumento de 

superación das desigualdades, inxustizas, prexuízos e racismo. 

Neste senso os centros colaborarán nos programas e actividades que o concello 

desenvolvan para promocionar a igualdade e o respecto á diversidade cultural. 
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Artigo 23. Diversidade 
 Teranse en conta a diversidade de familias, de crenzas e de circunstancias persoais 

que existen na nosa sociedade,  procurando realizar actividades  inclusivas e 

potencíadoras do carácter positivo da diferenza. 

 
CAPÍTULO VIII 
DEREITOS E DEBERES 

Artigo 24: Dereitos e Deberes das  persoas usuarias 

Os dereitos e deberes  das persoas usuarias son os recollidos nas normas de réxime 

interno das Escolas Infantís Municipais. 

Artigo 25. Dereitos e Deberes do persoal do centro 

Os dereitos e deberes do persoal do centro son os recollidos nas normas de réxime 

interno das Escolas Infantís Municipais. 

 
 
CAPÍTULO IX 
A EMPRESA XESTORA 

Artigo 26.  A empresa xestora 
A empresa que xestione as EIM de Teo, debe facilitar o cumprimento deste 

Regulamento, en especial: 

1. Promovera unha organización de persoal que posibilite os traballos 

vinculados a organización, elaboración de documentos e planificación. 

2. Dar as instrucións precisas para que as reunións con pais e nais, dos 

respectivos órganos de participación e de organización interna se 

realicen, e se teña en conta este tempo como tempo de traballo efectivo, 

establecendo unha carga de traballo congruente con estas obrigas. 

 

Disposición adicional 

Primeira.- Os modelos de solicitudes para a preinscrición e para a matricula serán 

aprobadas como anexos da Normas de Réxime Interno, polo Consello Escolar das 

EIM, e o seu contido ser congruente coa regulación xurídica destes recursos. 

Disposicións derradeiras 
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Primeira.- Correspóndelle á/ao concelleira/o responsable da área da que dependan as 

EIMs, dirixir a coordinación do concello coas EIMs, podendo esta/e nomear á/ao 

técnica/o municipal que estime competente para desenvolver as actuacións precisas 

que a fagan efectiva. 

Segunda.- O presente regulamento entrará en vigor una vez publicado o seu texto 

íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto polo artigo 65.2 

da lei 7/85, permanecendo en vigor ata que o Pleno da Corporación acorde a súa 

modificación ou derrogación. 

Disposicións derrogatoria 

Quedan derrogadas tódalas disposicións municipais que contradigan o previsto no 

presente regulamento, e de xeito específico quedan derrogados na súa totalidade o 

Regulamento de Organización e  Funcionamento das Escolas Infantís Municipais do 

Concello de Teo publicado no BOP nº 252 de 31/10/2008). 

Teo, 14 de setembro de 2015 

Asdo. Rafael Sisto Edreira 

 
ANEXO I- BAREMO  
a. Situación sociofamiliar : 

Por cada membro da unidade familiar menores de 18 anos, incluido o 
solicitante. 2 puntos 

Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo 
desta (1) 1 punto  

No caso de que a/o nena/o para a/o que se solicita praza nacese nun parto 
múltiple 1 punto 

Por cada membro da unidade familiar, afectado por unha discapacidade 
recoñecida, enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo 
ou drogodependencia 

2 puntos 

Pola condición de familia monoparental  (2) 3 puntos 
Por ausencia do fogar de ambos os dous membros parentais 6 puntos 
Pola condición de familia numerosa 3 puntos 

Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas  Ata 3 
puntos  

 

1. Persoas distintas das sinaladas como membros da unidade de convivencia, 
que convivindo con esta se atopen tuteladas ou presenten unha dependencia 
económica total desta. En todo caso, distintas das sinaladas no artigo 4 da 
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ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN 
DO SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

2.  Definición considerada no artigo 13 da lei 3/2011 do 30 de xuño de apoio á 
familia e á convivencia de Galicia. (DOG mº 134 do 13/06/2011) 

 
b. Situación laboral familiar 
 

Situación laboral de ocupación 
1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 4 puntos 
2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 4 puntos 
Situación laboral de desemprego (1) 
1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos  
2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos  

c. Situación económica segundo a renda per cápita mensual  

Inferior ao 25% do IPREM +4 puntos  
Entre o 25% e o 50% do IPREM +3 puntos  
Superior ao 50% e inferior ao 75% do IPREM +2puntos  
Entre o 75% e o 100% do IPREM +1 puntos 
Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM -1 puntos 
Entre o 125% e o 150% do IPREM -2 puntos 
Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM -3 puntos 
Igual ou superior ao 200% do IPREM -4 puntos 

 

(1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do 

día anterior ao de apertura do prazo de presentación de solicitudes. 

No caso de familias monoparentais adxudicaráselles a puntuación da epígrafe 

correspondente computando por dous. 

En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa. 
 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INICIO DO EXPEDIENTE DE 
REVISIÓN DE OFICIO DO ACTO PRESUNTO DE RECOÑECEMENTO DE 
COMPATIBILIDADE. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 21 de setembro de 2015. 



 

 - 90 -

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
Asunto: Inicio de expediente de revisión de oficio do acto presunto de 
recoñecemento da compatibilidade a D. Jesús M. Fernández Caamaño. 
 

Considerando que D. Jesús Manuel Fernández Caamaño solicitou, con data de 6 de 

maio de 2014 (rex. entrada nº 3.418), o recoñecemento da compatibilidade para o 

exercicio da avogacía, dando lugar ao inicio do correspondente expediente. 

 

Considerando que segundo a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades 

do persoal ao servizo das Administracións Públicas (en adiante, LI) 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), polo que 

para recoñecer a compatibilidade naqueles casos nos que tal complemento supere o 

trinta por cen referido, a persoa interesada deberá renunciar á percepción do 

complemento en cuestión ou solicitar a correspondente redución do mesmo, nos 

termos previstos na normativa aplicable. 

 

Considerando que se incorporaron ao expediente en cuestión o informe da interventora 

municipal, de 11 de xullo de 2014, sobre o recoñecemento da compatibilidade. Efectos 

sobre o complemento específico, e o informe de secretaría, de 23 de xullo de 2014, 

concluíndose neste último que a compatibilidade solicitada se axusta á normativa 

aplicable, sempre que se de cumprimento ás limitacións legalmente establecidas que 

se analizan no citado informe, salientando, aos efectos da presente, a limitación relativa 

ao complemento específico, recolléndose no informe en cuestión que a “contía do 

complemento específico a percibir polo interesado non poderá superar o 30 por 100 da 

súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade 

(art. 16.4 LI), nos termos do informe da interventora municipal de 11 de xullo de 2014, 

ascendendo a contía máxima do citado complemento, a percibir anualmente polo 

interesado, a 2.965.52 €”. 
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Considerando que, de acordo cos informes citados e demais incorporados no 

expediente, e en virtude do acordado polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria de 

31 de xullo de 2014, mediante escrito de 4 de agosto de 2014 (rex. saída nº 2.829), 

requiriuse ao interesado para que manifestara a súa vontade de solicitar unha redución 

do complemento específico, nos termos expostos no informe de intervención, para que 

o recoñecemento da compatibilidade puidera ser efectivo, non podendo entre tanto 

exercer a actividade recoñecida. 

 

Considerando que o Pleno da Corporación,  o 27 de novembro de 2014, en base ao 

informe do servizo da asesoría xurídica de novembro de 2014, acordou desestimar a 

solicitude do interesado dun certificado de acto presunto favorable á declaración de 

compatibilidade e reiterarlle o citado requirimento de que solicite a redución do 

complemento específico, advertíndolle que non poderá entre tanto exercer a actividade 

cuxa compatibilidade se pretende e que, transcorrido o prazo de tres meses sen que se 

efectúe a correspondente solicitude, caducará o procedemento co correspondente 

arquivo das actuacións. 

 

Considerando que con data de 13 de febreiro de 2015, o interesado presenta escrito 

solicitando a redución do específico, acordando o Pleno da Corporación, na sesión de 

26 de febreiro de 2015, 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 

recollidas no acordo en cuestión. 

 

Considerando que o interesado interpuxo recurso contencioso administrativo contra o 

acordo plenario de 27 de novembro de 2014 (P.A 84/2015), que dou lugar a sentenza 

do Xulgado contencioso-administrativo nº 2 de Santiago, de 5 de maio de 2015, na que 

se estima o citado recurso e se declara a nulidade de pleno dereito da resolución 

impugnada declarando que o recorrente obtivo mediante silencio administrativo positivo 

a autorización da compatibilidade solicitada, “sen prexuízo de que a Administración 

demandada, de consideralo procedente e de entender que concorre motivo suficiente 

para elo, faga uso do procedemento de revisión legalmente establecido”. 
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Considerando que, tal e como se desprende do expediente tramitado, en todo 

momento foi vontade do concello autorizar ao interesado a compatibilidade para o 

exercicio da avogacía sen máis esixencias que o cumprimento das limitacións 

legalmente establecidas, entre as que se atopa a relativa a limitación na percepción do 

complemento específico, que non poderá superar o 30 por 100 da súa retribución 

básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade (art. 16.4 LI), 

seguindo así a liña marcada polo Consello Consultivo de Galicia que, reiteradamente, 

se pronunciou a favor da nulidade dos actos presuntos polos que se recoñece a 

declaración de compatibilidade dos empregados públicos que perciban un 

complemento específico superior ao límite establecido no artigo 16.4 da LI (Ditame nº 

292/2014, do 26 de xuño de 2014 e Ditame nº 945/2007, de 13 de febreiro de 2008), 

debéndose proceder polo tanto á revisión de oficio do acto presunto en virtude do cal o 

interesado, segundo a sentenza de 5 de maio de 2015, obtivo mediante silencio 

administrativo positivo a autorización da compatibilidade solicitada. 

 

Visto o informe emitido polos asesores xurídicos do concello, sobre revisión de 

declaración de compatibilidade por acto presunto, de maio de 2015, no que se conclué 

que procede iniciar o expediente de revisión de oficio do acto presunto en virtude do 

que o axente da policía local D. Jesús Manuel Fernández Caamaño obtivo o 

recoñecemento de compatibilidade para o exercicio privado da abogacía, e o informe 

de secretaría de 16 de setembro de 2015, no que se conclúe que “…..o acto presunto 

que, segundo a sentenza do Xulgado do contencioso administrativo nº 2 de Santiago, 

se produciu autorizando a compatibilidade solicitada por D. Jesús Manuel Fernández 

Caamaño é un acto nulo de pleno dereito, ao tratarse dun acto presunto contrario ao 

ordenamento xurídico polo que se adquiren facultades e dereitos cando se carece dos 

requisitos esenciais para a súa adquisición, na liña do sostido, de forma reiterada, polo 

Consello Consultivo de Galicia, procedendo polo tanto a revisión de oficio do citado 

acto presunto”. 

 

Considerando que en virtude do exposto e segundo a sentenza citada, o interesado 

obtivo, por acto presunto contrario ao ordenamento xurídico, o recoñecemento da 

compatibilidade solicitada, carecendo dos requisitos esenciais para a súa adquisición, 

habida conta de non dar cumprimento, na data na que se produciu o acto presunto, á 
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esixencia legal referida á limitación do complemento específico á que se refire o artigo 

16.4 da LI e demais normativa aplicable. 

 

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 (LRXPAC). 

 

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

acordo: 

Primeiro.- Iniciar o procedemento de revisión de oficio do acto presunto polo que se 

recoñece a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño a compatibilidade solicitada para o 

exercicio da avogacía, por atoparse incurso na causa de nulidade á que se refire o 

artigo 62.1 f) LRXPAC. 

Segundo.- Conceder ao interesado un prazo de vista e audiencia no expediente, 

durante o prazo de 10 días, a contar dende o seguinte ao da notificación do presente, 

para que alegue o que estime conveniente en defensa dos seus dereitos achegando os 

documentos e xustificantes que consideren pertinentes”. 

 

O Sr. alcalde aclara que o concello sempre se manifestou a favor da compatibilidade, 

aínda que cumprindo todos os requisito que fixa a Lei de incompatibilidades. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que non quere facer un relato pero si partir do Pleno de xullo de 2014, no que se 

presentaba por primeira vez o tema e a maioría do Pleno votou en contra do asunto e 

se retirou e presentouse de novo despois. Lembra que se votara en contra porque ao 

interesado non se lle respectara o trámite de audiencia. En novembro do 2004 se 

voltou a someter a Pleno e aquela decisión foi a que motivou o recurso xudicial que se 

resolveu favorablemente. O Sr. Fernández pregunta canto lle supuxo ao concello ese 

proceso xudicial. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que unha das cuestións que se 

discutiu no seu momento que era o tema do silencio e o procedemento inicial, que 

despois se subsanou. Salienta que independentemente diso, o que agora existe é un 

traballador cunha compatibilidade por silencio con incumprimento dunha das condicións 
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que é a redución da contía do complemento específico. Sinala a Sra. Lemus que non 

entende cal é o porque da pregunta formulada polo Sr. Fernández en canto ao custo do 

avogado, cando é o propio traballador o que, en defensa dos seus dereitos, presentou 

un recurso, e o lóxico é ir ao Xulgado a defender cada un o seu. Remata a Sra. Lemus 

a súa intervención sinalando que o propio traballador en xaneiro de 2015 renunciou a 

contía da retribución correspondente. 

 

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

grupo, D. Ignacio M. Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo sinala que entenden toda a argumentación xurídica porén di que ten unha 

dubida e pregunta se son tan minuciosas todas as compatibilidades do concello. Sinala 

o Sr. Arroyo que non van a apoiar a proposta porque, á marxe dos razoamentos 

xurídicos, non entenden moi ben qué criterios se seguiron noutros supostos que se 

puideran dar ou que se dan, e non saben se nestes se é tan minucioso 

 

O Sr. alcalde explica que ata o de agora foi a única compatibilidade que se pediu, 

seguíndose o procedemento regulamentario. Sinala que chegados a esta situación se 

reclamou doutros traballadores que solicitaran  a compatibilidade, algo que xa tiña que  

partir dos propios traballadores, e proximamente se non actúan en consecuencia se 

tomaran as medidas axeitadas. Salienta o Sr. alcalde que con este traballador se 

actuou do único xeito posible, porque é el quen realiza a solicitude. Aclara que o que é 

claro é que actualmente se está producindo unha situación irregular, que é unha 

compatibilidade dun traballador sen cumprir a Lei de incompatibilidades, e compre 

seguir os pasos que marca a sentenza e declarar nulo o acto presunto. 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que entende que o concello tivo que aboar as costas do xuízo. Explica que se fai a 

proposta porque hai unha sentenza que lle da a razón ao traballador, engadindo que se 

existira unha RPT onde se diferenciaran ben as dúas partes do complemento 

específico igual estarían falando doutra maneira. Remata o Sr. Fernández a súa 

intervención reiterando que se trata outra vez o tema porque existe unha sentenza dun 

Xulgado, tal e como se avisara daquela na Corporación, sinalando que estaba pasando 

algo con esta cuestión. 
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A portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, non fai uso da segunda quenda de 

intervención. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Arroyo, e di que quería matizar algunha cousa. Sinala 

que, polo que lle dixo o Sr. alcalde, entende que o traballador fixo unha solicitude de 

compatibilidade e agora o Sr. alcalde está requiríndolle aos traballadores que non a 

fixeron, polo que entende que había traballadores que viñeron exercendo unha 

compatibilidade sen acatarse as solicitudes previas para esa compatibilidade. Sinala o 

Sr. Arroyo que é o que non sabe e que por iso pregunta.  

 

O Sr. alcalde aclara que a sentenza non fai expresa imposición en costas. Sinala que o 

procedemento é de solicitude e explica que se parte de que os traballadores son 

responsables e que cando teñen que pedir algo, o piden, seguindo os trámites legais. 

Salienta o Sr. alcalde que tamén é certo que a partir de aí saíron denuncias dos propios 

traballadores respecto doutros traballadores que estaban en similares circunstancias, e 

se falou con eles para aclarar a situación e que presenten a solicitude o antes posible. 

  
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE), sete en contra (7 PP) 
e unha abstención (1 grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Iniciar o procedemento de revisión de oficio do acto presunto polo que 
se recoñece a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño a compatibilidade solicitada 
para o exercicio da avogacía, por atoparse incurso na causa de nulidade á que se 
refire o artigo 62.1 f) LRXPAC. 
 
Segundo.- Conceder ao interesado un prazo de vista e audiencia no expediente, 
durante o prazo de 10 días, a contar dende o seguinte ao da notificación do 
presente, para que alegue o que estime conveniente en defensa dos seus 
dereitos achegando os documentos e xustificantes que consideren pertinentes. 
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10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DAS 
ALEGACIÓNS FORMULADAS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO REGULAMENTO 
DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE TEO. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de transportes, comercio, turismo e 

emprego, D.ª Concepción García Vázquez. 

 
A Sra. García da conta da proposta de 14 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, emprego e participación veciñal de 21 de setembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Desestimación das alegacións formuladas e aprobación definitiva do 
Regulamento de Funcionamento do Servizo de Taxi no Concello de Teo 
Examinadas as alegación formuladas por Juan Jesús Triáns González e outros seis 
asinantes –titulares e condutores das licenzas de taxi número 5,8,12 e 16- en escrito 
con número de rexistro de entrada 6976, presentado o pasado día 10 de setembro, e 
considerando que: 
 
Primeiro: A creación dunha parada adicional, solicitada por sete dos once titulares de  
licenzas non atenta contra os intereses nin de usuarios, que contarán cun novo punto 
de servizo, nin do Concello, xa que a súa instalación non implica cargas gravosas nin 
esforzos significativos.  
Segundo: A estimación e tramitación da solicitude dunha nova parada de taxi, 
presentada polos titulares das licenzas número 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 15, foi considerada de 
interés maioritario para o colectivo de taxistas, non pola afiliación destes á Asociación 
de Taxistas de Teo -da que non forman parte todos os titulares-, senón pola súa 
proporción maioritaria no conxunto das licenzas activas. 
Terceiro: Ao respecto do ámbito de aplicación das tarifas urbanas, este corresponde 
cos límites do concello. Para maior información dos usuarios, situaranse sinais 
identificativos nos mesmos, unha vez se aproben de maneira definitiva estas tarifas. 
 
Á vista de todo o anterior, proponse ó Pleno a adopción do seguinte: 

ACORDO 

1. Desestimar as alegacións formuladas no escrito rexistrado de entrada co número 
6976, contra a aprobación provisional do Regulamento de Funcionamento do 
Servizo de Taxi no Concello de Teo. 
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2. Aprobar definitivamente o Regulamento de Funcionamento do Servizo de Taxi no 
Concello de Teo, que se incorpora como  Anexo. 

3. Publicar o texto integro do Regulamento aprobado definitivamente, mediante edicto 
no Boletín Oficial da Provincia, que non entrará en vigor ata que se leve a cabo dita 
publicación e transcorra o prazo  previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora das 
bases de réxime local, de conformidade co establecido nos artigos 49 e 70.2 da 
citada Lei”. 

 

ANEXO 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE 

TEO 

(…)” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que se está a falar dun servizo público para os veciños e veciñas de Teo e para a 

xente que veña a Teo. Salienta que, xa sen entrar nas alegacións, o que si ten claro é 

que se está manifestado un problema no sector do taxi en Teo, engadindo que o que lle 

preocupa é o papel do concello como ente regulador, por tratarse dun servizo público. 

O Sr. Fernández pon en evidencia o papel xogado polo concello, ao entender que 

debería ser outro, e remata a súa intervención sinalando que polo que parece se 

anuncian máis problemas o que repercutira en que o servizo sexa peor para os 

veciños. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que ela tivo coñecemento de 

que no sector do taxi non había acordo case antes do Pleno anterior. Sinala que se 

trata dun servizo público impropio e que o concello non debe meterse no 

funcionamento dunha asociación de taxistas, e se chegado o caso existise un conflito 

quizais lle tocaría un papel de mediador. 

 

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

grupo D. Julio Cesar Retis Vázquez. 
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O Sr. Retis di que, por opinións que recabou na rúa, existe un desencontro entre o 

colectivo de taxis, e se non se poñen de acordo vai a ser difícil de arranxar. O Sr. Retis 

di que pediría ao concello que, como entidade competente que ten a obra de acadar 

unha regulación harmónica do sector, para a ubicación da parada de taxis, interveña 

directamente neste conflito, se se lle pode chamar así. 

 

A Sra. García sinala que lle gustaría aclarar unha información que se publicou onte nos 

medios de comunicación sobre o servizo de radio taxi, como servizo público do 

concello de Teo. Explica a Sra. García que se trata dunha marca rexistrada por un 

particular, non é o servizo público do concello de Teo que opera baixo o número que 

aparece nas paradas de taxi. Entende a Sra. García que, valéndose da ambigüidade 

que implica rexistrar esa marca, estes catro titulares de licenzas tratan de atraer máis 

clientes xogando ao despiste, bordeando e incluso transgredindo a lei. Explica que 

baixo esa marca e ese teléfono operan catro das once licenzas que están operativas no 

concello.  Salienta a Sra. García que o que atopa máis inquietante da publicación  é 

que o grupo municipal do BNG respalda non so as esixencias deste catro usuarios 

senón que parece que se suma á petición e respalda o contido desta información. 

Sinala a Sra. García que ou ben este grupo municipal está sendo vítima dunha 

manipulación informativa encamiñada a beneficiar a un número reducido de licenzas, 

tratándose ademais dun servizo privado, ou ben é coñecedor e consentidor, e nese 

caso os titulares do resto de licenzas e ela mesma están ansiosos por escoitar algún 

tipo de explicación sobre a implicación nos intereses dun grupo reducido do sector. A 

Sra. García en relación a cal é o papel do concello, sinala que é garantir un bo servizo, 

a través das competencias que ten o concello, garantir que se cumpran as condicións 

do servizo e en caso de incidencia dar traslado a autoridade competente para que 

actúe. Salienta que o concello non ten competencia para regular o funcionamento do 

sector. Tratándose do dito polo PP en relación ás opinións da rúa sobre a existencia 

dunha división, a Sra. García resposta que se trata dun sector integrado por 

empresarios, e en ocasións os diferentes empresarios teñen diferentes forma de  

actuar ou de garantir os seus intereses, non podendo o concello mediar nun conflito 

interno deste tipo, podéndose intentar suxerirlles unha certa sensatez, porque o mellor 

sería que existira ese acordo, non podendo porén o concello tutelar esas relacións 

senón garantir as condicións  do servizo. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

pregúntalle á Sra. García se viu algunha nota de prensa do BNG ou saída do BNG ou 

del na que se fale de apoio a alguén. Sinala que se algún taxista lle comenta algúns 

problemas a el lle corresponde comentalos no Pleno, facendo unha serie de 

valoracións e afirmando que o papel do concello non é o que debería ser. Explica que 

no Regulamento sí que se di algo con respecto ao servizo e organiza algo do mesmo. 

Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando que ten coñecemento de que no 

sector hai problemas e que para el como concelleiro o único importante é o papel 

xogado polo concello, sendo esa a cuestión. 

 

A  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e o concelleiro do PP, Sr. Retis, non fan uso 

da súa segunda quenda de intervencións. 

 

A Sra. García sinala que houbo un posicionamento na prensa do BNG ao dicirse que ”o 

BNG ademais se suma a esta petición”, é dicir unha petición na que se solicita que non 

se aproba o Regulamento ou parte do seu contido. Sinala a Sra. García que se iso non 

é certo, supón que o Sr. Fernández esixiría unha rectificación, porque alguén está 

utilizando a imaxe do BNG para favorecer uns intereses. 

 

O Sr. Fernández di que el non se opuxo á proposta, engadindo que xa ve a táctica da 

Sra. García. 

 

A Sra. García acláralle que non é unha táctica senón que presentou unha proposta de 

Regulamento na que recolle as petición da maioría da colectivo e agora proponse 

aprobalo definitivamente 

 

O Sr. alcalde di que o concello non ten competencias no tema do radio taxi e nese 

senso se fixo unha labor de intermediación. Aclara que o que hoxe se somete a Pleno e 

simplemente a resolución das alegacións e a aprobación definitiva do Regulamento 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e oito abstencións (7 
PP e 1 grupo mixto), acorda: 
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1. Desestimar as alegacións formuladas no escrito rexistrado de entrada co 
número 6976, contra a aprobación provisional do Regulamento de 
Funcionamento do Servizo de Taxi no Concello de Teo. 

2. Aprobar definitivamente o Regulamento de Funcionamento do Servizo de Taxi 
no Concello de Teo, que se incorpora como  Anexo. 

3. Publicar o texto integro do Regulamento aprobado definitivamente, mediante 
edicto no Boletín Oficial da Provincia, que non entrará en vigor ata que se leve 
a cabo dita publicación e transcorra o prazo  previsto no artigo 65.2 da Lei 
7/85, reguladora das bases de réxime local, de conformidade co establecido 
nos artigos 49 e 70.2 da citada Lei. 

 
ANEXO 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE TAXI NO CONCELLO DE 

TEO 

 

NORMAS XERAIS 

Artigo 1.- Obxecto e fundamento legal 

É obxecto deste Regulamento dar cumprimento ao disposto na disposición transitoria 

décima da Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de 

turismo de Galicia e establecer unha ordenación do transporte de viaxeiros realizado 

por persoas físicas en vehículos de turismo, que contan con signos distintivos de taxi, e 

realízanse por conta allea no concello de Teo, mediante retribución económica suxeita 

a tarifa, e dispoñendo dos correspondentes títulos habilitantes para a prestación do 

servizo, ao amparo do citado texto legal. 

 

Para o non previsto neste Regulamento, ademais da Lei 4/2013, do 30 de maio, serán 

de aplicación a Ordenanza Fiscal Reguladora de Taxa por licenzas de autotaxi e 

demais vehículos de aluguer do concello de Teo, así como as restantes normas de 

réxime local e autonómicas de aplicación. 
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Artigo 2.- Ámbito de aplicación 

A intervención da administración municipal cínguese á regulación dos taxis no concello 

de Teo, de acordo co artigo 8 do presente Regulamento. 

 

 

LICENZAS 

Artigo 3.- Licenzas 

A prestación do servizo de taxi está suxeita a obtención previa dos correspondentes 

títulos administrativos que habiliten aos seus titulares a exercer dita actividade. Cada 

licenza terá un só titular e estará adscrita a un vehículo concreto. 

 

As licenzas outorgaranse sen prazo de duración prefixado, se ben a súa validez 

quedará condicionada ao cumprimento dos requisitos esixidos así como ao establecido 

no artigo 18 da Lei 4/2013. 

 

Artigo 4.- Outorgamento de licenzas 

O outorgamento de licenzas de taxi virá determinado, en todo caso, pola necesidade e 

pola conveniencia do servizo a prestar ao público atendendo á caracterización da oferta 

e da demanda existente, así como polo mantemento da calidade do servizo e pola 

sustentabilidade na súa explotación, dentro dos límites establecidos no artigo 6 da Lei 

4/2013 e no presente Regulamento.  

 

As licenzas serán outorgadas polo concello, mediante concurso público, ao cal poderán 

presentarse as persoas que cumpran os requisitos para ser titulares de licenzas de taxi. 

 

Na convocatoria do concurso faranse constar os criterios de adxudicación, entre os que 

se valorará de modo preferente a antigüidade como condutor/a de taxi, a dedicación 

previa á profesión de taxista e que o vehículo turismo que se pretenda adscribir á 

licenza de taxi sexa adaptado para o transporte de persoas con mobilidade reducida 

durante o tempo mínimo que se estableza na dita convocatoria, de ser o caso. 

 

O Pleno da Corporación establecerá un número de licenzas en función da poboación, 

de acordo co establecido no artigo 6 da Lei 4/2013. 
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Non se poderá ser titular de máis dunha licenza de taxi nin ser titular de licenzas de taxi 

en distintos concellos, de conformidade co artigo 9 da Lei 4/2013. 

 

As licenzas de taxi poderán ser suspendidas temporalmente por un período máximo de 

dous anos, a solicitude do titular, cando teña que deixar de exercer a actividade 

temporalmente por causa xustificada, ou de oficio, no caso de transmisións forzosas, 

cando a persoa adxudicataria carecese dos requisitos esixidos para ser titular, 

atendendo ás condicións establecidas no artigo 11 da Lei 4/2013. 

 

 

Artigo 5.- Transmisión das licenzas 

A licenza de prestación do servizo de taxi será transmisible en calquera persoa física 

que o solicite e acredite que cumpre cos requisitos para ser titular desta, de acordo co 

establecido no artigo 17 da Lei 4/2013, non considerándose esta transmisión como 

outorgamento de novos títulos. 

 

Artigo 6.- Habilitación para a prestación do servizo 

Os condutores dos vehículos adscritos ao servizo deberán estar en posesión da 

correspondente habilitación para a prestación do servizo, para o que deberán obter o 

permiso municipal de condutor expedido polo Concello de Teo, así como a autorización 

interurbana de taxi. 

 

Os titulares das licenzas teñen a obriga de explotalas persoalmente ou mediante a 

contratación de condutor asalariado, que deberán figurar a xornada completa e con  

dedicación exclusiva, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria terceira da Lei 

4/2013. 

 

En todo caso, cada licenza non poderá ter adscritas máis de dúas persoas condutoras, 

incluída a persoa titular. 

 

Artigo 7.- Permiso municipal de condutor 

O permiso municipal de condutor será concedido polo Concello, a solicitude do 

interesado, que deberá reunir as seguintes condicións: 
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a) Estar en posesión do carné de conducir expedido pola Xefatura de Tráfico, coa 

categoría esixida polo código de circulación para conducir vehículos de servizo 

público. 

b) Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade infecto-

contaxiosa ou impedimento físico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio 

da profesión. 

c) Declaración de no atoparse incurso nalgunha das causas de incapacidade ou 

incompatibilidade que lle impida contratar coa administración pública. 

d) Dúas fotos de tamaño carné e copia autenticada do D.N.I. 

 

 

DOS VEHÍCULOS 

Artigo 8.- Vehículos 

Con carácter xeral, as licenzas de taxi outorgaranse para vehículos cunha capacidade 

mínima de cinco e máxima de sete prazas, incluída a persoa condutora. Non obstante, 

previa motivación da súa necesidade e conveniencia, poderán autorizarse vehículos de 

ata nove prazas, incluída a da persoa condutora. 

 

En todo caso, os vehículos contarán cun espazo dedicado a maleteiro, totalmente 

independente e diferenciado do habitáculo destinado á pasaxe. 

 

Para as novas licenzas outorgadas a partires da entrada en vigor do presente 

Regulamento, e as renovacións de vehículos xa adscritos ao servizo, os vehículos 

destinados á prestación do servizo de taxi no concello de Teo deberán ser de cor 

branca, sen prexuízo do establecido no artigo 27.1 da Lei 4/2013. 

 

Os vehículos poderán ser reemprazados por outros, previa autorización do Concello, 

sempre que o vehículo que reemprace ao anterior fose novo e reunise as condicións 

esixidas para a prestación do servizo. 

 

Haberán de constar de maneira visible na parte central das portas dianteiras do 

vehículo polo exterior o escudo do concello de Teo. Do mesmo xeito, haberá de 
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amosarse no exterior do vehículo, e nunha placa no interior, o número de licenza de 

taxi ó que se encontre afecto.  

Os vehículos adscritos ó servizo irán provistos sempre da seguinte documentación: 

a) Licenza municipal e autorización interurbana de taxi 

b) Permiso municipal de persoa condutora 

c) Permiso de circulación do vehículo 

d) Documentación acreditativa das revisións obrigatorias do vehículo 

e) Seguros esixibles legalmente 

f) Follas de reclamacións 

g) Cadro de tarifas oficiais 

 

Todos os vehículos adscritos ao servizo deberán estar dotados de taxímetro e dun 

módulo luminoso exterior que sinale claramente, de acordo coa normativa técnica de 

aplicación, tanto a dispoñibilidade do vehículo para prestar o servizo como a tarifa que 

resulte de aplicación. 

 

O Concello de Teo promoverá, en colaboración coas asociacións profesionais 

representativas do sector do taxi e o Consello Galego de Transportes, a progresiva 

implantación das innovacións tecnolóxicas precisas para mellorar as condicións de 

prestación e seguridade dos servizos de taxi e das persoas condutoras, a incorporación 

de sistemas automáticos de pagamento e facturación do servizo, sistemas de 

navegación, a progresiva redución das emisións sonoras dos vehículos, a potenciación 

de vehículos de baixa contaminación, a optimización da reciclaxe dos materiais 

empregados e calquera outra innovación que se introducise no sector. 

 

Artigo 9.- Publicidade 

O concello de Teo poderá autorizar aos titulares da licenzas de taxi, a colocación de 

anuncios publicitarios no exterior dos vehículo sempre que se conserve a súa estética, 

non impidan a visibilidade nin xeren perigo. 

 

 A estes efectos, os titulares das licenzas deberán solicitar a correspondente 

autorización, que, no seu caso, se concederá de forma individualizada para cada 

licenza municipal.  
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As autorizacións para a colocación de anuncios publicitarios resolveranse pola alcaldía 

e, no seu caso, outorgaranse con suxeición á lexislación vixente en materia de 

publicidade, tráfico e seguridade viaria, prohibíndose en todo caso toda publicidade 

sexista ou que atente contra os dereitos das persoas. 

 

A publicidade do servizo de taxi en espazos públicos estará limitada aos soportes 

municipais dispostos a tal efecto polo Concello nas paradas de taxi ou a aqueles outros 

que, previa petición, sexan autorizados expresamente por aquel. 

 

Artigo 10.- Organización do servizo 

Os condutores están obrigados a seguir o traxecto máis curto para chegar ao destino 

indicado polo pasaxeiro. A persoa condutora  pode denegar a prestación do servizo de 

taxi cando fora solicitado para finalidades que se presuman racionalmente como ilícitas 

ou cando concorran circunstancias especiais de risco para a seguridade e a integridade 

física das persoas ou do vehículo. 

 

Para a prestación do servizo os vehículos situaranse por orde de chegada nas paradas 

de estacionamento dos vehículos determinadas polo Concello que se relacionan no 

ANEXO I deste Regulamento. Os vehículos non poderán permanecer nas paradas sen 

o seu condutor. 

 

As paradas estarán debidamente sinalizadas, rotuladas polo Concello, e nas mesmas 

figurarán os teléfonos facilitados polos titulares das licenzas. 

 

Cando os usuarios acudan ás paradas para solicitar o servizo, deberán dirixirse ao 

vehículo situado en primeiro lugar, respectando a orde de chegada. 

 

Se non hai ningún vehículo na parada e un usuario solicita o servizo a través de 

chamada telefónica, o taxi deberá recollelo na parada sen custe adicional. 

 

Os servizos contratados por mediación de centrais de radiotaxi ou sistemas 

tecnolóxicos equivalentes, consideraranse iniciados no lugar e momento no que o 

vehículo recibise o encargo de prestar o servizo. 
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En todo caso, o importe máximo do taxímetro no momento da recollida efectiva da 

persoa usuaria non poderá superar o importe correspondente ao mínimo establecido 

para o inicio do servizo, en cumprimento co establecido no artigo 32 da Lei 4/2013.  

 

Artigo 11.- Tarifas 

As tarifas de aplicación aos servizos urbanos de taxi serán as fixadas polo Concello de 

Teo e figuran como ANEXO II deste Regulamento, e as tarifas aplicables aos servizos 

interurbanos serán fixadas pola consellería competente en materia de transporte da 

Xunta de Galicia, cumprindo co establecido no artigo 40 da Lei 4/2013. 

INFRACCIÓNS, SANCIÓNS E PROCEDEMENTO SANCIONADOR 

 

Artigo 12.- Infraccións 

Considerarase infracción calquera acción ou omisión que contraveña o establecido  

neste Regulamento e restantes normas de aplicación, a título de dolo, culpa ou simple 

inobservancia.   

 

A responsabilidade administrativa polas infraccións das normas reguladoras do 

transporte de persoas en vehículos turismo corresponderá: 

a) Nas infraccións cometidas con ocasión da realización de servizos de taxi 

amparados nos preceptivos títulos habilitantes, ao seu titular. 

b) Nas infraccións cometidas con ocasión de servizos de taxi realizados ao amparo 

de títulos habilitantes expedidos a nome doutras persoas, á persoa física que 

empregue ditos títulos, salvo que esta última demostrase que non deu o seu 

consentimento. 

c) Nas infraccións cometidas con ocasión de servizos de taxi realizados sen a 

cobertura do correspondente título habilitante, á persoa que tivera atribuída a 

facultade de uso do vehículo, ben sexa a título de propiedade, aluguer, 

arrendamento financeiro, renting ou calquera outra forma admitida pola 

lexislación vixente. 

Este réxime de responsabilidade aplicarase tamén ás infraccións que consistan 

na difusión de ofertas comerciais para a realización de actividades para as cales 

non se contase co preceptivo título habilitante. 



 

 - 107 -

d) Nas infraccións cometidas pola persoas usuarias e, en xeral, por terceiros que, 

sen estar comprendidos nos apartados anteriores, realizasen feitos que supoñan 

infraccións contempladas no presente Regulamento, á persoa física ou xurídica 

á que vaia dirixido o precepto infrinxido ou á que a disposición correspondente 

asigne especificamente a responsabilidade. 

 

A responsabilidade administrativa esixirase ás persoas físicas ou xurídicas ás que 

se refire o apartado anterior, sen prexuízo de que estas poidan deducir as accións 

que resultasen procedentes contra as persoas ás que sexan materialmente 

imputables as infraccións.  

 

As infraccións poderán cualificarse de moi graves, graves e leves. 

 

Artigo 13.- Infraccións moi graves 

Consideraranse infraccións moi graves: 

a) A realización de servizos de taxi carecendo dos preceptivos títulos habilitantes 

ou cos mesmos suspendidos, anulados, caducados, revogados, sen ter 

realizado o visado obrigatorio, ou por calquera  outra causa ou circunstancia 

pola que as referidas habilitacións expedidas para exercer a actividade xa non 

sexan válidas. No suposto de que a infracción consistise na falla de visado 

obrigatorio e este se tivese realizado con anterioridade á data de resolución do 

procedemento sancionador, a infracción terá a cualificación de leve. 

b) Prestar os servizos de transporte de persoas en vehículos de turismo mediante 

un condutor ou condutora que non estea debidamente autorizado para a 

condución e habilitado para a prestación do servizo. 

c) A cesión ou transmisión, expresa ou tácita, dos títulos habilitantes por parte dos 

seus titulares a favor doutras persoas sen a preceptiva autorización. 

d) O falseamento dos documentos que tiveran que ser presentados como requisito 

para a obtención dos títulos habilitantes ou dos datos que haxan de figurar en 

ditos títulos habilitantes. 

e) A negativa ou obstrución á actuación dos servizos de inspección que impedise o 

exercicio das funcións que legal ou regulamentariamente teñan atribuídas. 
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f) O incumprimento, por parte do titular do vehículo, da obriga de subscribir os 

seguros preceptivos. 

g) O incumprimento das obrigas de prestación do servizo de taxi impostas pola 

administración competente na materia. 

h) Non levar o aparello taxímetro no caso de que este fora esixible, a manipulación 

do mesmo, facelo funcionar de xeito inadecuado ou impedir á súa visibilidade á 

persoa usuaria, así como cantas accións tiveran por finalidade alterar o seu 

normal funcionamento, e a instalación de elementos mecánicos, electrónicos ou 

doutra natureza destinados a alterar o correcto funcionamento do taxímetro ou 

modificar as súas medicións, aínda cando este non se atopase en 

funcionamento no momento de realizarse a inspección. 

A responsabilidade por dita infracción corresponderá tanto ás persoas que 

tivesen manipulado o taxímetro ou colaborado na súa manipulación como ao 

taxista que o teña instalado no seu vehículo. 

i) A prestación de servizos de transporte de persoas con vehículos que 

incumprisen as condicións técnicas sobre accesibilidade de persoas con 

mobilidade reducida que en cada caso se determinen, sempre que o vehículo 

sexa un taxi adaptado. 

j) Prestar o servizo cun número de ocupantes do vehículo que supere o número de 

prazas autorizadas, de conformidade coa normativa vixente. 

k) A realización de servizos de transporte de persoas mediante cobro individual, 

agás nos casos en que estivese expresamente autorizado. 

 

Artigo 14.- Infraccións graves 

Considéranse infraccións graves: 

a) Carecer do preceptivo documento no que deben formularse as reclamacións das 

persoas usuarias ou negar ou obstaculizar a súa disposición ao público. 

b) Non atender a solicitude a unha demanda de servizo de taxi por parte dunha 

persoa  usuaria estando de servizo, ou abandonar un servizo antes da súa 

finalización, salvo que existisen causas xustificadas de perigo fundado para a 

persoa condutora ou para o vehículo de turismo. 

c) A realización de servizos de transporte iniciados nun termo municipal distinto do 

que corresponde á licenza de taxi, agás nos supostos legalmente exceptuados. 
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d) Incumprir o réxime de tarifas vixente para o servizo de taxi. 

e) A prestación de servizos con vehículos distintos aos identificados adscritos ás 

licenzas de taxi e autorizacións interurbanas de taxi, agás os casos de 

reemprazo debidamente autorizados, así como o incumprimento do ámbito 

territorial de ditos títulos habilitantes. 

f) A realización de servizos de taxi por itinerarios inadecuados que foran lesivos 

economicamente para os intereses da persoa usuaria ou desatendendo as súas 

indicacións sen causa xustificada de perigo para a persoa condutora ou danos 

para o vehículo turismo. 

g) Levar a cabo servizos de transporte de persoas en vehículos de turismo sen 

levar a bordo a documentación acreditativa necesaria para controlar a legalidade 

do transporte. 

h) A retención de obxectos abandonados no vehículo sen dar conta á autoridade 

competente. 

i) Non dispoñer dos cadros de tarifas e do resto de documentación que tivera que 

exhibirse para o coñecemento das persoas usuarias. 

j) O trato desconsiderado aos clientes, así como a non prestación do servizo nas 

condicións de hixiene e/ou calidade esixibles. 

k) Calquera das infraccións previstas como moi graves, cando pola súa natureza, 

ocasión ou circunstancia non haxa de ser cualificada como moi grave.  

 

Artigo 15.- Infraccións leves 

Considéranse infracción leves: 

a) Non levar en lugar visible os distintivos que foran esixibles ou levalos nunhas 

condicións que dificulten a súa percepción ou facer un uso inadecuado deles. 

b) Non respectar os dereitos das persoas usuarias establecidos na Lei 4/2013. 

c) Non levar a bordo do vehículo a documentación formal que acredite a 

posibilidade legal de prestar o servizo, sempre que se dispuxera da mesma. 

d) Incumprir as normas que puideran establecerse sobre publicidade nos vehículos 

de turismo. 

e) A carencia no vehículo do letreiro que indique a existencia de follas de 

reclamacións. 
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f) Non entregar o recibo ou factura do servizo prestado ás persoas usuarias, se 

estas o solicitasen, ou entregarlles un recibo ou factura que non cumpra cos 

requisitos establecidos pola normativa de aplicación. 

g) O incumprimento polas persoas usuarias dos deberes que lles correspondesen. 

h) Non levar a placa relativa á súa condición de vehículo de servizo público. 

i) A carencia de cambio de moeda metálica ou billetes ata a cantidade que estea 

regulamentariamente establecida. 

j) Non expoñer ao público os cadros de prezos autorizados ou telos en lugares non 

visibles. 

k) Calquera infracción das que teñen consideración de graves cando pola súa 

natureza, ocasión ou circunstancia non haxa de ser cualificada como grave, 

debendo xustificarse a existencia de ditas circunstancias e motivarse na 

resolución correspondente. 

 

Artigo 16.- Sancións 

Polas  infraccións que se cometan poderán impoñerse as seguintes sancións: 

1. Por falta leve: multa de ata 400€. 

2. Por falta grave: multa dende 401 ata 2.000€. 

3. Por fata moi grave: multa dende 2.001 ata 6.000€, e a posibilidade de declarar a 

caducidade do título administrativo habilitante. 

 

Todo isto, sen prexuízo das circunstancias condicionantes previstas no artigo 63 da Lei 

4/2013. 

 

A competencia para a imposición das sancións previstas neste Regulamento 

corresponderá ao alcalde no caso das faltas leves ou graves, e ao Pleno no caso das 

moi graves. 

 

Artigo 17.- Procedemento sancionador 

O procedemento sancionador iniciarase de oficio ou a instancia de parte, de 

conformidade co previsto na Lei 30/92, de réxime xurídico das Administracións Públicas 

e do procedemento administrativo común, e de acordo co Regulamento do 
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procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado por Real Decreto 

1398/1993, do 4 de agosto. 

 

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. 

 

 

Disposición transitoria.  

As licenzas outorgadas polo concello de Teo para a prestación do servizo de vehículos 

de aluger con condutor, autoturismos clase-B, con anterioridade á entrada en vigor da 

Lei 4/2013, consideraranse a todos os efectos equiparadas ás licenzas de taxi que 

habilitan para a prestación do servizo urbano de taxi, salvo o disposto na disposición 

transitoria 4ª do citado texto legal. 

 

Disposición derrogatoria.  

Queda derrogado o “Regulamento municipal para a prestación do servizo de vehículos 

de aluguer con condutor-taxis” (BOP nº 11, de 16 de xaneiro de 2013 e BOP nº 3 de 7 

de xaneiro de 2014). 

 

ANEXO I 

Localización de paradas 

1. Urbanización Os Tilos (Rúa Carballo) 

2. Montouto (Travesía de Montouto) 

3. Montouto (Mámoas de Montouto) 

4. Cacheiras (Travesía de Cacheiras) 

5. Ramallosa (Rúa da Lagoa) 

6. Casalonga (Travesía da Casalonga) 

7. Reborido (Travesía de Reborido) 

8. O Vilar de Calo (Estrada Milladoiro-Solláns) 

9. Lugar de A Ribeira, parroquia de Reis, no contorno do Centro de saúde 
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ANEXO II 

Tarifas 

As tarifas aplicables aos servizos interurbanos, serán as fixadas pola consellería 

competente en materia de transporte da Xunta de Galicia, oído o Consello Galego de 

Transportes. 

As tarifas aplicables aos servizos urbanos serán as estipuladas a continuación. 

 

A percepción mínima cubriría os primeiros 1.700 metros ou importe equivalente en 

esperas, según a tarifa establecida para a espera. A partir de aí comezaría a computar 

o taxímetro. 

TARIFA 1 
Aplicable de luns a venres das 06,00h ás 
22,00h e sábados das 06,00h ás 15,00h 

TARIFA 2 
Aplicable de luns a venres das 22,00h ás 
06,00h, os domingos e festivos as 24 
horas 
e sábados das 15,00h ás 22,00h 

Percepción 
mínima 

3,50€ (IVE 
engadido) 

Percepción mínima 4,00€ (IVE engadido)

Quilómetro 
percorrido 

1,00€ (IVE 
engadido) 

Quilómetro 
percorrido 1,20€ (IVE engadido)

Hora de espera 15,00€ (IVE 
engadido) 

Hora de espera 18,00€ (IVE 
engadido) 

Suplemento 
maleteiro 

0,50€ (IVE engadido) 
(Cobrarase a partires do terceiro vulto, sendo sen custe os dous 
primeiros, e non entendéndose como vultos as cadeiras de bebés e 
cadeiras para dependentes) 

Suplemento por 
traslado de 
mascotas 

1€ (IVE engadido)  
(Agás cans guía) 

 

 
11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DAS BASES 
PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE 
GALICIA SOCIAL (TMGS) DO CONCELLO DE TEO. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de transportes, comercio, turismo e 

emprego, D.ª Concepción García Vázquez. 
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A Sra. García da conta da proposta de 15 de setembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, comercio e emprego de 21 de setembro de 2015. 

 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Modificación das Bases para a concesión de axudas do Transporte Metropolitano 
de Galicia Social (TMGS) do Concello de Teo 

 
Con data 30 de marzo de 2012, foron aprobadas en sesión plenaria ordinaria, as Bases 
para a concesión de axudas do Transporte Metropolitano de Galicia Social (TMGS) do 
concello de Teo. 
 
O contido das bases establece catro colectivos de usuarios como beneficiarios das 
bonificacións. 
 
O colectivo de estudantes non está recollido nestas bases, porque xa son perceptores 
de axudas a través das bolsas de ensino e transporte convocadas anualmente polo 
Concello de Teo. 
 
A recente sinatura do convenio de transporte entre os concellos de Santiago de 
Compostela e Teo, no que se da continuidade ao servizo urbano que atende a 
urbanización dos Tilos, establece a asunción por parte do Concello de Teo dos custes 
das bonificacións establecidas por dito servizo para estudantes residentes no concello. 
 
Dado que esa bonificación estará dispoñible para os usuarios de dita liña, compre 
facelo extensible a todos os servizos de transporte bonificados dende este concello. 
 
A incorporación desta nova bonificación implicaría a sustración do importe destinado a 
transporte na convocatoria de axudas para o ensino, no que respecta aos percorridos 
dentro da Área de Transporte Metropolitano de Santiago, e a súa asignación a este 
novo cargo. 
 
Considerando todo o anterior, proponse ó Pleno a adopción do seguinte: 

ACORDO 
Modificar as Bases para a concesión de axudas do Transporte Metropolitano de Galicia 

Social (TMGS) do concello de Teo, nos temos que se recollen a continuación, 
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quedando redactadas as mesmas conforme ao texto que se incorpora como anexo á 

presente. 

1. Incorporar un novo colectivo de bonificados no TMGS engadindo o paragrafo “e”  ao 

artigo 4 co seguinte texto: 

 “e) Os estudantes menores de 18 anos censados no concello de Teo, que 

acrediten a súa matrícula nun centro de ensino da Área de Transporte Metropolitano 

de Santiago” 

2. Modificar o apartado 6 do artigo 5, que queda redactado como segue: 

“5.6. Para o colectivo de estudantes que cumpran os requisitos establecidos no 
artigo 4, apartado e) das presentes bases, o Concello de Teo subvencionará nun 
50% o importe de ata un máximo de 40 viaxes mensuais”. 

3. Incorporar un novo apartado ao artigo 5, con índice 5.7, co seguinte contido: 

“5.7. As axudas realizaranse con cargo á partida orzamentaria 440/466.0 dentro dos 
límites establecidos en cada orzamento anual” 

4. Incorporar un novo parágrafo ao apartado 5 do artigo 7, seguinte contido: 

“e. As solicitudes presentadas para estudantes aos que fai referencia o artigo 4, 
apartado e) das presentes bases, deberán ir acompañadas de: 

 Certificado de matrícula nun centro de ensino situado dentro da Área de Transporte 

Metropolitano de Santiago, para o período no que solicita a bonificación. 

 DNI ou Libro de Familia, onde apareza o menor para o que se solicita a axuda.” 

En Teo, a 15 de setembro de 2015 

Rafael C. Sisto Edreira 

ANEXO 

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

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 
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a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, anuncian o 

apoio dos seus respectivos grupos á proposta, non facendo 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 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 

Modificar as Bases para a concesión de axudas do Transporte Metropolitano de 
Galicia Social (TMGS) do concello de Teo, nos temos que se recollen a 
continuación, quedando redactadas as mesmas conforme ao texto que se 
incorpora como anexo á presente 

5. Incorporar un novo colectivo de bonificados no TMGS engadindo o paragrafo 
“e”  ao artigo 4 co seguinte texto: 

 “e) Os estudantes menores de 18 anos censados no concello de Teo, que 

acrediten a súa matrícula nun centro de ensino da Área de Transporte 

Metropolitano de Santiago” 

6. Modificar o apartado 6 do artigo 5, que queda redactado como segue: 

“5.6. Para o colectivo de estudantes que cumpran os requisitos establecidos 
no artigo 4, apartado e) das presentes bases, o Concello de Teo 
subvencionará nun 50% o importe de ata un máximo de 40 viaxes mensuais”. 

7. Incorporar un novo apartado ao artigo 5, con índice 5.7, co seguinte contido: 

“5.7. As axudas realizaranse con cargo á partida orzamentaria 440/466.0 
dentro dos límites establecidos en cada orzamento anual” 

8. Incorporar un novo parágrafo ao apartado 5 do artigo 7, seguinte contido: 

“e. As solicitudes presentadas para estudantes aos que fai referencia o artigo 
4, apartado e) das presentes bases, deberán ir acompañadas de: 
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 Certificado de matrícula nun centro de ensino situado dentro da Área de 
Transporte Metropolitano de Santiago, para o período no que solicita a 
bonificación. 

 DNI ou Libro de Familia, onde apareza o menor para o que se solicita a 
axuda.” 

ANEXO 

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

Artigo 1.- Obxecto 

A presente normativa ten como obxecto a regulación do réxime de concesión das 
axudas ao transporte colectivo por parte do Concello de Teo, coa intención de 
promover e facilitar no seu ámbito territorial a mobilidade, o desprazamento e a 
intercomunicación a través dos medios de transporte público. 

Artigo 2.- Ámbito de Aplicación 

As axudas ás que fan referencia estas bases serán de aplicación en todos os 
medios de transporte público incluídos no Anexo Técnico do II Convenio de 
Colaboración para o Desenvolvemento Conxunto do Transporte Metropolitano de 
Galicia na Área de Transporte Metropolitano de Santiago, que o Concello de Teo 
ten asinado coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da 
Xunta de Galicia, e serán de aplicación exclusiva naquelas viaxes que teñan como 
orixe ou destino o concello de Teo. 

 

Artigo 3.-Títulos de viaxe 

3.1. A estes efectos tan só será considerado válido como título de viaxe a Tarxeta 
Metropolitana de Galicia Social (TMGS). 

3.2. Os títulos de viaxe expediranse con carácter nominativo e serán de uso 
exclusivo do seu titular, que tan só poderá ser titular dunha única TMGS expedida 
por calquera dos concellos que integran a Area de Transporte Metropolitano de 
Santiago, quen se responsabiliza da súa custodia e correcto uso, estando obrigado 
a comunicar ao concello a súa perda ou deterioro coa finalidade de proceder á súa 
anulación e substitución. 



 

 - 117 -

3.3 A partir da entrada en vigor destas bases queda expresamente anulado 
calquera outro título, bono ou tarxeta expedidos polo concello coa finalidade de 
subvencionar o transporte público aos particulares. 

 

Artigo 4.- Beneficiarios 

Poderán ser beneficiarios, previa solicitude nos servizos correspondentes do 
concello: 

• a) As persoas maiores de sesenta e cinco anos, sen actividade laboral, que 
acrediten estar empadroadas no concello de Teo no momento da súa solicitude 
e que acrediten o seu empadroamento en calquera dos concellos da Área de 
Transporte Metropolitano de Santiago nos doce meses anteriores á solicitude da 
axuda e teñan uns ingresos persoais nos superiores a 1,5 veces o valor do 
IPREM. 

• b) As persoas en situación de desemprego que cumpran os seguintes requisitos: 

1.- Atoparse inscrito como demandante de emprego, de xeito ininterrompido 
durante os doce meses anteriores á data da súa solicitude. 

2.- Ter realizado actividade laboral durante un tempo mínimo de doce meses 
nos derradeiros cinco anos. 

3.- Carecer de recursos propios 

4.- Participar activamente en itinerarios de inserción laboral. 

5.- Estar empadroado no concello de Teo no momento de facer a solicitude e 
acreditar un empadroamento anterior a doce meses en calquera dos 
concellos da Área de Transporte Metropolitano de Santiago. 

• c) As persoas que acrediten una discapacidade en grao igual ou superior ao 
65%, acreditada a través de copia de certificación de minusvalía de EVO, que 
cumpran os seguintes requisitos: 

1.- Ter un nivel de ingresos persoais igual ou inferior a 1,5 veces o valor do 
IPREM. 

2.- Estar empadroado no concello de Teo no momento de facer a solicitude e 
acreditar un empadroamento anterior a doce meses en calquera dos 
concellos da Área de Transporte Metropolitano de Santiago. 

• d) Con carácter extraordinario, aquelas persoas residentes no concello de Teo 
que, a criterio dos Servizos Sociais do concello e atendendo a razóns de 
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emerxencia social ou de precariedade persoal , puideran precisar destas 
axudas. 

• e) Os estudantes menores de 18 anos censados no concello de Teo, que 
acrediten a súa matrícula nun centro de ensino da Área de Transporte 
Metropolitano de Santiago. 

 

Artigo 5.- Contía das axudas e partida orzamentaria 

5.1. A contía das axudas fixarase tomando como referencia o prezo da viaxe sinxela 
correspondente a un Salto, aboado mediante Tarxeta Metropolitana de Galicia e 
explicitado no Anexo Técnico do Convenio citado no Artigo 2 das presentes bases, 
na actualidade 0,78 euros, e poderá ser variado, no seu caso, de acordo coas 
variacións que este prezo poida experimentar durante a vixencia das presentes 
bases. 

5.2. O Concello de Teo subvencionará as viaxes efectuadas polas persoas maiores 
de 65 anos que cumpran as condicións estipuladas no artigo 4, apartado a) das 
presentes bases nun cincuenta por cento do seu importe, ata un máximo de vinte 
viaxes mensuais. 

5.3. O Concello de Teo subvencionará as viaxes efectuadas polas persoas en 
situación de desemprego que cumpran os requisitos estipulados no artigo 4, 
apartado b) das presentes bases nun cincuenta por cento do seu importe, ata un 
máximo de vinte viaxes mensuais. 

5.4. O Concello de Teo subvencionará as viaxes efectuadas polas persoas con 
discapacidade que cumpran os requisitos estipulados no artigo 4, apartado c) das 
presentes bases nun cincuenta por cento do seu importe, ata un máximo de vinte 
viaxes mensuais. 

5.5. No que se refire ás axudas ao transporte concedidas ao colectivo ao que fai 
referencia o artigo 4 no seu apartado d), a súa contía virá determinada pola  
proposta de concesión que os Servizos Sociais do Concello estimen necesaria, 
tanto no que se refire ao importe da subvención como ao número de viaxes 
mensuais subvencionables. 

5.6. Para o colectivo de estudantes que cumpran os requisitos establecidos no 
artigo 4, apartado e) das presentes bases, o Concello de Teo subvencionará nun 
50% o importe de ata un máximo de 40 viaxes mensuais. 

5.7. As axudas realizaranse con cargo á partida orzamentaria 440/466.0 dentro dos 
límites establecidos en cada orzamento anual. 
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Artigo 6.- Duración das axudas 

6.1. Con carácter xeral, estas axudas terán vixencia en tanto se manteñan as 
condicións que determinaron a súa concesión e serán revisadas aos doce meses da 
súa concesión, estando obrigado o beneficiario a aportar en cada momento a 
documentación xustificativa que lle sexa requirida polos servizos municipais. 

6.2. Os beneficiarios están obrigados a comunicar de inmediato ao concello de Teo 
calquera variación na súa situación persoal que puidera supoñer o incumprimento 
das condicións que determinaron a súa concesión. 

6.3. Con carácter extraordinario, as axudas concedidas previo informe dos Servizos 
Sociais do Concello terán a vixencia que estes mesmos determinen e 
interromperanse no momento en que, previo informe, así o consideren. 

 

Artigo 7.- Solicitudes e requisitos 

7.1. As solicitudes para acollerse aos beneficios da TMG Social deberán ser 
presentadas por Rexistro no concello, mediante a cumprimentación do impreso 
oficial que o concello habilitará para tal fin, coa excepción das axudas que vaian a 
ser concedidas ao amparo do disposto no apartado d) do artigo 4 destas bases, que 
serán tratadas directamente polos Servizos Sociais do concello.. 

7.2. O prazo de solicitude estará permanentemente aberto. 

7.3. Con carácter xeral, deberán ir acompañadas de copia do DNI do solicitante e, 
no caso de non levar empadroado no concello de Teo un tempo superior a doce 
meses, certificado de ter estado empadroado en calquera dos concellos da Area de 
Transporte Metropolitano de Santiago nos meses inmediatamente anteriores ata 
xustificar un mínimo de doce meses consecutivos en total.  

7.4. O solicitante deberá facilitar o número da súa Tarxeta Metropolitana de Galicia, 
que deberá adquirir ás súas expensas nos lugares habilitados para elo, para que 
por parte dos servizos municipais sexa convertida en TMG Social, una vez aceptada 
a súa solicitude. 

7.5. Con carácter específico, deberá ser aportada igualmente a seguinte 
documentación: 

a. As solicitudes formuladas por persoas maiores de 65 anos, ao amparo do 
disposto no apartado a) do artigo, 4, deberán ir acompañadas de: 

 Certificado da Seguridade Social indicando si a persoa solicitante é 
perceptora de pensión e, de ser así, facendo constar o seu importe. 
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 Fotocopia da declaración do IRPF do último ano ou, de non ter 
obriga de facela, certificación da Axencia Tributaria que o acredite. 

b. As solicitudes formuladas por persoas en situación de desemprego ao 
amparo do disposto no apartado b) do artigo 4, deberán ir acompañadas de: 

 Informe de vida laboral 

 Certificación de estar inscrita como demandante de emprego no 
INEM, indicando o período temporal e si é beneficiario ou non de 
prestación ou subsidio, con indicación, no seu caso, do seu importe. 

 Certificación da Seguridade Social indicando si é perceptora de 
pensión e, de ser así, facendo constar o seu importe. 

 Fotocopia da declaración do IRPF do último ano ou, de non ter 
obriga de facela, certificación da Axencia Tributaria que o acredite. 

 Certificación de estar participando activamente en itinerarios de 
inserción laboral. 

c. As solicitudes presentados por persoas con discapacidade ás que fai 
referencia o apartado c do artigo 4 das presentes bases, deberán ir 
acompañadas de: 

 Certificado expedido pola Seguridade Social indicando si é 
perceptora de pensión e, de ser así, indicación do seu importe. 

 Fotocopia da declaración do IRPF do último ano ou, de non ter 
obriga de facela, certificación da Axencia Tributaria que o acredite. 

 Fotocopia de certificación EVO de minusvalía. 

d.  A concesión de axudas ao transporte derivadas do disposto no apartado d) 
do artigo 4 das presentes bases serán tramitadas directamente polos 
Servizos Sociais municipais, os cales requirirán a documentación xustificativa 
necesaria en cada momento para a elaboración dun informe documentado 
que xustifique a súa concesión ou denegación. 

e. As solicitudes presentadas para estudantes aos que fai referencia o artigo 4, 
apartado e) das presentes bases deberán ir acompañadas de: 

 Certificado de matrícula nun centro de ensino situado dentro da Área 
de Transporte Metropolitano de Santiago, para o período no que 
solicita a bonificación. 
 

 DNI ou Libro de Familia, onde apareza o menor para o que se solicita 
a axuda. 
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Artigo 8. Procedemento de concesión 

8.1. As solicitudes de TMG Social presentadas de conformidade co disposto nos 
apartados a), b) e c) do artigo 4 destas bases, debidamente xustificadas, serán 
resoltas favorablemente por acordo da Alcaldía nun prazo máximo de cinco días, 
agás causa de forza maior que o impida. 

8.2. No caso de que se producira algunha denegación, esta deberá ser comunicada 
por escrito ao interesado, explicando as causas que motivan a súa denegación, 
dentro do prazo máximo de dez días naturais a contar dende a data de 
cumprimentación da solicitude. Contra esta decisión, o interesado poderá formular 
escrito de alegacións dirixido ao señor Alcalde, no prazo de quince días naturais a 
contar dende a data de notificación da súa denegación, que deberá ser contestado 
no prazo de sete días naturais a contar dende a data de rexistro do escrito de 
alegacións. 

8.3. Nos primeiros cinco días de cada mes, o concello confeccionará un listado de 
beneficiarios das axudas que será posto a información pública nos taboleiros da 
casa consistorial durante quince días.  

8.4. O abonamento das axudas canalizadas a través da TMG Social faranse 
efectivas no momento de efectuar a recarga da tarxeta por parte do seu titular, ou 
actualizando a tarxeta nos ATM bancarios autorizados, a partir do mes seguinte ao 
da realización dos consumos, mediante compensación do cincuenta por cento do 
importe de ata un máximo de vinte viaxes realizados no mes anterior,, e así 
sucesivamente. Estas compensacións serán acumulables por un período máximo 
de dous meses, entendéndose desistidas se neste prazo non se solicitaran. 

8.5. As axudas tramitadas polos Servizos Sociais do concello, previo informe de 
estes e a proposta do responsable da área, serán concedidas polo Alcalde, quen 
dará conta das concesións á corporación na primeira sesión plenaria posterior á súa 
concesión. 

 

Artigo 9. Conta xustificativa da subvención 

9.1. O concelleiro/a responsable da área elaborará anualmente unha memoria 
xustificativa que recolla a actividade realizada e os resultados obtidos. 

9.2. En cumprimento do RD 887/2006 do 21 de xullo, o concello de Teo terá acceso 
a unha relación pormenorizada dos traxectos realizados co número de tarxeta do 
usuario, a data do servizo e o importe dos mesmos, e aboará á Xunta de Galicia a 
parte que lle corresponda de conformidade co Plan de Achegas que determinará a 
Dirección Xeral de Mobilidade. 
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Artigo 10. Uso da Tarxeta 

10.1. A tarxeta é persoal e intransferible, responsabilizándose o seu titular do seu 
uso correcto. 

10.2. A Tarxeta deberá ser mostrada ao condutor/a do autobús e presentada nas 
máquinas canceladoras dos mesmos. 

10.3. O titular deberá identificarse mediante DNI, pasaporte, permiso de conducir ou 
documento análogo sempre que sexa requirido para elo polo condutor/a do autobús, 
inspectores da compañía de transportes ou persoal do concello debidamente 
acreditados. 

10.4. O titular da tarxeta está obrigado a mantela en bo estado e a comunicar ao 
concello a súa perda ou roubo que puidera significar a utilización por persoas non 
autorizadas para elo. O incumprimento deste deber podería determinar a exixencia 
de responsabilidades conforme ao réxime sancionador destas bases. 

10.5. O mantemento da situación de beneficiario está condicionada a que o mesmo 
reúna en todo momento os requisitos esixidos. 

10.6. Transcorridos 12 meses dende a data de concesión, o concello poderá dar de 
baixa as tarxetas daqueles titulares que non houberan renovado a documentación 
acreditativa da permanencia das circunstancias que motivaron a súa concesión. 
Estes beneficios suspendidos por esta causa serán repostos de inmediato a partir 
do momento en que se acredite o dereito efectivo aos mesmos. 

 

Artigo 11. Infraccións 

Terán a consideración de moi graves e, en consecuencia, merecentes de sanción 
as seguintes infraccións: 

a. A utilización da tarxeta por persoa distinta do seu titular, co seu 
consentimento e sen que medie comunicación ao concello de roubo ou 
perda. 

b. A falsificación ou manipulación da documentación aportada no momento 
da súa solicitude ou renovación. 

c. O comportamento manifestamente inadecuado nos medios de transporte 
público, tales como comportamentos violentos, groseiros, sexistas, 
xenófobos, racistas ou calquera outros denunciados polo persoal dos 
medios de transporte ou outros pasaxeiros diante do concello, que 
procederá á apertura das correspondentes dilixencias informativas. 
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d. A negativa á presentación do DNI ou identificación persoal suficiente ao 
condutor/a do autobús, servizos de inspección da empresa ou persoal 
acreditado do concello, cando lle fose requirida. 

 

Artigo 12. Réxime sancionador 

12.1. As actuacións consideradas nestas bases como moi graves, conlevarán a perda 
do dereito á obtención da TMG Social por un período de doce meses. 

12.2. A reiteración nestas condutas, suporán a perda definitiva do dereito”. 
 

12.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO SOBRE O ACOLLEMENTO 
DE PERSOAS REFUXIADAS. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 
Sendo as vinte e tres horas sae do Salón de Plenos a concelleira de Anova D.ª Mª del 

Pilar Pérez Fagil. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción de 15 de setembro de 2015 (rex. entrada nº 7.433, 

de 17/09/2015), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de benestar social, igualdade, participación veciñal e mocidade 

de 21 de setembro de 2015. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO DO CONCELLO DE TEO SOBRE O 

ACOLLEMENTO DE PERSOAS REFUXIADAS 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  
Segundo a ACNUR, a causa da guerra civil que vive Siria o número de refuxiados só 
en países limítrofes ascende ás 4.089.023 persoas. A magnitude desta crise 
humanitaria está facendo que uns 3000 ao día, estimación ofrecida tamén polo mesmo 
organismo de Nacións Unidas, trate de chegar a Europa, calculase que neste momento 
hai 400.000 persoas deambulando por Europa, sobre todo a través de Grecia e os 
Balcáns. E non é o único conflito que esta obrigando ás persoas a fuxir dos seus 
países para salvar a vida, ou polo menos unha calidade de vida mínima. A isto hai que 
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engadir persoas que sofren persecución por motivos ideolóxicos, relixiosos, por 
orientación sexual, e que a única posibilidade de sobrevivir pasa por ser acollidos en 
Europa. 
 
As imaxes que estamos vendo a diario de homes, mulleres e nenos sendo tratados 
coma gando nas fronteiras de Europa devólvennos aos peores tempos da convulsa 
historia, os tempos anteriores á Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, 
onde a dignidade humana desaparecera por completo. Esta imaxes, non sendo únicas, 
parecen que por fin mobilizaron a nosa  conciencia. 
 
Pero a responsabilidade de Europa para con estas persoas non se debe unicamente a 
cuestións humanitarias. A vontade de desestabilizar, zonas enteiras do planeta forma 
parte dunha estratexia dos países occidentais polo control xeopolítico desa parte do 
mundo e dos importantes recursos, en especial enerxéticos, que atesoura.  
 
Así, sabido é o papel xogado por algún país europeo na venda de armas a grupos que, 
no seu momento, foron tildados de “demócratas” e que hoxe abrazan o 
fundamentalismo relixioso e que pretenden impoñer en Siria costumes medievais. 
Tamén España é un país que adoita exportar armas a países coma Emiratos Árabes 
Unidos ou Arabia Saudí coñecidos por armar, á súa vez, a determinadas faccións 
sirias. 
 
A Comisión Europea vén de facer pública a cantidade de refuxiados que debería 
asumir España: 14.931. Cantidade que o goberno central calificou como 
“desproporcionada”. Se esa cantidade se repartise por CCAA en base á poboación, a 
Galiza corresponderíalle acoller 2.112 refuxiados. Unha cantidade de persoas que nos 
parece totalmente asumible e que demanda de nós un maior compromiso dada a nosa 
condición de pobo que coñece de primeira man o que é ter que deixar o país de 
nacemento en busca dun futuro mellor e que tamén coñeceu, por mor da guerra civil 
española e a posterior dictadura franquista, o que é fuxir dun país en guerra ou 
exiliarse. 
 
Pero non queremos modelos de centros de acollida desintegradores , excluíntes e 
construtores de marxinación. Este modelo xa foi posto en práctica coas persoas 
refuxiadas da antiga Iugoslavia nos anos noventa, e dende aquela algo máis sabemos 
dos procesos sociais. Queremos un modelo de acollida que aposte pola integración, 
polo intercambio de saberes culturais, polo acompañamento na inclusión e 
participación social, con apoio para o acceso aos sistema de saúde, educativo ou de 
servizos sociais. Queremos que as persoas vivan e non vexeten, e para iso hai que 
contar coa colaboración da cidadanía e da administración. Da cidadanía porque sen 
apoio das persoas que nos rodean non podemos nin esperar que se activen as 
capacidades de integración persoais e sociais, e aquí o voluntariado ten un papel 
esencial. 
As  administracións, cada unha coas súas competencias, ten que apoiar , dar estrutura 
e potenciar todos estes procesos con dotación económica , técnica e humana. A 
administración estatal é a autonómica deben establecer partidas orzamentarias que 
permitan facer fronte aos gastos derivados das necesidades básicas das persoas 
refuxiadas, e a  Xunta de Galicia, ademais establecer un plan de coordinación cos 
concellos que asuman a tarefa de ser terra de acollida. 
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O concello de Teo, entendendo que a competencia en integración social tamén nos 
obriga a colaborar coas persoas refuxiadas, estimularemos a colaboración social e 
asignaremos recursos para, na medida das nosas posibilidades, que poden ser mais se 
o resto das administracións abren vías de financiamento, dar un soporte de acollida 
que conxugue a capacidade técnica e a forza da cidadanía de Teo. 
 
Por todo o exposto 
 

 En atención ao referido, o Grupo de Goberno do concello de Teo presenta a 

seguinte Moción para a súa aprobación polo Pleno Municipal: 

 

• Instar ao goberno español, non só a que acepte o número de refuxiados proposto 

pola Comisión Europea, senón que se comprometa a acoller un maior número de 

persoas por tratarse dunha cantidade perfectamente asumible polo Estado Español. 

• Declarar ao Concello de  Teo “Terra de acollida” en referencia aos refuxiados que 

foxen de países en guerra e situación de miseria., comunicar a todas as 

administracións que este concello esta en capacidade de activar os seus recursos 

sociais e comunitarios para procurar un acollemento real e enriquecedor para a nosa 

sociedade e para as persoas que cheguen. 

• Instar á Xunta de Galicia a crear e dotar economicamente o plan “Refuxio en Galiza”, 

onde se destinen partidas para a creación ou posta en funcionamento dun proxecto 

de acollida que facilite fondos aos concellos que mostraran a súa vontade de 

converterse en lugares de acollida para proceder a asumir con garantías as persoas 

refuxiadas e  en condicións de dignidade”.  

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que a posición do BNG sobre o tema é ben coñecida polo que van a apoiar a 

moción. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo, 

engadindo que neste caso a sociedade civil foi por diante de calquera Administración. 

Sinala a Sra. Lemus que dende o concello de Teo se fixeron intentos de chegar a  

consensos en canto a forma de facelo porque é un tema que haberá que afrontar entre 
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todos, porque non se trata dunha cousas temporal nin fácil e ten que implicar a todos 

os Teenses. 

 

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

D.ª María Vázquez Rey. 

 

A Sra. Vázquez afirma que dende o seu grupo ven a proposta como algo bo, aínda que 

creen que pode faltarlle algo porque o que se pide xa se está facendo. Opina que ten 

que ser un tema a levar entre todos porque se trata dun tema complexo. Pregunta se 

dende o concello de Teo se fixo xa o manifesto de querer ser terra de acollida, e indica 

que dende a Xunta xa existe un portal para que as familias de forma individual se 

apunten ou manifesten a súa intención de colaborar. Interésase a Sra. Vázquez sobre 

que tipo de base tería o concello de Teo a nivel de servizos sociais e como sería a 

acollida. Pregunta a Sra. Vázquez se dende Teo xa se puxeron en contacto con ese 

portal que hai e que tipo de actuacións se farían. 

 

O Sr. Iglesias di que a canle que se está utilizando, non é a Xunta de Galicia,  senón a 

Fegamp. Explica que o Ministerio solicitou ás Comunidades Autónomas e á Fegamp 

que fixeran unha recollida entre os concellos sobre que dispositivos estarían dispostos 

a activar, engadindo que dende Teo se respostou que se está en condicións de activar 

un programa de voluntariado e de acompañamento social, existindo un número de 

familias que amosaron a súa disposición para acoller persoas, habendo actualmente un 

proceso de maduración desas solicitudes. Aclara o Sr. Iglesias que por iso o que se 

reclama da Xunta é, non que faga portais, senón que facilite medios para que os 

servizos sociais poidan asumir o traballo con esa familias, e poidan facer uns descartes 

e facer unha maduración desa oferta de xeito tecnicamente viable. Neste momento se 

depende de voluntariado e, no caso de ser terra de acollida, esa acollida ten que ser 

seguida e o seguimento ten que ser feito por profesionais e non por voluntarios, que 

teñen outro funcionamento. Conclúe o Sr. Iglesias que polo tanto o que se lle pide á 

Xunta é que active o Plan e facilite que os servizos sociais poidan asumir ese traballo 

que tiñan pendente. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

e a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, non fan uso da súa quenda. 

 

A concelleira do PP, Sra. Vázquez, di que se supón que a Consellaría tamén habilitou 

una conta de correo. Salienta a Sra. Vázquez que non van a votar en contra pero que 

se van a abster. 

 

O Sr. alcalde di que se fixo unha convocatoria de alcaldes da Comarca para ver en que 

medida os concellos se podían comprometer e quedouse en valorar cada concello as 

posibilidades e manter un contacto posterior, no senso de poder ofertar servizos 

complementarios. 

 
Sometida o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor (7 
Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete abstencións (7PP), 
acorda: 

• Instar ao goberno español, non só a que acepte o número de refuxiados 
proposto pola Comisión Europea, senón que se comprometa a acoller un 
maior número de persoas por tratarse dunha cantidade perfectamente 
asumible polo Estado Español. 

• Declarar ao Concello de  Teo “Terra de acollida” en referencia aos refuxiados 
que foxen de países en guerra e situación de miseria., comunicar a todas as 
administracións que este concello esta en capacidade de activar os seus 
recursos sociais e comunitarios para procurar un acollemento real e 
enriquecedor para a nosa sociedade e para as persoas que cheguen. 

• Instar á Xunta de Galicia a crear e dotar economicamente o plan “Refuxio en 
Galiza”, onde se destinen partidas para a creación ou posta en funcionamento 
dun proxecto de acollida que facilite fondos aos concellos que mostraran a 
súa vontade de converterse en lugares de acollida para proceder a asumir con 
garantías as persoas refuxiadas e  en condicións de dignidade. 
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13.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SON DE TEO ANOVA SOBRE O 
APOIO AO SECTOR LEITEIRO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 
Sendo as vinte e tres horas e dezasete minutos sae do Salón de Plenos a concelleira 

do PSdeG-PSOE, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, que se incorpora á sesión pasados 

dous minutos. 

 
O Sr. Iglesias da conta da moción de 15 de setembro de 2015 (rex. entrada nº 7.440, 

de 17/09/2015), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de transportes, turismo, comercio e emprego de 21 de setembro 

de 2015. 

 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEO ANOVA NO CONCELLO DE 

TEO SOBRE O APOIO AO SECTOR LEITEIRO 

O Grupo municipal de son de Teo- Anova presenta, para a súa discusión e aprobación, 

se procede, a MOCIÓN relativa ás mobilizacións do sector leiteiro galego, de acordo á 

fundamentación seguinte: 

 

                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O sector primario de produción de leite é un dos máis importantes sustentos do rural 

galego. 

As case 10.000 explotacións existentes hoxe en día no noso país crean emprego e 

actividade económica arredor da súa actividade. 

 

Empresas fornecedoras de pensos, servizos veterinarios, fitosanitarios e o comercio 

das vilas do noso país dependen en grande medida da vitalidade deste sector. 

 

Durante os últimos 30 anos produciuse un enorme cambio no modelo que levou 

consigo o peche de miles de explotacións e a concentración da produción nun número 

menor delas, explotacións que fixeron un esforzo moi grande de investimento en 
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tecnoloxía e en dimensionar a cota, esforzo que tamén se pode traducir en inversión 

pública para tales fins. 

 

Porén, os gobernos, nun país gobernado polo PP durante 29 dos 36 anos de 

democracia, non foron quén de resolver problemas estruturais que hoxe lastran o 

sector. 

 

•Carencia de ordenación do territorio e de políticas efectivas de mobilidade da terra, 

fracaso que significa o continuo abandono de terras potencialmente produtivas e un 

maior custe de produción das nosas explotacións, que por non ter base territorial 

suficiente dependen en exceso da compra de pensos, o que as fai competir en 

inferioridade de condicións cos produtores doutros países onde os gobernos si fixeron 

os deberes neste aspecto. 

•Ausencia dunha política industrial que dotase a Galiza dun complexo industrial de 

transformación en produtos lácteos con maior valor engadido. 

•Non existencia dun marco normativo efectivo que garanta o equilibrio na cadea 

comercial e que impida o abuso de posición de dominio da industria e a distribución 

sobre os gandeiros. 

 

Hoxe en día sonlle impostas aos nosos produtores prezos e condicións baixo ameazas 

de non recollida e segue a utilizarse impunemente o leite como produto reclamo, así 

como a venda a perdas. 

 

Por outra banda, e coñecendo que o 1 de abril de 2015 remataba o sistema de cotas 

en Galiza, carecemos dun plan estratéxico, que debeu terse feito no seu momento, 

para previr posibles escenarios coma o que agora vivimos, cuestión dunha gravidade 

enorme, que pode supoñer a quebra de centos de explotacións. 

 

As solucións aos problemas estruturais chegarán a través de medidas a medio e longo 

prazo e para chegar alá hai que sobrevivir á actual situación de emerxencia. 
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O prezo medio do leite en Galiza non chega aos 28 céntimos o litro, cantidade que está 

por debaixo dos custes de produción, estimados nuns 30 céntimos litro. A isto, hai que 

engadir o drama que vive o 15% aproximadamente das explotacións que teñen que 

vender o seu leite a prezos ruinosos que oscilan entre os 17-18 céntimos e os 21-22 

céntimos. 

 

Pero sendo isto grave, aínda o é máis a incerteza de moitos gandeiros e gandeiras que 

non saben si nun futuro inmediato terán quén lles recolla o leite. 

 

Ante esta situación de emerxencia, estamos convencidos de que esta loita non atinxe 

só ao sector , senón que é unha cuestión de país que nos incumbe a todos os galegos 

e as galegas. 

 

Por todo isto, o Grupo Municipal de  Son de Teo-Anova propón a seguinte MOCIÓN: 

•O Concello de Teo  fai un chamamento aos veciños e veciñas a participar e 

apoiar as mobilizacións convocadas en apoio dos gandeiros e gandeiras galegas 

ante unha situación de emerxencia no sector  

•Esixir  aos gobernos da Xunta de Galicia e do Estado que, mediante o diálogo 

cos diferentes actores do sector  lácteo, adopten as medidas de urxencia 

necesarias para evitar o peche do sector vertebrador  no noso pais”. 

 
O Sr. Iglesias expón que a visión dos produtores é de franco pesimismo. Salienta que o 

tema vai enlazado con todo, coas industrias de fertilizantes, cos supermercados, coas 

tendas, etc, e a situación provocaría que vilas enteiras do interior botarían o peche sen 

ningunha alternativa porque moita desta xente está hipotecada cos bancos, xa que hai 

unha burbulla do leite e así hai xente que tivo que facer investimentos brutais para 

seguir sendo competitivos e a situación empeza a ser moi dramática. Opina o Sr. 

Iglesias que a Xunta de Galicia ten que tomarse moi en serio este tema, sen que se 

poida pensar que se pode afectar a un sector como o leite sen que se afecte a toda a 

sociedade galega. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que, sen vacilacións, se trata dun problema nacional galego. Amosa o Fernández a 

súa conformidade coa moción e propón unha emenda de engádega co seguinte texto: 

“Que se pedira á Xunta de Galiza unha campaña de promoción do consumo de leite 

producido en Galiza e, dentro desa campaña de promoción, que se poña especial 

énfase na posta en valor do consumo de leite fresco e de produtos lácteos elaborados 

en Galiza como garantes de procedencia, de calidade e de produtos de cercanía”. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo 

á moción e á emenda. 

 

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

María Vázquez Rey. 

 

Intervén a Sra. Vázquez e di que apoiar ao sector leiteiro é de lóxica para todos sobre 

todo tendo en conta que Teo tivo moitas explotacións leiteiras e que a maioría tiveron 

que pechar. Considera a Sra. Vázquez a moción vai un pouco a remolque porque se 

supón que existen acordos e que os leiteiros cesaron nas súas manifestacións, 

esperando que se cumpra o que se acordou, e no caso de que se incumpra deberían 

adoptarse unhas medidas apoiándoos, máis alá do apoio como persoas individuais, por 

exemplo indo a comprar. Remata a Sra. Vázquez a súa intervención anunciando a 

abstención do seu grupo. 

 

Amosa o Sr. Iglesias a súa conformidade coa emenda do BNG, engadindo que a 

moción está de plena actualidade xa que aínda que non os tractores non estean 

rodeando Compostela non quere dicir que cesaran as manifestacións. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 
O Sr. alcalde aclara que en primeiro lugar se vai a someter a votación a emenda 

proposta polo  grupo mixto, que, tras as aclaracións do Sr. Fernández, queda 

formulada segundo se detalla a continuación. 
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“Terceiro.- Reclamar da Xunta de Galiza que realice unha campaña de promoción do 

consumo de leite producido en Galiza e que, dentro desta campaña, se poña especial 

énfase na posta en valor do consumo de leite fresco e de produtos lácteos elaborados 

en Galiza como garantes de procedencia, de calidade e de produtos de cercanía”. 

 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor (7 Son de Teo-

ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete abstencións (7PP), acorda aprobar a 

emenda formulada polo grupo mixto á moción do grupo municipal de son de Teo 

ANOVA sobre o apoio ao sector leiteiro. 

 
Sometida a votación a moción emendada, o Pleno da Corporación, con dez votos 
a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete 
abstencións (7PP), acorda: 
Primeiro.- Concello de Teo  fai un chamamento aos veciños e veciñas a participar 
e apoiar as mobilizacións convocadas en apoio dos gandeiros e gandeiras 
galegas ante unha situación de emerxencia no sector  

Segundo.- Esixir  aos gobernos da Xunta de Galicia e do Estado que, mediante o 
diálogo cos diferentes actores do sector  lácteo, adopten as medidas de urxencia 
necesarias para evitar o peche do sector vertebrador  no noso pais. 

Terceiro.- Reclamar da Xunta de Galiza que realice unha campaña de promoción 
do consumo de leite producido en Galiza e que, dentro desta campaña, se poña 
especial énfase na posta en valor do consumo de leite fresco e de produtos 
lácteos elaborados en Galiza como garantes de procedencia, de calidade e de 
produtos de cercanía. 

 
14.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE A 
COMPARECENCIA DO ALCALDE RELATIVA ÁS AXUDAS PARA A PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 
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O Sr. Guerra sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo D.ª María Vázquez 

Rey.  

 

A Sra. Rey da conta da moción do seu grupo de 15 de setembro de 2015 (rex. entrada 

nº 7.350, de 16/09/2015) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente 

pola Comisión Informativa de persoal, comunicación, lingua e medio natural de 21 de 

setembro de 2015.  

 
“O voceiro do Partido Popular, José Manuel Guerra, abaixo asinante, en nome propio e 
no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o seu debate e aprobación se 
procede, a seguinte MOCIÓN PARA A PETICIÓN DE COMPARECENCIA DO 
ALCALDE RELATIVA ÁS AXUDAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS: 
 
 
Exposición de motivos: 
 
Tralo incendio acontecido en Calo no mes de xuño, o alcalde de Teo criticou á Xunta 
de Galicia por non poñer os medios suficientes para loitar contra os incendios. Por este 
motivo, desde o Grupo Popular solicitamos, a través dunha batería de iniciativas, 
información á Xunta para coñecer se o Concello de Teo tiña solicitada a subvención 
que, no marco da colaboración entre as diferentes administracións, presta o Goberno 
galego aos concellos para a contratación de brigadas de prevención e extinción de 
incendios.  
 
En resposta a esta solicitude de información, a Consellería do Medio Rural e do Mar 
indicou que o Concello de Teo non solicitou brigadas de prevención e loita contra os 
incendios en 2013, en 2014 nin en 2015. 
 
Dada esta situación, sendo conscientes da trascendencia que ten a temática e das 
consecuencias que tiveron os incendios o pasado verán para centos de veciños, 
propoño a aprobación do seguinte ACORDO: 
 

1. Solicitar a comparecencia do Sr. Alcalde para que explique os motivos que lle 
levaron a non solicitar estas axudas”. 

 
 

A Sra. Rey explica que este moción ven a colación do que sucedeu e dos comentarios 

que houbo despois do incendio que tivo lugar en Calo, criticándose á Xunta en relación 

aos medios, non estando moi claro se por parte do concello se chegou a tempo, e quen 

chegou antes e despois, etc. 

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do grupo municipal de Son de Teo-ANOVA. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, e 

a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, anuncian o apoio á 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, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA , 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda solicitar a comparecencia do Sr. Alcalde para que explique 
os motivos que lle levaron a non solicitar as axudas para a contratación de 
brigadas de prevención e extinción de incendios.  
 
 
15.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA DEMANDAR QUE 
CORREOS ADOPTE AS MEDIDAS NECESARIAS PARA OFRECER UNHA 
ATENCIÓN E UN SERVIZO DE CALIDADE AOS VECIÑOS/AS DE TEO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do grupo mixto, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 4 de setembro de 2015 (rex. 

entrada nº 6.899, de 09/09/2015) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, comercio e emprego 

de 21 de setembro de 2015.  

 

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

CONCELLO DE TEO 

MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO no Concello de Teo, presenta a seguinte MOCIÓN PARA DEMANDAR QUE 

CORREOS ADOPTE AS MEDIDAS NECESARIAS PARA OFRECER UNHA ATENCIÓN 

E UN SERVIZO DE CALIDADE AOS VECIÑOS/AS DE TEO, para o seu debate e 

aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Correos é o provedor público de servizos de comunicación de cartas e de paquetaría que 

presta un servizo postal universal, baixo os supostos de eficiencia, calidade e sustentabilidade. 

Polo seu carácter público, convértese nun actor fundamental nas relacións da cidadanía coas 

administracións públicas e coas empresas, tal e como recolle a Lei postal 43/2010 no artigo 24. 

A pasividade do goberno ao non cubrir as prazas vacantes no servizo público e 

fundamental de correos, así como por non dotar o cadro de persoal dos medios necesarios para 

desenvolver adecuadamente o seu traballo, está a provocar unha situación de tensión entre 

traballadoras e traballadores e unha gravísima deterioración do servizo, como xa se puxo de 

manifesto nas denuncias feitas por veciños e veciñas afectadas. 

Neste sentido no caso concreto do concello de Teo, do servizo aos veciños e veciñas do 

noso concello, temos constancia de que hai tres seccións de reparto sen cubrir co conseguinte 

recargo de correspondencia entre os demais traballadores/as da unidade, o que leva consigo 

unha diminución da calidade do reparto, unha acumulación diaria de correspondencia sen 

repartir co conseguinte prexuízo aos usuarios/as de Correos en Teo. Ademais, temos 

coñecemento de que desde mediados de xullo até hoxe non se prestou servizo de atención ao 

cliente na oficina auxiliar dos Tilos, coa excepción dalgún momento puntual (concretamente 

dous días en todo este período), o que provoca queixas constantes entre a veciñanza da 

urbanización. 

Polo exposto, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

1. Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a adopción de 

medidas tendentes a restablecer a situación do servizo postal no concello de Teo e garantir o 

reparto na periodicidade adecuada, tal e como está establecida na Lei postal. 

2. Así mesmo, demandar a cobertura de vacantes nos cadros de persoal de Correos 

para resolver os problemas que se producen diariamente no servizo postal de Teo, e garantir a 

atención ao público na oficina dos Tilos. 
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3. Trasladar o presente acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do 

goberno do Estado español e aos grupos parlamentares do Parlamento galego”. 

 
O Sr. alcalde e os portavoces dos grupos municipais do PSdeG-PSOE e do PP 

anuncian o apoio dos seus respectivos grupos á 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, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA , 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 

1. Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a adopción de 
medidas tendentes a restablecer a situación do servizo postal no concello de 
Teo e garantir o reparto na periodicidade adecuada, tal e como está 
establecida na Lei postal. 

2. Así mesmo, demandar a cobertura de vacantes nos cadros de persoal de 
Correos para resolver os problemas que se producen diariamente no servizo 
postal de Teo, e garantir a atención ao público na oficina dos Tilos. 

3. Trasladar o presente acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do 
goberno do Estado español e aos grupos parlamentares do Parlamento galego. 

 
16.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN APOIO Á 
VECIÑANZA DE BUSTELO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 

O Sr. Guerra da conta da moción do seu grupo de 14 de setembro de 2015 (rex. 

entrada nº 7.270, de 15/09/2015) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, 

sostibilidade e servizos básicos de 21 de setembro de 2015.  
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“O voceiro do Partido Popular, José Manuel Guerra, abaixo asinante, en nome propio e 
no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o seu debate e aprobación se 
procede, a seguinte MOCIÓN EN APOIO Á VECIÑANZA DE BUSTELO: 
 
 
Exposición de motivos: 
 
O Concello iniciara traballos de mellora en época preelectoral nunha pista que 
transcorre paralela ao campo de futbol de Bustelo (Luou). Mais, en base a un informe 
técnico no que se indicaba a posibilidade de derrumbe do muro, o actual alcalde 
paralizouna. Isto xerou a lóxica preocupación entre a veciñanza quen presentou un 
escrito ao Concello a inicios do mes de maio no que se urxía ao executivo local a poñer 
fin a unha problemática xerada pola propia alcaldía.  
 
A actuación continuaba suspendida no mes de xullo e, por tal motivo, no pleno do día 
23, tanto o Grupo Popular coma o BNG manifestaron a súa preocupación pola 
cuestión. A resposta do alcalde causou a perplexidade dos asistentes xa que cargou 
con vehemencia sobre os veciños culpabilizándoos da situación xerada e indicando 
que se tratara dunha "campaña orquestada en plena época electoral". En calquera 
caso, o PP instou naquel momento a que se abandonara tal actitude e se solucionara a 
cuestión polo perigo que supón para os transeúntes. 
 
A día de hoxe, todo segue igual.  
 
Por tanto, dada a situación actual na que se atopa o vial e o muro devandito e 
considerando o malestar xerado entre a veciñanza, en defensa dos vecinos os propoño 
a aprobación dos seguintes ACORDOS: 
 

1. Esixir as disculpas do Sr. alcalde á veciñanza de Bustelo. 
2. Instar ao executivo local a que proceda de manera inmediata a tomar unha 

solución asegurando a estabilidade do muro e reparando a vía”. 
 

Sinala o Sr. Guerra que o que se pide do Sr. alcalde é que de a cara ante os veciños 

de Bustelo e arranxe o tema. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que lle parece lamentable que se siga falando da problemática dos veciños de 

Bustelo, cando a pista está completamente desfeita. Sinala que en abril de 2015 o 

concello inicia a obra, que era arranxar o firme daquela estrada. Parece que hai un 

dano colateral, porque cae un muro, e se paralizou a obra e hai un informe técnico de 

30 de abril de 2015. Os veciños do lugar inmediatamente iniciaron unha campaña de 

recollida de sinaturas, e o día  4 de maio rexistran no concello un escrito no que piden 

que se retome a obra. Pasou o tempo e en agosto hai un novo escrito dos veciños para 
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que se lle arranxen os 200 metros de pista. Salienta o Sr. Fernández que se trata de 

peticións dos veciños, sen mediar ninguén, porque eles saben o que teñen que facer. 

Agarda o Sr. Fernández que o Sr. alcalde e a concelleira de urbanismo sexan sensibles 

ás demandas dos veciños e que polo menos lle adecenten aquela pista, porque é 

lamentable xa que unicamente se trata de arranxar unha pista de 200 metros, para a 

que en maio ou abril había cartos. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen di que agora non hai eses 

cartos para 200 metros. Sinala que ningún dos grupos comentou o tema cando se falou 

do POS, engadindo que os cartos que hai, que son poucos, se van a adicar a facer o 

muro, a canaleta e a tajea, e a pista se incluirá no POS do próximo ano porque o levou 

o equipo de goberno, sen que ningún outro grupo se acordara da pista de Bustelo 

cando fai dez días se tratou o POS. Di a Sra. Lemus que vai a explicar como ela e o 

concelleiro de infraestruturas viviron o tema. Lembra que se falou deste tema nun 

Pleno e salienta que había un muro dunha propiedade privada que sufriu un grave 

dano porque, cando se estaban facendo a obra, houbo algún veciño que pediu que se 

metera un pouco máis a pala. Sinala a Sra. Lemus que o dano non foi feito polos 

veciños senón polo palista. Explica que en todo caso había medio muro tirado e a outra 

metade a punto de caerse. Antes das queixas dos veciños, os arquitectos municipais 

miraron o tema. Salienta a Sra. Lemus que aos veciños lles preocupaba o estado da 

pista, porén nalgún momento lles debeu preocupar como estaba o muro, porque iso sí 

que era perigoso para a seguridade. Explica que se fixo a proposta, se falou co 

contratista, se fixo informe, e foi o arquitecto varias veces porque había dúbidas sobre 

que facer co muro. Lembra que ela pasou por alí o día 10 de setembro e falou co 

concelleiro do PP e con 3 veciños e lles explicou o que se ia a facer e lle comentou que 

se estaba pendente dun informe do arquitecto municipal. Sinala a Sra. Lemus que ela 

lles dixo que era unha cuestión técnica de decidir que facer ca parte final do muro, 

porque cando se fala de propiedades privadas hai que ter coidado co que se fai, e 

tamén se falou de que se estaba co tema e que so estaba pendente do informe porque 

había que xustificar a urxencia de meterse en propiedade privada. O día 11 aparece 

unha nota de prensa dos concelleiros cun dos veciños cos que falara ela no que se 

sinalaba que o concello non estaba a facer nada. Salienta a Sra. Lemus que presentar 

unha nota ao día seguinte dicindo que non se estaba facendo nada lle pareceu o 
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colmo, xa non pola adicación dos concelleiros, senón porque estaba o arquitecto 

decidindo que facer co muro ao terse que meter nunha finca privada. Lembra a Sra. 

Lemus que o día 15 de setembro se presentou a moción. Opina que se trata dunha 

cuestión de formas, engadindo que non lle pareceu normal. A Sra. Lemus reitera que, 

como dixo naquel momento, se vai a facer o muro, a canaleta e a tajea. Explica a que a 

pista está mal, pero que nestes intres non hai cartos para 200 metros lineais de 

aglomerado. Recoñece que a pista de abaixo está tamén nun estado bastante malo, co 

cal os accesos a Bustelo deixan bastante que desexar ous dous. Remata a Sra. Lemus 

a súa intervención sinalando que se meterán no POS ou na primeira subvención que se 

poidan meter. 

 

O Sr. alcalde sinala que non se trata dunha moción senón dun rogo, por iso sempre se 

pide que se encabecen coa formula de instar, porque non é competencia plenaria. 

Salienta que o Sr. alcalde non ten problema en pedir desculpas, como podían facer os 

que fan as pintadas, supoñendo que sexan os veciños de Bustelo, porque habería 

tamén que dicir algo ao respecto. Considera o Sr. alcalde que a cuestión quedou 

bastante definida co que dixo o Sr. Guerra de que pola cuestión que sexa retirouse a 

pala. Explica que esa é a clave e aclara que a pala se retirou porque a obra non se 

executou conforme ás directrices expresada polos servizos técnicos e pola concellería 

responsable nese momento. Salienta o Sr. alcalde que naquel momento había cartos 

para executar a obra prevista, non para a reparación e retirada do muro, polo que na 

retirada da pala algo de culpa terá o contratista, algo de culpa terán os veciños, que 

formaron alí unha rebelión, e o concello por non ter alí permanentemente un director de 

obra, porén na maioría das obras os directores de obra non están polas tardes e nunca 

pasan estas cousas. Salienta que os veciños o chamaron bastantes veces e 

curiosamente ese venres non o chamaron. Aclara o Sr. alcalde que o informe técnico 

estaba realizado, unha vez que pasou iso o venres, o luns seguinte. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que lle sorprende a actitude da Sra. Lemus 

e que hai que vela fai catro meses e vela agora, apoiando ao goberno, campando as 

súa anchas. Dille á Sra. Lemus que lle sorprende agora o envalentonada que está, 

engadindo que a leva clara se pensa que para asfaltar as pistas tivo que chegar esta 

concelleira. Sinala que fai oito anos que non se lle pon man a ningunha pista, porén fai 
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oito anos os antecesores dotaron a todas as pistas de asfalto, e agora parece que tivo 

que chegar a Sra. Lemus para tomar decisións, e ademais envalentonada. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que aquela pista está desfeita e precisa dunha actuación. Di o Sr. Fernández que 

cando se falou do POS se dixo que ia a ir alí a máquina e que por iso pensou que entre 

tanto se ía a facer algo, porque en xullo o Sr. alcalde comprometeuse a facer algo, e el 

non tiña porque desconfiar da palabra do Sr. alcalde, porén  agora hai que chegar ao 

POS 2016 para arranxar o tema. Efectivamente en Teo hai moitas pistas en estado 

lamentable, porén aquela tamén, xa que cun coche normal non se pode acceder, polo 

que hai un problema que precisa dunha solución. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e desculpase co concelleiro do 

BNG porque di que a información do que se ía a facer comentouse ao señores do PP e 

quizás non a el, e entón non podía facer a proposta do POS. Salienta que non está 

envalentonada pero que o que lle molesta e parar, falar e explicar as cousas e que ao 

día seguinte se diga que non se está facendo nada, cando se está traballando polos 

servizos técnicos. Considera a Sra. Lemus que non é lóxico ter aos servizos técnicos 

traballando mentres unha persoa di que non se está facendo nada, e non é lóxico que 

se diga que dende o concello non se estaba facendo nada porque o concello tamén 

son os servizos técnicos e estaban traballando. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (7 PP) e dez abstencións (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-
PSOE e 1 grupo mixto), acorda: 
 

1. Esixir as disculpas do Sr. alcalde á veciñanza de Bustelo. 

2. Instar ao executivo local a que proceda de manera inmediata a tomar unha 
solución asegurando a estabilidade do muro e reparando a vía. 
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17.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo oitavo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o 

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

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

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 
 
18.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Fernández, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- Di o Sr. Fernández que hai unha cuestión que ten que ver coas sinais de tráfico na 

urbanización de Augas Mansas, ao non estar ben ubicadas con respecto ás distancias. 

Solicita que se revise a ubicación das sinais en toda a urbanización, especialmente as 

que avisan de pasos de peóns. 

 

2.- Di o Sr. Fernández que a raíz das queixas dunha veciña, quería se se está facendo 

un seguimento das reclamacións polas bolsas solicitadas. 

 

Intervén a concelleira de ANOVA, Sra. Beiroa, e di que aínda falou con ela a semana 

pasada e dentro duns días terá unha resposta. 

 

3.- Pide o Sr. Fernández que se actualice a páxina web, porque hai un alcalde novo e 

está ben que a xente se entere. 

 

O Sr. alcalde resposta que xa está, engadindo que se está pensando na renovación da 

páxina web e por iso se ralentizan as cousas. 

 

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

1.- O concelleiro do PP, Sr. Sánchez, prega ao equipo de goberno que abandone a 

actitude revanchista co tema de Bustelo. Di que xa o pediu no Pleno anterior con 
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respecto á alcaldía e agora o fai en relación á Sra. Lemus porque xa da a sensación 

que non van a arranxar o que hai que arranxar por pura cabezonería. 

 

2.- O Sr. Sánchez di que os accesos ao lavadoiro de Feros están cheos de lama e 

precisan unha boa limpeza, porque vai moita xente a buscar auga á fonte e esta 

semana esbararon varias persoas. 

 

3.- O Sr. Sánchez di que en Luou, Espasande, o río Chanca ten unha falla de limpeza 

enorme e hai furóns que están matando animais domésticos á veciñanza. Solicita o Sr. 

Sánchez que, dentro das competencias do concello, se faga a limpeza daquela zona. 

 

O Sr. alcalde di que iso non é competencia municipal. 

 

Sinala o Sr. Sánchez que se non é competencia municipal que se pida a quen se teña 

que pedir. 

 
4.- Refírese o Sr. Sánchez á depuradora de Espasande e di que os veciños denuncian 

os cheiros e a existencia de ratas que chegan ás casas. 

 

O Sr. alcalde di que cando existe un problema de ratas se avise no concello porque se 

fai un tratamento específico. Explica que a depuradora de Espasande ten que 

desaparecer, e desaparecera cando Augas de Galicia execute o colector que ten 

orzamentado, engadindo que cando se presentou unha moción sobre o tema o PP non 

estaba moi de acordo.  

 

5.- O Sr. Sánchez pregunta qué pasa ca pista de Regouge e se se iniciou a obra. 

 

A Sra. Lemus resposta que, previsiblemente, o martes. 

 

6.- O Sr. Sánchez pregunta se hai algún tipo de actuación con respecto a Loureiro que 

estea relacionada coa obra de agora de Regoufe. 

 

A Sra. Lemus resposta que vai unha actuación no complementario do POS. 
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7.- O concelleiro do PP, Sr. Arroyo, refírese ao tema do trial e di que non cree que fora 

intencionado, que sería un erro, e que no seu día falou coa Sra. Lemus e coa Sra. 

Beiroa. Solicita que dos actos que faga o concello que se lles faga chegar un correo 

electrónico. Explica que o día antes do trial non tiñan información, senón que so tiñan 

unha invitación, polo facebook, por parte do motoclub. Solicita o Sr. Arroyo que se lle 

mande un correo dos actos dos que participe ou que organice o concello. 

 

8.- A Sra. Vázquez di que na aldea de Freixeiro, en Reis, non hai indicador de aldea 

dende fai moito tempo. Solicita que se coloque un indicador. 

 

9.- A Sra. Vázquez pregunta, tratándose da municipalización, se está todo listo para 

que de verdade sexa o día un.  

 

O Sr. alcalde resposta que mentres non se aprobe no Pleno non se pode mercar o 

material. Sinala que haberá un proceso transitorio onde as cousas non van a funcionar 

ao cen por cen, aínda que se intentará que todo funcione da mellor maneira posible. 

 

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 

 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  13/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 29 OUTUBRO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e nove de outubro de dous mil quince, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, 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 Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
Non asiste, previa excusa: 
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 31/08/15 E 24/09/15 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 736/15 Á 848/15) 
3.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS, 3º TRIMESTRE DE 2015 
4.- COMPARECENCIA DO SR. ALCALDE RELATIVA ÁS AXUDAS PARA A 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS   
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REINTEGRO DA LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVA DA PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO DO ANO 2013 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE 
REPOSICIÓN CONTRA A SUSPENSIÓN TEMPORAL DO ARTIGO 116 DO ACORDO 
REGULADOR DAS CONDICIÓNS  DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO 
AO SERVIZO DO CONCELLO DE TEO 
7.- DITAME DA MOCIÓN DE SON DE TEO-ANOVA EN APOIO DAS PERSOAS 
AFECTADAS POLA TALIDOMIDA 
8.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE ANOVA E 
PSdeG-PSOE CON MOTIVO DA MARCHA ESTATAL CONTRA AS VIOLENCIAS 
MACHISTAS 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO PP EN APOIO Á MOCIDADE EMPRENDEDORA E 
PARA A PROMOCIÓN DA FORMACIÓN E DO EMPREGO 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO PP PARA A PROMOCIÓN DO LEITE GALEGO 
11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA A PROMOCIÓN DO ANO 2016 
COMO ANO DAS IRMANDADES DA FALA 
12.- MOCIÓNS 
13.- ROGOS E PREGUNTAS 
 

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

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto, pasando a 
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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 31/08/15 E 24/09/15. 

Acta da sesión extraordinaria do día 31 de agosto de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 31 de agosto de 2015. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do día 24 de setembro de 2015. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 24 de setembro de 2015. 

 

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Fernández, e di que hai un erro na páxina 47 

porque onde se recollen as porcentaxes de 0,1 e 1,4 debería dicir 0,4 e 1,3, quedando 

o párrafo en cuestión redactado segundo se recolle a continuación. 

 

“Explica o Sr. Fernández que a Ordenanza actual contempla un 0,40% e a proposta 

recolle un 0,55 %, e polo tanto se está subindo un 25%. Refírese o Sr. Fernández ao 

informe de intervención e sinala que non se di que ninguén obrigue a modificación da 

ordenanza fiscal, se di que é posible e que o Concello pode poñer entre 0,4 % e 1,3 %. 

Sinala o Sr. Fernández que en febreiro de 2012 o BNG someteu a Pleno unha moción 

contra a suba do IBI imposta dende Madrid e que no ano 2016 o Sr. Sisto impón o 0,55 

%, seguindo a lóxica do Sr. Montoro”. 

 

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

unanimidade dos presentes, a acta do 24 de setembro de 2015, coa corrección 

advertida. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 736/15 Á 848/15) 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 21 de setembro ata o 23 

de outubro de 2015, que comprenden os números 736 ao 848, indicando o Sr. alcalde 
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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 DE PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS, 3º TRIMESTRE DE 2015. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 6 de outubro de 

2015, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no terceiro 

trimestre de 2015, 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.- COMPARECENCIA DO SR. ALCALDE RELATIVA ÁS AXUDAS PARA A 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
O Sr. alcalde sinala que o obxecto desta comparecencia ven relacionado co acontecido 

nos incendios forestais do 2015, en concreto no de Mouromorto, que foi o primeiro, e 

na non solicitude de subvencións dedicadas á contratación de brigadas municipais. 

Sinala que o primeiro que ten que dicir é que o que se vai ver nesta comparecencia é 

que todo deriva dunha escolla de modelos, xa que o seu grupo opta por un modelo 

permanente, de actuación e de atención de servizo permanente a través de Protección 

Civil, fronte a un modelo implantado pola Xunta no ano 2013, que cambiaba 

radicalmente a súa actuación histórica con respecto a ese proceso. Explica o Sr. 

alcalde que durante moitos anos se estivo conducindo aos concellos a un sistema de 

Protección Civil, subvencionando a compra de camións motobomba e demais, para ao 

final ou ben optar entre ese modelo e as axudas ou subvencións co custo que 

conlevan, ou ben compatibilizar os dous modelos, o cal resulta económicamente 

insostible, porque un case resulta excluinte do outro. Salienta o Sr. alcalde que no 

incendio de Mouromorto, os membros de Protección Civil do concello foron os 

primeiros en chegar e aos 20-25 minutos chegou un axente da Xunta cunha cuadrilla, 

resultando significativo que a esas alturas aínda non estaba activado o sistema 

antiincendios, por ser finais de xullo, e non existía un sistema operativo que posibilitase 
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a chegada e a actuación desas cuadrillas municipais contratadas pola Xunta, polo que, 

aínda que se vai discutir o das cuadrillas municipais, o que pasaba nese momento é 

que as cuadrillas municipais aínda non estaban operativas. Sinala o Sr. alcalde que 

tamén quere facer outra consideración importante, porque parece que a prevención dos 

incendios forestais ten moito que ver coa actitude do que fan os concellos, e así hai 

que coller a Lei de montes de Galicia, publicada no DOG o 23/07/12, redactada polo 

PP, en cuxo artigo 11, referido ás competencias das entidades locais, di que “As 

entidades locais, no marco da lexislación básica do Estado e da lexislación da 

Comunidade Autónoma de Galicia, exercen as competencias seguintes: 

a) A xestión dos montes da súa titularidade non incluídos no Catálogo de montes de 

utilidade pública. 

b) A disposición do rendemento económico dos aproveitamentos forestais de todos os 

montes da súa titularidade, sen prexuízo do disposto nesta lei en relación co fondo de 

melloras de montes catalogados ou, se for o caso, do disposto na normativa da 

Comunidade Autónoma. 

c) A emisión de informe preceptivo no procedemento de elaboración dos instrumentos 

de ordenación forestal relativos aos montes da súa titularidade incluídos no Catálogo 

de montes de utilidade pública. 

d) A xestión dos montes catalogados da súa titularidade, cando así o soliciten, de 

acordo co establecido no artigo 34.2. 

e) A emisión doutros informes preceptivos establecidos nesta lei relativos aos montes 

da súa titularidade”.  

 

Di o Sr. alcalde que o que quere que quede claro é que as competencias das entidades 

locais se restrinxen exclusivamente aos montes de titularidade municipal. Explica que o 

concello ten unha cuadrilla de Protección Civil, que fai tarefas de extinción de incendios 

forestais, extralimitándose das funcións municipais, porque se considera interesante, 

pero vaise a ver como o modelo da Xunta o que fai é derivar unha competencia 

exclusiva e cargar aos concellos cunha competencia que non lles corresponde, cando 

ademais concellos como o de Teo están facendo un alto investimento anual para 

manter as cuadrillas de Protección Civil. Salienta o Sr. alcalde que, facendo un pouco 

de historia destes dous modelos, hai que ter en conta que a AVPC de Teo ven 

funcionando desde o ano 1996 con persoal contratado con cargo aos Programas de 
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cooperación da Xunta de Galicia e, coa chegada do novo goberno no ano 2007, 

derivado tamén de que se precisaba contar con condutores para o camión de incendios 

que se conseguira a través desas subvencións, se creou un Servizo Municipal de 

Emerxencias en agosto de 2007, coa aposta dunha semiprofesionalización de 

Protección Civil, e se potenciou a formación dos voluntarios a través da Asociación. 

Segue dicindo que durante eses anos Teo estaba cuberto a nivel de emerxencias polos 

Grupo Municipal de Intervención Rápida de Brión e Boqueixón, que tamén acudían aos 

incendios forestais, e por cuadrillas do sistema da Xunta, de contratación propia e 

empresas públicas (SEAGA) e de empresas subcontratadas (TRAGSA). 

 

No ano 2013 cambiouse o plan de emerxencias de Galicia, e os GRUMIR foron 

substituídos polos GES (Grupo de Emerxencias Supramunicipal). Teo pasou a estar 

cuberto polo GES da Estrada, e os Bombeiros do Parque Comarcal de Ordes, que non 

acoden a incendios forestais, salvo perigo de vivendas e sempre que sexa mobilizado 

pola Central de Emerxencias 112. 

 

Explica o Sr. alcalde que a Xunta de Galicia afirma que o tempo de resposta destes 

medios en caso de emerxencia é de 15 minutos, porén a realidade sobre o terreo é ben 

distinta, xa que o tempo de resposta é moi superior, e cóntase en moitas ocasións coa 

dificultade de que estes medios non coñecen o territorio, e, nun concello como Teo no 

que unha parte fundamental é zona rural, en moitas ocasións os medios tardan 

demasiado, acoden con medios que non entran polas pistas rurais, precisamente por 

ese descoñecemento do territorio, ou, no caso dos bombeiros, son desmobilizados xa 

polo camiño, ao ocuparse o SME desa situación. 

 

Explica o Sr. alcalde que no ano 2013 a Xunta decide reimplantar o sistema de 

brigadas forestais nos concellos, pero atópase que a meirande parte dos concellos de 

Galicia non aceptan estas brigadas por diferentes motivos (non é competencia 

municipal, falla de consignación orzamentaria…), e porque os concellos que tiveron 

brigadas antes do 2006 saben que as súas brigadas, a pesares de chamarse 

municipais, saen fóra do concello, da demarcación e incluso do Distrito. 
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Explica que as últimas cuadrillas municipais de Teo, no ano 2006, estiveron 

mobilizadas varios días en Ourense, ata o punto de pedírselles que levasen roupa para 

varios días, e estiveron actuando por todo o distrito, nun ano no que Galicia, e Teo 

tamén, tivo gran cantidade de incendios. 

 

Segue dicindo o Sr. alcalde que, aínda máis, na reunión do ano 2013 dos concellos do 

Distrito con Belén do Campo, Delegada Territorial da Coruña, cando xuntou aos 

representantes municipais para anunciar o novo modelo, afirmou, literalmente que “as 

cuadrillas poderían ser mobilizadas fóra do concello, pero que tratarían de que non 

saísen da demarcación”. Explica o Sr. alcalde que, para poder contrastar eses dous 

modelos definitivamente, vaise amosar unha presentación powerpoint, que foi 

redactada por unha das traballadoras do concello vinculada a Protección Civil, para ter 

coñecemento de todo o que acontece con estas cuadrillas. 

 

Neste intre comeza a exposición do powerpoint, que se reproduce a continuación, a 

través del equipo audivisual que hai no Salón de Plenos. 

 
“Galicia está dividida en 19 distritos forestais, correspondendo ao Distrito III DISTRITO 
III, chamado Santiago- Meseta interior) divididos en catro demarcacións:  

• Demarcación de Arzúa: Concellos de Arzúa, Frades, Mesía, O Pino e Touro.  

• Demarcación de Melide: Concellos de Boimorto, Melide, Santiso, Sobrado e 
Toques.  

• Demarcación de Ordes: Concellos da de Cerceda, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo 
e Val do Dubra.  

• Demarcación de Santiago: Concellos de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de 
Compostela, Teo e Vedra.  

A contratación de cuadrillas no ano 2014 e 2015 é a que segue: 
- Concellos con cuadrillas 2014 na demarcación de Santiago: 0  

- Concellos con cuadrillas 2015 na demarcación de Santiago: 1 (AMES)  

- Concellos con cuadrillas 2015 na demarcación de ORDES (cíasemencionase por 
proximidade): 3  : Tordoia(1), Trazo (1) e Val do Dubra (1)  

- Concellos do resto do Distrito con cuadrillas 2015: 4: Melide(3), Boimorto(2), 
Sobrado(1) e Toques(1)  
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- Total de concellos do Distrito que no 2015 tiveron cuadrilla: 7 concellos dos 22 
que forman o DISTRITO III  

Entre os concellos que non se acolleron a ese modelo de cuadrillas están, por 
exemplo, Frades, gobernado polo PP naquel momento, O Pino, gobernado polo 
PP, Touro, gobernado polo PP, Boqueixón, gobernado polo PP. É dicir, hai 
incluso numerosos concellos gobernados polo PP que non se acollen a ese 
sistema de cuadrillas. 
 
Temos o distrito III de Santiago, onde están os concellos co número de 
cuadrillas (Ames 1, Val do Dubra 1, Trazo 1, Tordoia 1, Boimorto 2, Sobrado 1, 
Melide 3 e Toques 1. O resto dos concellos non tiveron cuadrillas. 
 
A contratación dunha cuadrilla dificúltase pola falla de consignación no 
orzamento anual, do que informa Intervención, por ser unha competencia non 
propia do Concello, é unha competencia da Xunta, e porque cando se asina un 
convenio ou se envía unha solicitude de subvención que impliquen recepción de 
fondos públicos, o primeiro que hai que facer é unha retencion de crédito polo 
importe total do que vai a custar. Neste caso, habería que reter uns 34.000€, e, 
como xa se dixo, non había consignación orzamentaria para a contratación de 
brigadas, mentras si que había consignación orzamentaria para o persoal de 
Protección Civil e os medios dos que se dota habitualmente. 
 
A subvención para a contratación dunha cuadrilla é unha subvención variable, 
en función do número de hectáreas desbrozadas (ano de moitos incendios, 
poucos ingresos por desbroce, xa que a prioridade é a extinción e non a 
prevención. Claúsula 8.11 do Convenio) 
 
As zonas a desbrozar manualmente non poden ser aleatorias: teñen que ser 
lugares de titularidade ou aproveitamento municipal ou fincas de propietarios 
descoñecidos, previa acreditación deste suposto, nas que non se poida realizar 
o desbroce con medios mecánicos: é dicir, que teñan pendentes de máis do 
20% ou de menos se non poden ser mecanizados. Por exemplo, a subida ao 
Alpe d´Huez, ten unas pendentes dun 10-12%. Para poder meter unha cuadrilla 
deste estilo a desbrozar monte ten que ter un 20% de pendente, co cal a 
cuadrilla non sería para limpar montes próximos a Mouromorto, prque non se da 
ningunha destas características. 
 
As cuadrillas teñen un horario semanal de 40h, divididas en xornadas de 
8h/diarias, librando dous días. 
 
As entradas, saídas e os turnos de traballo son marcados polo Distrito Forestal, 
co cal nos 5 días de traballo hai 16 horas/día que non hai cuadrilla e dous días á 
semana que tampouco hai. 
 
As cuadrillas deben realizar os desbroces que lle son sinalados, nas zonas 
obxecto do convenio, e acudir aos incendios para os que son mobilizados polo 
Distrito forestal. 
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Segundo se dí no convenio (cláusula 8.8), e nas xuntanza mantida entre a 
Delegada Provincial, Belén do Campo e alcaldes e responsables dos concellos 
pertencentes a este Distrito (ano 2013), as cuadrillas: En situacións de 
emerxencia, cando para a extinción dun incendio forestal fora preciso, a persona 
directora ou responsable técnica das tarefas de extinción poderá movilizar os 
medios públicos e privados para actuar na extinción de acordo cun plan de 
operacións. É dicir, estamos vendo que as cuadrillas  si que saen e deben sair 
do concello. 
 
As cuadrillas saen ao resto da demarcación, e incluso fóra dela, movilizadas 
polo Distrito forestal, a diferencia dos medios municipais.  
As cuadrillas, e esto é outra cousa importantísima, non contan con medios de 
auga, sólo con batelumes e outros medios manuais, a diferencia dos medios 
municipais. 
 
Imos analizar agora os gastos que conlevaría unha cuadrilla deste estilo, na que 
os traballadores fixeron un cálculo pormenorizado: 
 

GASTO UNIDAD PREZO UNITARIO TOTAL 

ALUGER VEHÍCULO 3 MESES 550,00 € 1.650,00 €

GASOIL APROX 3 MESES 350,00 € 1.050,00 €

SALARIOS       

XEFE DE BRIGADA 3 MESES 1.536,50 € 4.609,50 €

PEON CONDUCTOR 3 MESES 1.350,44 € 4.051,32 €

PEON  (3 MEMBROS) 3 MESES 1.295,07 € 11.655,63 €

EPI INCENDIOS (LEY 3/2007) 5 EPIS 464,52 € 2.322,95 €

MATERIAL PARA A EXTINCIÓN     859,10 € 

EPI DE DESBROCE 5 EQUIPOS 465,14 € 2.325,70 €

DESBROZADORAS 3 825,00 € 2.475,00 €

MATERIAL COMPLEMENTARIO     963,35 € 

MATER. DE DESGASTE DISCOS,GASOLINA…     1.309,50 €

GASTOS MEDICOS PROBAS E ANALISES 5 70,00 € 350,00 € 

        

TOTAL 33.622,05 €

 
Os ingresos máximos por unha cuadrilla de 5 membros e ingresos variables variables 
son os que seguen: 
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 Ingresos totais 

Ingreso máximos por cuadrilla de 5 membros                                          15.934,62 € 

Ingresos variables en función de has. desbrozadas (máximo de 5)        12.250,00 € 

TOTAL INGRESOS MÁXIMOS (VARIABLES)                                          28.184,62 € 

  

Ademais, xa sabedes as limitacións do tipo de terreo nas que as cuadrillas poderían 

actuar, o que da un déficit de 5473,43€. 

Que fixo o concello nestes 3 anos para loitar contra os incendios forestais? 

Convenio coa Xunta de Galicia para a realización de tratamentos preventivos de xeito 

mecanizado:  

Está dentro do mesmo convenio, que ten 3 vertentes (contratación de brigada, 

convenio de motobomba e realización de tratamentos preventivos de xeito mecanizado. 

É dicir, aínda que o concello non contratou as cuadrillas, si se acolleu á mesma 

subvención noutra modalidade, que permite desbrozar, non con pendentes desas 

características, senón con carácter xeral. 

Así, no ano 2012: 102,16 has desbrozadas, no ano 2013: 96,27has desbrozadas, no 

ano 2014: 97,7 has desbrozadas e no ano 2015: 95,5 has desbrozadas.TOTAL 4 

ANOS: (391,63 HAS: 3,916.300 M2). 

Ademais, desde o ano 2013 ven funcionando un retén nocturno de Protección Civil, 

disponible e presto a actuar os meses de xullo, agosto e setembro, e en función da 

climatoloxía vaise variando esa data. 

Desde 2013 vense realizando durante a época estival un retén nocturno do persoal do 

SME, comunicado ao distrito forestal, polo que Teo conta con servizo 24 h para 

incendios urbanos e forestais, e incidencias graves. 

Este servizo está dotado con medios de auga (3): camión forestal de 4000l, camión 

urbano de 2000l e pick up/1ª intervención con depósito de 450l e 7 persoas: un 

encargado e 6 oficiais, apoiados en tarefas complementarias por persoal da AVPC de 

Teo. 

O distrito comunica as posibles alertas para que sexan comprobadas polo SME antes 

de desplazar medios a Teo, e o SME comunica ao Distrito calquera incidencia que lle 

chega, xa sexa por medios propios (avistamento, aviso da policía local) ou  por  avisos 

veciñais. De feito, o SME chegou alí porque houbo un aviso pola emisora do Distrito. 
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Segundo os datos do SME, os datos anuais (non só da campaña estival) son os que 

seguen:  

 

No ano 2013 foron moitos os conatos de incendio atallados polos medios propios, sen 

necesidade de medios externos. 

Rexistráronse 7 incendios urbanos  e 4 vehículos. 

Rexistráronse 13 incendios forestais e 5 en zonas de prado. Só un dos incendios 

forestais  foi de entidade (8 has), e os demais de menos dunha hectárea, nun total de 

1,36 has.  

Os incendios concentráronse nas parroquias da zona oeste do Concello: Rarís, Reis e 

Cacheiras (Póboa)  

 

Superficie forestal ardida: 9, 36 has.  

Superficie de prado ardida: 0,47 has. 

 

O ano 2014 foi un ano máis tranquilo en canto a incendios forestais, que non vale a 

pena entrar a reseñar, e no ano 2015 rexistráronse 5 incendios forestais e un conato.  

Dous incendios superaron a hectárea (Texexe-Mouromorto: 10 has e Travesía de 

Cacheiras: 4,5 has), e os demais de menos dunha hectárea, nun total de 15,125 has. 

Quero incidir na importancia destes conatos de incendio, que gracias á intervención do 

SME non chegan a desenvolverse como incendios forestais, mentras que se houbera 

que agardar á chegada de cuadrillas de fóra evidentemente acabarían sendo incendios 

moito máis difíciles de controlar. 

Aquí tedes unha evolución do número de incendios: 

Ano 2013: 9,83 has 

Ano 2014: 2,88 has 

Ano 2015: 15,13 

 

A maiores cubríronse os incendios urbanos e de vehículos. 

O custo que supuxo pagar as horas a maiores para ter un servizo as 24 horas do SME 

foron: 

Ano 2013: 11235€ (4 meses: xuño, xullo, agosto e setembro)  

Ano 2014: 7887,59 (3 meses: xullo, agosto e setembro) 
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Ano 2015: 6525€ (2 meses: xullo e agosto)  

A comparativa, con respecto ás cuadrillas é a que segue: 
CUADRILLAS SME 

 

FRONTE ÁS 8 HORAS DE GARDA DAS 
CUADRILLAS MUNICIPAIS, 5 DÍAS Á 
SEMANA, CUADRILLAS QUE NON CONTAN 
CON MEDIOS DE AUGA E DEPENDEN DE 
MEDIOS DE AUGA DA XUNTA (OS MÁIS 
PRÓXIMOS A TEO ESTÁN NO PEDROSO E 
EN AMES, (PERTO DA PRAIA DE TAPIA) 

 

 

TEO CONTOU CON PERSOAL AS 24 HORAS DO DÍA CON 
MEDIOS DE AUGA 

AS CUADRILLAS MUNICIPAIS SON 
MOBILIZADAS POLO DISTRITO TAMÉN A 
INCENDIOS FÓRA DOS LÍMITES MUNICIPAIS 

SÓ ACTÚAN EN INCIDENCIAS DENTRO DO NOSO 
CONCELLO OU NO LÍMITE MUNICIPAL CANDO HAI 
CAPACIDADE DE RESPOSTA POR SE SUCEDE ALGUNHA 
INCIDENCIA EN TEO: ANO 2015 INCENDIO NO LÍMITE DO 
MILLADOIRO DE VILAR DE CALO: TEO FOI O PRIMEIRO 
MEDIO DE AUGA EN CHEGAR 

 

A FORMACION OBRIGATORIA PARA OS 

MEMBROS DA CUADRILLA É SÓ UN CURSO 

QUE SE FAI A POSTERIORI DA SELECCIÓN 

DE PERSOAL, DE 16 H., CUN TEMARIO MOI 

AMPLO, E TOTALMENTE INSUFICIENTE Á 

HORA DA REALIDADE DE ENFRONTARSE ÁS 

TAREFAS DE EXTINCIÓN: *ver notas de 

prensa de denuncia da escasa formación e 

efectividade desas cuadrillas  

 

 

 

 

POLA CONTRA, CASE TÓDOLOS MEMBROS DO SME 

CONTAN CON EXPERIENCIA EN TRABALLOS FORESTAIS, 

POR TER TRABALLADO ANTES EN CUADRILLAS E 

MOTOBOMBAS FORESTAIS, E TODOS ELES CONTAN CON 

FORMACIÒN ESPECÍFICA NA MATERIA, TANTO TEÓRICA 

COMO PRÁCTICA DE INCENDIOS URBANOS E FORESTAIS.  

 

 

O DESBROCE MANUAL PREVISTO NO 

CONVENIO PRESUPÓN LUGARES NOS QUE 

NON SE PODE ENTRAR CON MEDIOS 

MANUAIS, PERO DE TITULARIDADE 

PÚBLICA, O QUE NON RESULTA TAN FÁCIL 

DE REALIZAR, POLA DISPOÑIBILIDADE 

DESE TIPO DE TERREOS, E POR QUE 

SEGUNDO O CONVENIO AS BRIGADAS 

DEBEN PRIORIZAR A EXTINCIÓN. NO ANO 

2015 FORON MOITOS OS INCENDIOS NA 

 

 

REALIZÁRONSE nestes últimos 4 anos TRABALLOS 

DE DESBROCE MECANIZADOS, DENTRO DO 

MESMO CONVENIO 

 ( 391,63 HAS: 3,916.300 M2) 
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CUADRILLAS SME 
DEMARCACIÓN Á QUE PERTENCE TEO, 

POLO QUE AS CUADRILLAS MOVÉRONSE A 

ESES LUGARES. 

 
 

 

Sinala o Sr. alcalde que, á vista destes datos recollidos polo propio Servizo Municipal 

de Emerxencias, a el e ao grupo de goberno non lles cabe dúbida de que o sistema 

polo que optan é un sistema moito máis garantista, moito máis eficaz, rápido e 

permanente, continuado e con atención 24 horas, o que lles leva a optar por ese medio 

antes que pedir a subvención da Xunta para as cuadrillas nesa modalidade, porque na 

modalidade de desbroce, que se considera importante, sí se realizou e levou a case 4 

millóns de m2 desbrozados nestes anos. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que hai que recoñecer que estas comparecencias teñen un carácter pedagóxico 

importante, que son interesantes, engadindo que hai que recoñecer o traballo realizado 

por Protección Civil no que ten que ver coa extinción de incendios. Manifesta que como 

o Partido Popular é o que pide a comparecencia do Sr. alcalde, está bastante 

interesado no que van dicir, e despois na segunda quenda falará un pouco máis. 

 

Intervén o  portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, e di que tomou algún dato sobre a 

falla de consignación no orzamento, sobre as 16 horas ao día sen cuadrilla, sobre que 

as cuadrillas non contan con medios de auga e que os gastos son 34.000 euros e os 

ingresos 28.000 euros, e que xa se plantexa quen subvenciona que, e que sen 

embargo está Protección Civil, cunha cubrición de medios e 24 horas ao día. Sinala 

que pensa o mesmo que o Sr. Fernández Baz, que se manifestará na segunda quenda, 

despois de que fale o PP, engadindo que considera que se tomou unha decisión 

correcta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e lle cede a palabra ao concelleiro do seu grupo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo. 
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O Sr. Sánchez agradece ao Sr. alcalde a súa comparecencia, e polo pedagóxico 

powerpoint, de cor cinza, engadindo que foi unha mágoa que non escollera unha cor 

máis esperanzadora como o verde, polo que quizais o que fai é agoirar o futuro que lle 

prevé aos incendios no concello. Opina o Sr. Sánchez que o Sr. alcalde xogou con 

lume neste tema e saíu queimado, lanzou un boomerang e lle veu de volta. Cre que 

todo isto conclúe en que ao Sr. alcalde lle resulta máis rendible politicamente botarlle 

as culpas á Xunta que levar a cabo unha boa política de prevención, engadindo que 

eles están do lado dos veciños, e que iso supón estar do lado da prevención.  

 

Opina o Sr. Sánchez que comparecer significa explicar, porén o que fixo o Sr. alcalde 

foi escusarse. Pensa que toda a Corporación, incluída a Sra. Lemus, ese día fixo o que 

tiña que facer. Lembra que tiñan unas Comisións Informativas que se suspenderon, o 

que lle pareceu unha decisión moi acertada do equipo de goberno, e todos foron alí, a 

estar cos veciños, a acompañalos, a facer o que fixera falta, incluso sabendo que 

podían recibir algunha mala contestación, estando alí ata que o incendio estivo 

controlado. Salienta o Sr. Sánchez que el se sentiu orgulloso da Corporación municipal 

e de todos os grupos políticos, actuando todos como tiñan que facelo, incluído o Sr. 

alcalde, ata que lle puxeron un micro diante. Explica que a primeira reacción do Sr. 

alcalde foi botarlle a culpa á Xunta, e dita reacción lles lembrou a todos esas reaccións 

que ten calquera neno en canto rompe un xarrón e o primeiro que fai é dicir “eu non 

fun”. Pensa o Sr. Sánchez que neste tema non debería de haber fisuras e que todos 

deberían facer todo o posible desde o ámbito municipal. Sinala que ten pouca 

esperanza polo futuro porque pensa que para o grupo de goberno segue sendo máis 

rendible botarlle a culpa á Xunta que remangarse e poñerse a traballar en aras da 

prevención. Sinala o Sr. Sánchez que, despois da comparecencia, a única conclusión á 

que chega é que o Sr. alcalde ten interese cero en previr e pregunta se este é un 

goberno de esquerdas preocupado polo medio ambiente.  

 

Explica o Sr. Sánchez que naquel momento estaban con varias veciñas de 

Mouromorto, que se queixaban da maleza que chegaba a invadir ata as casas, pero 

que pasado o incendio foron varias ou moitas as chamadas que se recibiron no 

Concello de certos veciños para comunicar exactamente o mesmo, por medo ao lume 

no verán que se aveciñaba, polo que haberá que preguntarlle ao Sr. alcalde cantas 
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actuacións se realizaron a raíz daquelas chamadas. Considera o Sr. Sánchez que, 

máis alá das explicacións ou escusas do Sr. alcalde, hai unha soa realidade, que é a 

que acaba de dicir, que non se pediron as axudas para crear brigadas contra incendios, 

que isto o único que significa é a nula preocupación polo traballo da prevención, e que 

isto ademais evitaría que o lume se achegara tanto ás casas como se achegou en 

varios dos focos, resultando ademais, dende o punto de vista social, a creación das 

brigadas tería permitido xerar 18 postos de traballo neses 3 anos nos que o grupo de 

goberno non pediu as axudas para a creación destas brigadas. 

 

Lembra o Sr. Sánchez que, a maiores de todo isto, o concello é responsable, e 

agradece que o Sr. alcalde trouxera a colación a Lei de montes, porque do mesmo 

xeito que o Sr. alcalde coñece a citada Lei, está plenamente convencido de que tamén 

coñece a Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, 

que subliña no seu artigo 7, entre outras cousas, que o mantemento do perímetro de 

protección das casas corresponde aos propietarios, pero, en caso de que os veciños 

non atendan esa obriga, é o concello o responsable subsidiario do mantemento deste 

perímetro de protección para as vivendas. Manifesta que só se teñen dúas alternativas, 

ou estar do lado da prevención ou non, e pensa que o Sr. alcalde non o está, que na 

súa comparecencia estivo a falar fundamentalmente de atacar os incendios, e que, 

como acaba de quedar demostrado, legalmente tamén é responsable. 

 

Intervén o Sr. alcalde e di que as comparecencias son inútiles cen por cen, xa que se 

ven coa libreta collida, co que se vai a dicir, non importando en absoluto o que diga o 

alcalde da prevención e demais, limitándose a dicir o que trae na libreta, polo que 

resulta inútil de todo. Salienta que nos últimos 3 anos se levan desbrozados, con 

axudas da Xunta, case 4 millóns de metros cadrados, e se o Sr. Sánchez di que a 

prevención non lle interesa a ninguén é que non está a escoitar o que se está dicindo, e 

que dicir que o que primeiro pasou no incendio de Mouromorto foi botarlle a culpa á 

Xunta, habería que preguntarlle iso a Rosa Quintana, nese momento Conselleira do 

Medio Rural, a ver se ela tivo esa percepción. Considera o Sr. alcalde que nese 

momento o seu grupo e el foron terriblemente elegantes, porque, igual que criticaron 

que se tardaran dúas horas e pico en contar con medios aéreos cando era evidente o 

perigo para as casas, e o seguen criticando, tamén dixeron que non criticaban ás 
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persoas que tiveron que tomar a decisión de a onde mandaban os avións, porque 

bastante teñen con tomar esa decisión e tomala responsablemente, pero que se os 

avións tiveron que ir para outro lado, o que se demostraba era que había unha carencia 

de medios evidente, porque en Teo eran necesarios. Considera o Sr. alcalde que esa si 

que foi  unha contestación elegante. Opina que non se trata de tirar contra a Xunta por 

tirar, senón que se trata de razoar sobre o que aconteceu para intentar corrixilo. 

Salienta que el non comparece para escusar nada, porque non é unha competencia 

municipal, e que polo tanto non ten nada que escusar, que o que ven é a explicar por 

que apostan por un servizo permanente de Protección Civil que garante moito máis, 

aínda que igual o Sr. Sánchez está moito máis interesado en contratar a 18 persoas 2 

meses ao ano, que dependen dos incendios que haxa para que traballen, a ter 7 

persoas en plantilla, permanentemente durante eses 3 anos.  

 

Salienta o Sr. alcalde que o seu grupo aposta por un traballo digno, estable e seguro, 

engadindo que á xente lle interesa que non haxa incendios e non que os haxa, que é o 

que pasa coas cuadrillas cando alguén gaña cartos cos incendios. Manifesta que, nese 

sentido, si que fixeron unha aposta por previr, si que fixeron unha aposta pola limpeza 

dos montes e que, como ben dixo o Sr. Sánchez, a limpeza dos montes é unha 

cuestión particular, e todas as denuncias de particulares sobre fincas mal coidadas se 

tramitaron a través do Distrito Forestal. Dirixíndose ao Sr. Sánchez dille que se está 

interesado niso, que fale coa técnica de medio ambiente, que lle dirá como se tramita 

iso, como se lle dá traslado ao Distrito Forestal e como o Distrito ven e analiza a 

situación permanentemente, nalgún caso ata en cinco ocasións, como aconteceu cun 

caso na Póboa, onde había discrepancias entre varios propietarios sobre como 

afectaba, e todas esas situacións foron resoltas, sendo en todo caso certo que, se a 

xente non coida o monte porque non lle saca rendemento, acabará ardendo. Opina o 

Sr. alcalde que se a xente tivera no monte unha ganancia económica, se fose un 

recurso rendible economicamente, a xente traballaría e coidaría o monte, e facer que 

sexa rendible é unha forma de riqueza para a xente, depende da política forestal que 

se faga, e non precisamente da política forestal do concello. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que hai que poñer de manifesto o esperpento que se xera despois do incendio de 
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Mouromorto, principalmente pola resposta da responsable da Consellería, a señora 

Quintana, acusando a “diestro y siniestro” dese incendio. Salienta que o que 

verdadeiramente pasou foi que o lume se iniciou ás cinco da tarde e que os medios 

aéreos apareceron en torno ás oito da tarde, engadindo que diso da fe porque o viu el. 

Segue dicindo o Sr. Fernández que a raíz diso formúlase esta petición de 

comparecencia sobre as axudas para a prevención de incendios e que o que pode dicir 

sen ningún tipo de problemas, porque é así, é que a Xunta de Galicia carece dunha 

política de prevención de incendios, dunha política antiincendios, dunha política 

forestal, porque como dixo o Sr. Sisto, e iso o acredita tamén o BNG, a mellor política 

de prevención é a posta en valor do monte, e a Xunta de Galicia, desde a chegada do 

Sr. Feijoo, o que se fixo foi acabar con todo o que se avanzara nese senso. Salienta o 

Sr. Fernández que non ten moito máis que dicir, porque suporía liar o que para el está 

claro. Pregunta cáles son as competencias da Xunta de Galicia, porqué non as exerce, 

e por qué non asume a súa responsabilidade cando non asume as súas competencias. 

Lembra o Sr. Fernández que este incendio sucede o 29 de xuño, e que ata o 1 de xullo 

non se facían as contratacións das brigadas, e pregunta porque se procede desta 

maneira, non entendendo a resposta que se da despois, xa que ese día non só 

protestaron o Sr. Sisto e a Sra. Lemus, senón que houbo moita xente que protestou ao 

respecto desa ausencia de política de prevención, da ausencia de medios terrestres e 

de medios aéreos, que foi o que pasou en Calo aquel 29 de xuño, senón non se 

chegarían a queimar dez hectáreas nin se viviría a situación de grave perigo para a 

zona habitada, que foi cando entrou o pánico no Distrito e apareceron os medios, xa 

que podían arder casas e incluso a residencia, sendo iso foi o que alarmou realmente, 

aínda que se podía ter evitado. 

 

Remata O Sr. Fernández a súa intervención dicindo que está de acordo coa exposición 

do Sr. alcalde, e que cre que estas comparecencias terían un carácter pedagóxico se 

realmente se escoitase o que se di, porén se ese non é o fin, non teñen ese carácter. 

 

Intervén o  portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, e di que non vai insistir máis no 

tema do incendio de Calo, posto que realmente todos se deron conta da demora coa 

que chegaron os medios da Xunta, e que, respecto ao tema da subvención, a el lle 

parece unha subvención moi “sui generis”, a modo de “eu presto un persoal, pero se o 
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preciso quítocho”, sendo moito máis seguro, cos plantexamentos que fixo o PP e cos 

plantexamentos que fixo o Sr. alcalde, a elección de Protección Civil como medio 

seguro e continuo de protección. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Sánchez, e di que lle chama moito a atención que o 

Sr. alcalde lle chame a atención por pasarse un rato lendo a libreta cando o Sr. alcalde 

estivo media hora lendo o seu powerpoint, engadindo que é a primeira vez que alguén 

lle chama a atención por traer un tema preparado e que non vai permitir que o Sr. 

alcalde lle diga como ten que traer preparados os temas.  

 

Comenta o Sr. Sánchez que o Sr. alcalde dixo que se optou por un modelo permanente 

versus outro modelo, pero que os dous modelos tampouco son excluíntes, podendo 

optarse polos dous, o modelo permanente do Sr. alcalde, reforzado coas brigadas, 

resultando unha solución ben sinxela. 

 

O Sr. Sánchez lamenta que ao Sr. alcalde lle preocupe agora a economía, e que non 

lle preocupara cando decidiu aumentar os dous cargos políticos nesta lexislatura, con 

esas dúas dedicacións, que lle custan a todos os teenses uns 196.000 euros, versus os 

5.473 euros que agora lle preocupan de diferenza do prezo destas brigadas. 

 

Considera que, sen dúbida algunha, o traballo de Protección Civil aquel día foi ímprobo, 

exactamente igual que o das brigadas que viñeron da Xunta, como todo o mundo dixo 

naquel momento.  Salienta o Sr. Sánchez que se está a falar da extinción, daquel día 

en Mouromorto, dos incendios que tiveron lugar en Teo pero que do que se ven a falar 

aquí hoxe, e ese é o título do punto do Pleno, é das brigadas contraincendios, e non da 

extinción nin do que pasou aquel día. 

 

Sinala o Sr. Sánchez que se hai dous modelos que son compatibles, e se o modelo da 

Xunta, que non é custoso, permite afondar na prevención dos incendios, e se ambos 

casos son compatibles, se podería facer. 

 

Ao Sr. Sánchez lle chama a atención que o Sr. alcalde falou dos demais concellos da 

comarca, e o felicita por ese traballo de investigación que fixo, engadindo  que foi unha 
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pena que non fixese exactamente o mesmo cando decidiu subir o IBI ao 25%, porque 

ao día seguinte Tordoia xa anunciou unha baixada, a continuación o concello de Ames 

anunciou tamén unha baixada, e hoxe saíu na prensa que o concello de Ordes vai pola 

mesma liña. Sinala o Sr. Sánchez que o Sr. alcalde aínda está a tempo de rectificar e 

de cara ao ano que ven baixar o IBI, engadindo que, se decide cambiar de opinión en 

base ao que fan outros concellos, eles o apoiarán. Remata o Sr. Sánchez a súa 

intervención sinalando que non veñen aquí a debater sobre a extinción, senón que 

veñen aquí preocupándose pola prevención e cre que o que quedou claro é que o Sr. 

alcalde non está preocupado pola prevención. 

 

O Sr. alcalde di que xa está claro que tanto da os incendios, como o IBI, e que só lle vai 

dicir ao Sr. Sánchez con respecto ao IBI que cando encontre en Ordes ou en Ames, en 

Santiago, ou en calquera dos que baixaron o IBI, unha persoa, un propietario dun piso 

de tantos metros cadrados, comparado con outro de Teo, que pague menos que no 

Concello de Teo, que llo diga, e volverán a falar do IBI. Salienta o Sr. alcalde que do 

que se trata non é só da taxa e do gravame que se pon no IBI, senón dos valores 

catastrais existentes e de canto paga cada veciño polo IBI.  

 

Sinala o Sr. alcalde que se quere o Sr. Sánchez contratan tamén aos avións, xa que, 

posto que lle corresponde á Xunta, e ten o concello que facerlles o traballo, é unha 

situación absurda, ao igual que o é ter que xustificarse de por que non fai o concello o 

traballo que ten que facer a Xunta. Considera o Sr. alcalde que está perfectamente 

claro como foi a situación, engadindo que reivindican e defenden o modelo que veñen 

xestionando, compatibilizado coas axudas da Xunta, que os convenios de colaboración 

para os desbroces son convenios coa Xunta, e que iso si que lles pareceu interesante, 

e non contratar cuadrillas que teñen que limpar onde hai unha pendente de máis do 

20% exclusivamente. Sinala que, no que lles parece interesante e necesario, conveñen 

coa Xunta, e que no que non lles parece produtivo en absoluto, utilizan o seu modelo, 

que resulta bastante máis rendible.  

 

Remata o Sr. alcalde sinalando que o tema quedou suficientemente claro, e que, en 

todo caso, terán a oportunidade de facer valoracións e seguir valorando e comentando 

o que se considere oportuno. 
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5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REINTEGRO DA LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVA DA PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO DO ANO 2013. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 21 de outubro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 26 de outubro de 2015. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Considerando que en data 07/08/2015 con rexistro de entrada nº6015 se recibiu neste 

concello comunicación dende o Ministerio de Facenda pola que se daba a coñecer o 

saldo da liquidación definitiva da participación nos tributos do Estado para o ano 2013 

resultando ser de -222.644,36€ a reintegrar. 

Considerando que a  disposición adicional décima do Real Decreto Lei 17/2014, de 26 

de decembro, de medidas de sostenibilidade financeira das CCAA e Entidades Locais e 

outras de carácter económico, estabrece que o reintegro dos saldos definitivos que 

resulten a cargo das entidades locais na liquidación definitiva da participación nos 

tributos do Estado correspondente ao ano 2013 poderá fraccionarse nun período de 10 

anos, excepcionando o réxime de reintegros aplicable con carácter xeral e contido na 

Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015.  

Considerando que aaplicación da excepción recollida no apartado 1 anterior requerirá a 

presentación da solicitude polas entidades locais, que deberá ser aprobada polo pleno 

da corporacióne se remitirá polo interventor ao Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas por medios telemáticos e con sinatura electrónica antes do 1 de novembro de 

2015. 

PROPOÑO ao pleno da Corporación previo dictame da Comisión Informativa de 

Facenda e Asuntos Económicos os seguintes acordos: 

Primeiro.- Aprobar a solicitude de reitegro do saldo debedor derivado da participación 

nos tributos do Estado do ano 2013 en 120 mensualidades. 
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Segundo.- Remitir o presente acordo ao Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas por medios telemáticos e con sinatura electrónica por medio da intervención 

municipal”. 

O Sr. alcalde explica que o Estado financia aos concellos dándolle unha participación 

nos tributos estatais, e dita participación a adianta para que os concellos dispoñan dos  

recursos económicos necesarios para levar a cabo a xestión municipal. Cando se fai a 

liquidación definitiva, o concello ten que reembolsar unha cantidade porque as contas 

finais non coinciden coas previsións iniciais. Salienta o Sr. alcalde que o Ministerio 

asume unha parte de responsabilidade nesta situación, e así ao mesmo tempo que 

pide a devolución, artella un mecanismo para que se leve a cabo. Da conta o Sr. 

alcalde de que agora mesmo estase acabando de reintegrar o dos anos anteriores, 

engadindo que sería interesante que en anos posteriores non se repita esta situación. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que isto amosa o optimismo en relación á recadación dos impostos e iso xera 

problemas para os concellos, como acontece en Teo. Lembra o Sr. Fernández que xa 

pasou nos anos 2008 e 2009 e considera que o goberno central debería utilizar criterios 

máis próximos á realidade para facer as contas. 

 

Intervén o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moniño, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, e 

amosan o apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 1 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Aprobar a solicitude de reintegro do saldo debedor derivado da 
participación nos tributos do Estado do ano 2013 en 120 mensualidades. 

Segundo.- Remitir o presente acordo ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas por medios telemáticos e con sinatura electrónica por medio da 
intervención municipal. 
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE 
REPOSICIÓN CONTRA A SUSPENSIÓN TEMPORAL DO ARTIGO 116 DO ACORDO 
REGULADOR DAS CONDICIÓNS  DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO 
AO SERVIZO DO CONCELLO DE TEO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 22 de outubro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 26 de outubro de 2015. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Considerando que o convenio colectivo do persoal laboral Concello (en adiante, 

convenio) e o acordo regulador das condicións laborais do persoal funcionario ao 

servizo da Corporación (en adiante, acordo regulador), publicados no Boletín oficial da 

provincia da Coruña nº 75, do 26 de abril de 2010, regulan, nos seus artigos 113 e 116, 

respectivamente, uns incentivos por xubilación “co fin de favorecer o proceso de 

renovación de persoal”.  

 

Considerando que a existencia desas disposicións viña suscitando dúas cuestións 

problemáticas:  

.- Dunha parte que, dende o Rdl20/2011, do 30 de decembro, de medidas urxentes en 

materia orzamentaria, tributaria e financeira para corrixir o déficit público (art. 3), as 

sucesivas leis de orzamentos xerais do Estado dos exercicios de 2012, 2013, 2014 e 

2015 estableceron severas restricións en materia de incorporación de novo persoal de 

xeito que, alomenos transitoriamente, a finalidade perseguida por aquelas disposicións 

(favorecer a renovación de persoal) é de imposible consecución. 

 

.- Por outra banda, o imperativo de corrixir o déficit público, tamén levou a que a 

Disposición adicional segunda do Rdl 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir 

a estabilidade orzamentaria, referida ás “Suspensións ou modificacións de convenios 

colectivos, pactos ou acordos que afecten ao persoal funcionario ou laboral por 

alteración substancial das circunstancias económica”, dispoña que: 
 

“Para os efectos do previsto no artigo 32 e 38.10 do Estatuto básico do empregado 

público entenderase, entroutras, que concorre causa grave de interese público derivada 
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da alteración substancial das circunstancias económicas cando as administracións 

públicas deban adoptar medidas ou plans de axuste, de requilibrio das contas públicas 

ou de carácter económico financeiro para asegurar a estabilidade orzamentaria ou a 

corrección do déficit público”. 

Considerando o previsto no artigo 32 do EBEP que, tratándose do persoal laboral, 

dispón que se garante o cumprimento dos convenios colectivos e acordos que afecten 

ao persoal laboral, salvo cando excepcionalmente e por causa grave de interese 

público derivada dunha alteración substancial das circunstancias económicas, os 

órganos de goberno das Administracións Públicas suspendan ou modifiquen o 

cumprimento de Convenios Colectivos ou acordos asinados na medida estritamente 

necesaria para salvagardar o interese público. 

Neste suposto, as Administracións Públicas deberán informar ás organizacións 

sindicais das causas da suspensión ou modificación”. 

Considerando que, tratándose do persoal funcionario, se recolle idéntica previsión no 

artigo 38.10 EBEP. 

Considerando que o Concello de Teo viuse obrigado a aplicar medidas extraordinarias 

para corrixir o déficit público e conseguir o obxectivo de estabilidade orzamentaria no 

marco do Plan de axuste e Plan de saneamento, como consecuencia da regulación 

estatal. Por outra banda tanto as sucesivas leis de orzamentos xerais do Estado como 

da Xunta de Galicia (e a Lei do Parlamento de Galicia 1/2012, do 29 de febreiro, de 

medidas temporais en determinadas materias de emprego público) suspenden medidas 

de acción social referentes aos colectivos de funcionarios e traballadores ao servizo 

daquelas Administracións. 

 

Considerando que, de acordo co previsto nos artigos 32 e 38.10 do EBEP, a 

necesidade de suspender a vixencia dos artigos 113 e 116 do convenio e do acordo 

regulador, exceptuando o apartado 8, se comunicou ás organizacións sindicais na 

mesa xeral de negociación que tivo lugar o 28 de xullo de 2015. 

 

Considerando que, en virtude do exposto e vistos os informes de intervención e 

secretaría de 21 e 24 de agosto de 2015, o Pleno da Corporación acordou, na sesión 
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de 31 de agosto de 2015, suspender temporalmente a vixencia dos apartados 1 ao 7 

do artigo 116 do acordo regulador das condicións de traballo dos funcionarios, e 

apartados 1 ao 7 e do artigo 113 do convenio colectivo de persoal laboral, mentres 

estean vixentes as fortes restricións en materia de incorporación de novo persoal e o 

Concello non acade o obxectivo de estabilidade financeira. 

 

Considerando que o citado acordo foi publicado no BOP de A Coruña de 3 de setembro 

de 2015 (nº 168), entrando en vigor, en virtude do citado acordo plenario, ao día 

seguinte da citada publicación e resultando aplicable ás xubilacións que se produzan a 

partir desa data mentres estean vixentes as fortes restricións en materia de 

incorporación de novo persoal e o Concello non acade o obxectivo de estabilidade 

financeira. 

 

Considerando que D. Jesús Manuel Fernández Caamaño, en calidade de delegado de 

persoal funcionario do concello, formulou recurso de reposición fronte a suspensión 

temporal da vixencia dos apartados 1 a 7 do artigo 116 do acordo regulador das 

condicións de traballo dos funcionarios do concello (rex. entrada  nº 7.914, de 

02/10/2015), solicitando que se revogue o acordo plenario do 31 de agosto de 2015, en 

base as alegacións que, resumidamente, se recollen a continuación: 

a) O artigo 38.10 do EBEP garante o cumprimento dos acordos convidos e a 

Administración debe informar ás organizacións sindicais das causas da suspensión, 

que non irá máis aló do estritamente necesario. 

b) Non se xustifica que as restricións en materia de incorporación de persoal constitúan 

unha causa grave de interese público. 

c) A razón económica non aparece cumpridamente acreditada e a sentenza do TS do 

28/09/2011 declarou se deberían xustificar os motivos alegados con aportación dos 

informes e datos que sexan oportunos sobre a situación económica da Corporación, a 

contía do gastos en incentivos de xubilación e a determinación concreta do período de 

suspensión. 

d) Non se produciu unha verdadeira negociación sobre a cuestión cos representantes 

dos traballadores municipais. 
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Invoca o Sr. Fernández dúas sentenzas do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 

de Santiago de Compostela do 06/05/2014 e do 17/03/2015 e conclúe co pedimento de 

que se revogue o acordo plenario en cuestión. 

Visto o informe do servizo de asistencia xurídica de 20 de outubro de 2015, segundo o 

cal procede desestimar o recurso de reposición interposto polo delegado de persoal 

funcionario contra o acordo plenario do 30 de agosto de 2015, en base ás seguintes 

consideracións: 

 “4. Denantes de expoñer as razóns polas que, ao noso xuízo, os argumentos 
citados non meceren ser acollidos, precisamos que a nosa análise se cinxe a 
consideracións estritamente xurídicas e non entra en cuestións doutra natureza como, 
por exemplo, a extensión e o detalle da información que se puido ofrecer na mesa xeral 
de negociación. 
 

O artigo 38.10 do EBEP e a Disposición adicional segunda do Rdl 20/2012, do 
13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria, posibilitan a 
suspensión ou modificación de acordos por alteración substancial das circunstancias 
económicas establecendo a segunda das normas citadas a presunción iuris e de iure 
de que  

 
“…concorre causa grave de interese público derivada da alteración substancial das 

circunstancias económicas cando as administracións públicas deben adoptar medidas ou plans de 
axuste, de requilibrio das contas públicas ou de carácter económico financeiro para asegurar a 
estabilidade orzamentaria ou a corrección do déficit público.” 
 

Ese é o suposto que precisamente acontece neste caso porque o Concello de 
Teo se veu obrigado a aprobar un plan de axuste e outro de saneamento como 
corrobora o informe de Intervención. Pero a excepcionalidade daquelas normas non 
acaba aí senón que a primeira delas precisa que para o exercicio da potestade que 
prevé, as Administracións só precisan   

“...informar ás Organizacións Sindicais das causas da suspensión ou modificación.” 

 É perfectamente comprensible que un representante do persoal se queixe da 
excepcionalidade desas dúas normas e esixa que a Corporación as aplique e interprete 
da forma máis estrita e limitada posible pero non se pode negar a existenza dunha 
marxe razoable de discrecionalidade e de apreciación por parte da Corporación. 
 

O texto do acordo plenario contén unha motivación breve pero clara e suficiente 
por referencia, dunha parte, ao artigo 3 do Rdl20/2011, do 30 de decembro, de 
medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para corrixir o déficit 
público, e ás sucesivas leis de orzamentos xerais do Estado dos exercicios de 2012, 
2013, 2014 e 2015 que estableceron severas restricións en materia de incorporación de 
persoal de xeito que, alomenos transitoriamente, a finalidade perseguida polo artigo 
116 suspendido –favorecer a renovación de persoal- é de imposible consecución. E, 
por outra banda, ao imperativo de corrixir o déficit público, que levou a ditar a 
Disposición adicional segunda do Rdl 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir 
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a estabilidade orzamentaria. Reiteramos que o artigo 116 do acordo comeza 
precisamente expresando a finalidade da norma ao dicir: 

 
“1. Co fin de favorecer o proceso de renovación de persoal incentivarase a xubilación… .” 
 Cómpre citar aquí dúas circunstancias singulares: 1ª) que no ano 2010, cando 
se aprobou o acordo regulador aínda non se manifestara a grave crise económica e 
financeira, non existían restricións específicas en materia de incorporación ou 
renovación do persoal ao servizo das administracións públicas nin se manifestaran os 
graves déficits que deron lugar á serie de medidas dirixidas á recobrar a estabilidade 
orzamentaria e a sustentabilidade financeira das administracións públicas. E 2ª) o 
Concello de Teo non estaba suxeito daquela a ningún plan de axuste ou de 
saneamento ou económico-financeiro que se aprobaron con posterioridade e que 
seguen vixentes na actualidade.  

 
 As sentenzas invocadas polo recorrente non nos parecen relevantes: a do TS do 
28.09.2011 porque, sen prexuízo de respectar a doutrina que contén, se ditou cando 
aínda non se aprobara a súa Disposición adicional segunda do Rdl 20/2012, do 13 de 
xullo; e as do xulgado de Santiago porque tratan doutras cuestións diferentes á que nos 
ocupa -a primeira delas versa sobre un acto presunto por silencio administrativo 
positivo e a segunda sobre a denegación de pagamento de incentivo por parte dunha 
Corporación cando precisamente esta só acordara a suspensión parcial deste último” 
 

En virtude do exposto, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de 

novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento 

administrativo común, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

 
Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por D. Jesús M. Fernández 

Caamaño, en calidade de delegado de persoal dos funcionarios do concello, contra o 

acordo plenario de 31 de agosto de 2015 polo que se suspende temporalmente a 

vixencia dos apartados 1 ao 7 do artigo 116 do acordo regulador das condicións de 

traballo dos funcionarios (rex. entrada nº 7.914, de 02/10/2015),  de acordo co informe 

do servizo de asistencia xurídica de 20 de outubro de 2015 e demais incorporados ao 

expediente. 

 

Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 

procedentes”. 

 
O Sr. alcalde explica que, de acordo co solicitado, vai intervir un representante dos 

traballadores nunha única quenda, para clarificar a súa posición, durante un tempo 

máximo de10 minutos. 
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Sendo as vinte horas e cincuenta e dous minutos comeza a intervención de D. Jesús 

Manuel  Fernández Caamaño. 

 

O Sr. Fernández aclara que no Pleno de agosto acordouse suprimir o artigo 116 do 

acordo regulador, o que supón a eliminación dos inventivos á xubilación. Explica que se 

alegou a existencia dunha restrición estatal en canto á taxa de reposición e unha 

cuestión económica relacionada co plan de axuste. O Sr. Fernández di que non vai a  

entrar agora a valorar xuridicamente esa posición, pero vai a facer, en nome dos 

traballadores, unha reflexión en canto ás formas. Sinala o Sr. Fernández que o artigo 

está recollido nun convenio colectivo aprobado, por iso non se entende porque agora 

xa non é válido ese convenio, sen saber que sucedeu ao respecto para que o convenio 

xa non sexa válido. Di o Sr. Fernández que lle estrana o feito de que publicamente a 

postura política do Sr. alcalde sexa sempre de defensa dos dereitos dos traballadores, 

non na sombra, senón en primeira liña, en manifestacións, críticas en Pleno e fora do 

Pleno, etc, o que non se compadece coa posición que se está adoptando. Opina o Sr. 

Fernández que non ten sentido defender aos traballadores e cando se ten oportunidade 

de defendelos con feitos non se faga e vaia en contra deles. Di que se pode estar a 

favor ou en contra dos incentivos, porén o que non se pode e estar a favor pero retirar 

o artigo amparándose nun plan de axuste e na taxa de reposición de efectivos, 

resultando que os traballadores non teñen ningunha culpa ao respecto. Salienta o Sr. 

Fernández que como medida para corrixir o déficit podería ser, aínda que falta nese 

senso un informe de canto supón de aforro esa medida, e porén quizais debería vir 

acompañada doutro tipo de medidas en relación cos asesores, persoal de confianza, 

dedicacións do grupo de goberno, etc. Salienta o Sr. Fernández que tamén é 

importante o procedemento, xa que se aprobou polo porta de atrás enganando aos 

sindicatos, e aínda que o Sr. alcalde xa se desculpou, non o recoñecera. Salienta o Sr. 

Fernández que cada vez que se fixo unha proposta de mellora o Sr. alcalde remitiu á 

RPT, dicindo que viría acompañado dun novo convenio. O Sr. Fernández pídelle ao Sr. 

alcalde que tamén se aplique esa medida. Considera que é gracioso que a Xunta de 

Goberno Local de Santiago, na sesión de 21 de outubro, recupere os incentivos á 

xubilación, Xunta presidida por quen foi alcalde de Teo durante 8 anos. Considera o Sr. 

Fernández que o máis grave é que tanto os traballadores do concello como os 

representantes sindicais se lles está metendo presión directa ou indirecta para que non 
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protesten. O Sr. Fernández di que vai a facer unha petición e unha esixencia. A 

esixencia refírese a que o Sr. alcalde deixe protestar aos traballadores e a petición a 

que reconsidere o posicionamento, se vaia á RPT e a un novo convenio colectivo e a 

partir de aí se poidan discutir outras circunstancias. Remata o Sr. Fernández a súa 

intervención sinalando que moitos traballadores creen que detrás disto hai unha 

cuestión persoal, á vista da petición dun traballador vinculado ao PP. 

 

O Sr. alcalde di que quere incidir en que o Sr. Fernández comezou cunha inexactitude, 

ao dicir que se suprimiu o artigo, cando non é así senón que se suspende namentres 

non se cumpran as condicións estipuladas no propio convenio. O Sr. alcalde di que se 

trata dun convenio de 74 páxinas e que ten discutido bastante sobre a situación do 

mesmo e a importancia de todo o que se dicía nel. Salienta que todo o que pon o 

convenio é importante e que non vale coller unha parte do mesmo. Di o Sr. alcalde que 

respecta a integridade do convenio e que polo tanto non é o mesmo que o artigo diga 

“incentivarase a xubilación e os requisitos serán os seguintes”, que diga que “co fin de 

favorecer o proceso de renovación de persoal incentivarase…”, é dicir, hai unha causa 

para incentivar a xubilación anticipada, a renovación de persoal.  

 

Ante as continuas interrupcións por parte dos traballadores presentes no público, e do 

Sr. Caamaño, o Sr. alcalde di que se fixo unha interpretación bastante xenerosa do 

Regulamento de participación cidadá, aínda que non correspondía, e se dou unha voz 

aos traballadores nunha única quenda, e por unha vez, e agora lle toca decidir á 

Corporación. Explica que se o concello non ten capacidade de renovar o persoal cómo 

lle vai a pagar a un traballador para que se vaia e outro compañeiro teña que facer o 

seu traballador, porque non se pode repoñer. Salienta o Sr. alcalde que ese é a 

argumentación que lles conduce a rexeitar o recurso, tratándose dunha argumentación 

política, porque creen que é de xustiza xa que o convenio hai que aplicalo na súa 

totalidade e non en parte. Considera o Sr. alcalde  que causa sorpresa que nun 

determinado momento o Sr. Montoro suprimise a xubilación aos 60, 61 e aos 62 anos e 

do concello foran catro traballadores á folga, e agora é importantísimo que se suspenda 

temporalmente o convenio mentres non se poida facer o que di o artigo, e o PP está ao 

lado dos traballadores. Salienta o Sr. alcalde que se as formas foron as equivocadas 

non ten ningún problema en pedir perdón, engadindo que dixo na Mesa de negociación 
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que, se en vez de facelo en agosto, se fixera en setembro ou outubro, e houbera un 

cambio de posición, tería sentido, poren o que se fixo é o correcto e se vai a  manter 

ata o final. Salienta o Sr. alcalde que os traballadores non son responsables do que fixo 

o PP, porén os veciños tampouco. Considera que isto se rexe por un principio básico 

de que se paga por traballar, e por iso está disposto a discutir e facer o que faga falla, 

pero non pagar por abandonar o posto de traballo. Lembra o Sr. alcalde que cando se 

estableceu no convenio, unha persoa nova podía entrar a traballar porén agora non. 

Salienta que as condicións dos traballadores do concello en política laboral son as 

mellores de todos os concellos da Comarca, incluídos os de Santiago. Pregunta o Sr. 

alcalde cantos concellos manteñen a acción social, a promoción interna, etc. Di que o 

da presión non o vai a cualificar porque diría cousas que non debe, engadindo que non 

cree que o ambiente de traballo en Teo sexa de represión sindical ou acoso aos 

traballadores. Salienta que a única argumentación lóxica que escoitou neste proceso foi 

na mesa de negociación sindical na que se dixo que isto se fixera para compensar a 

perda da capacidade salarial dos traballadores. Sinala que esta disposto a recoñecer 

esa compensación a unha persoa que traballa ata os 65 anos, pero non o que se xubila 

antes, porque se se vai non se pode cubrir. Di o Sr. alcalde que resulta que o que se lle 

da o plus é o que marcha aos 63 e o que aguanta ata os 65 non se lle da nada e non 

ten sentido. Explica que as circunstancias cambiaron e o que antes ia orientado nun 

sentido agora non pode ir orientado no mesmo sentido porque a normativa cambiou. O 

Sr. alcalde di que fai unha oferta de negociación previa e se hai un punto no que se 

estea en desacordo non pode ser que iso sexa o que impida negociar calquera outra 

cousa. Reitera o Sr. alcalde a oferta de negociar todo, partindo de que agora se vai a 

facer o que di o convenio. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que visto o visto xa se conseguiu algo, como é a disposición do Sr. alcalde a 

negociar. Sinala que se volta a un tema xa debatido en agosto, Pleno no que o BNG 

amosouse en contra da decisión de ANOVA e PSOE de recortar os dereitos adquiridos. 

Lembra que unha cuestión que dixo naquel Pleno é que na mesa de negociación do 28 

de xuño se lle dixo aos traballadores que non se ia a someter inmediatamente a un 

Pleno e o Sr. alcalde lle dixo que estaba mal informado, e parece que non estaba tan 

mal informado. Di o Sr. Fernández que están presentes no Pleno en torno a trinta 
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traballadores do concello polo que algo de razón terán. Sinala que se en Santiago se 

están recuperando incentivos á xubilación, lle gustaría saber porque se fai isto en Teo, 

engadindo que igual é para gañar adeptos para a fusión dos concellos. Insiste o Sr. 

Fernández en que lle gustaría insistir no tema do diálogo, engadindo que se o Sr. 

alcalde fai esta oferta é porque non existiu diálogo. Di que na formación política do Sr. 

alcalde se escoita a miúdo o de “dereitos adquiridos” constatándose que na práctica a 

rebeldía queda na palabra. Sinala o Sr. Fernández que manteñen a mesmo posición 

que no Pleno de agosto e pide que se intente dialogar por todas as vías, negociar e 

chegar a acordos. Lembra o Sr. Fernández que o Sr. alcalde naquel Pleno utilizaba un 

argumento perigoso cando falaba de cómo llo explicaba aos veciños, resultando 

perigoso porque ese argumento é o que utiliza o PP cando fala das dedicacións. 

Pregúntalle o Sr. Fernández ao Sr. alcalde porque non o utilizou no ano 2010 e que 

cambiou dende aquela no Sr. alcalde, engadindo que resulta que no ano 2010 ese 

argumento non era válido e agora vale. Di o Sr. Fernández que outra cuestión é que se 

fala dun informe xurídico no que se di que no ano 2010 non se manifestara a crise 

económica e financeira, cando xa estaba ben clara a crise porque xa existían medidas 

de recorte de dereitos. Remata o Sr. Fernández a súa intervención reiterando que o 

máis grave son eses argumentos de botar por diante aos veciños, sobre todo dende 

unha perspectiva de esquerdas. 

 

Intervén o  portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, quen di que era obvio que se ia a 

falar practicamente do mesmo que no Pleno de agosto. Di o que o Sr. Fernández 

pregunta que se cambiou para que cambiara a decisión e sinala que o que cambiou é 

que non se pode contratar a xente para renovar a plantilla. Salienta o Sr. Moñino que 

tamén se fala do problema de aforro, porén non se trata dun problema de aforro, senón 

que o problema é que se isto durase durante moito tempo o concello quedaría sen 

persoal. Sinala o Sr. Moñino que na proposta se di que se comunicou ás organizacións 

sindicais.  

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e catro minutos abandona o Salón de Plenos a 

concelleira de ANOVA D.ª Mª del Pilar Pérez Fagil. 
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Di o Sr. Moñino que, tratándose do recurso de reposición, hai un informe do servizo de 

asistencia xurídica que di que os argumentos citado non merecen ser recollidos, incluso 

das sentenzas que se aportan como exemplos, unha relativa a un silencio 

administrativo positivo e outra a unha denegación dun incentivo cando non se acordara 

a suspensión, di que non teñen nada que ver con isto. Salienta o Sr. Moñino que cunha 

postura que lles resultou dura pero foi meditada, apoiaron o tema en agosto, e sendo 

consecuentes o van a apoiar agora. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos entra no salón de Plenos a 

concelleira de ANOVA D.ª Mª del Pilar Pérez Fagil. 

 

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

grupo D. Ignacio Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo di que parece que o PP ten a culpa de todo, sexa o goberno do Estado ou 

o autonómico, e agora non xa o da Deputación. Salienta que todos fan cousas mal, o 

PP, ANOVA e o PSOE, porén tamén as fan ben en moitos casos, porén neste caso 

non. Di o Sr. Arroyo que lle gustaría salientar a estraneza do Pleno de 31 de agosto, 

porque se comentara que non se ia a celebrar un Pleno nese mes, a xente se foi de 

vacacións e foi nese Pleno cando se tratou o asunto. Lembra que nese Pleno a Sra. 

Lemus dixo que os sindicatos foran informados e non dixeran nada ao respecto, porén 

parece que teñen moito que dicir e o están dicindo. Sinala o Sr. Arroyo que como 

medida de aforro existen moitos outros aspectos na economía do concello nos que se 

pode aforrar. Polo que se refire á diferenza entre suspensión ou supresión sinala que 

se alguén se xubila en decembro, non vai a ter o incentivo, polo que daría igual que se 

trate dunha suspensión ou dunha supresión. Di o Sr. Arroyo que a negociación non se 

levou a cabo ou non foi como o di o Sr. alcalde, non sabéndose ben como foi, porque o 

tema dou para moito. Anuncia o Sr. Arroyo que a postura do PP, ao igual que no Pleno 

anterior, vai a ser de rexeitar a proposta. 

 

O Sr. alcalde pide desculpas se a súa vehemencia lle leva a máis, engadindo que xa o 

coñecen e que se implica nos temas, pedindo desculpas se alguén se sente ofendido 

por esa vehemencia. Aclara que a mesa se convoca cos sindicatos e se pediu  



 

 - 32 -

expresamente por estes que se deixara o asunto enriba da mesa e el dixo 

expresamente que non, que lle daría unha volta, pero que se ia a tomar unha decisión, 

máxime incluso cando con ocasión da xubilación dun bedel se falara de que había 

cousas no convenio, como esa, que habería que falar. Reitera que non se dixo que se 

deixaba enriba da mesa. Di o Sr. alcalde que o que non intenta é banalizar a actuación 

dos traballadores, porque eles reclaman o que consideran un dereito, porén está claro 

que os dereitos laborais non son unha declaración divina e se recollen expresamente 

nos convenios e todo o que se recolle nos convenios é o que fixa os dereitos, por iso se 

segue mantendo ese dereito laboral en tanto en cuanto se dean as circunstancias que 

recolle o convenio para ese suposto. Salienta que foi o PP o que puxo esa condición de 

non poder renovar as plantillas, de aí a diferenza entre suspensión e supresión, 

suspendéndose en tanto non se dean as circunstancias, circunstancias que non 

dependen do goberno municipal. Salienta o Sr. alcalde que non hai falta de 

negociación, engadindo que onte mesmo houbo unha convocatoria para regular un 

aspecto do convenio, engadindo que el nunca se negou a negociar e que seguirá 

promovendo esa negociación e os traballadores decidiran se van ou non. Ante a 

pregunta de que cambiou dende o ano 2010 di o Sr. alcalde que o que cambiou foi que 

houbo unha lei do goberno central que impide renovar as plantillas dos concellos e iso 

é o único que determina a suspensión do artigo. Considera o Sr. alcalde que neste 

momento o lóxico é cambiar as tornas e premiar o que colabora para que o concello 

funcione, non primar para que un se vaia. 

 

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

do PP D.ª Mª. Dolores Nariño Facal, que se incorpora pasados dous minutos. 

 

Di o Sr. alcalde que o Pleno de agosto non serviu para alterar a relación numérica, 

porque o goberno ten a maioría, polo que da igual o momento, cando incluso hoxe, 

ante a falta dunha concelleira, se saca co voto de calidade. Sinala o Sr. alcalde que a 

argumentación económica é importante porén para el é un argumento máis político e 

de xustiza. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

lle pregunta ao Sr. alcalde que cambiou para utilizar un argumento que non utilizaría 

daquela, que é o argumentos dos veciños, engadindo que non vai a entrar niso.  

 

Di o Sr. Fernández que o Sr. alcalde di que non banaliza porén di ”se me equivoquei, o 

recoñezo, se non houbo negociación, pido desculpas, porén vou a facer o que quero, si 

ou si”. Di o Sr. Fernández que lle parece gravísimo utilizar eses argumentos, porque 

valen para todo e pódense utilizar en todo. Remata o Sr. Fernández a súa intervención 

sinalando que diante dun recorte de dereitos dos traballadores o seu grupo se opón. 

  

O portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, non fai uso da súa quenda de intervención. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Arroyo, quen di que lle gustaría incidir nos argumentos 

da proposta e no aforro económico, descoñecendo se isto se valorou. Di que non 

entende que o Sr. alcalde insista na diferenza entre suspensión e supresión, porque se 

alguén se xubila en xaneiro non o recibe, estea suspendido ou suprimido. Sinala que 

claro que foi o Sr. Montoro quen fixo moitas das medidas de recorte, por unha 

situación, porén se aveciñan as eleccións e pode ser que o Sr. Rajoy non siga de 

Presidente e ao mellor ao Sr. alcalde xa non lle vale o argumento do goberno do PP. 

 

O Sr. alcalde di que non é partidario de utilizar o argumento dos veciños, engadindo 

que o usou porque se dixo que a culpa non a teñen os traballadores, e o dixo para ver 

que a culpa é de quen fixo os recortes. Reitera que aos sindicatos se lles informou  tal 

e como marca a lei e di que fan isto por entender que o correcto é a aplicación estrita 

do convenio. Salienta que non se trata dunha decisión técnica ou xurídica senón dunha 

razón de xustiza. Remata o Sr. alcalde sinalando que se volta á situación anterior, se 

se pode renovar a función pública e se fora así o goberno renovar eses decisión os 

traballadores. 

 
Non habendo máis intervencións e sometido o asunto a votación, prodúcese o seguinte 

resultado: 

- Votos a favor – 8 (7 SON de Teo-ANOVA e 1 PSdeG-PSOE) 

- Votos en contra – 8 (7 PP e 1 grupo mixto) 
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Producíndose un resultado de empate, sométese o asunto novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 8 (7 SON de Teo-ANOVA e 1 PSdeG-PSOE) 

- Votos en contra – 8 (7 PP e 1 grupo mixto) 

         

Persistindo o resultado de empate, o Sr. alcalde aclara que decide o voto de calidade 

do Presidente, quedando aprobada a proposta. 

 
De acordo co exposto, o  Pleno da Corporación, con oito votos a favor (7 Son de 
Teo-ANOVA e 1 PSdeG-PSOE) e oito en contra (7 PP e 1 grupo mixto),  decidindo 
o voto de calidade do Presidente, acorda: 
Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por D. Jesús M. 
Fernández Caamaño, en calidade de delegado de persoal dos funcionarios do 
concello, contra o acordo plenario de 31 de agosto de 2015 polo que se suspende 
temporalmente a vixencia dos apartados 1 ao 7 do artigo 116 do acordo regulador 
das condicións de traballo dos funcionarios (rex. entrada nº 7.914, de 02/10/2015),  
de acordo co informe do servizo de asistencia xurídica de 20 de outubro de 2015 
e demais incorporados ao expediente. 
 
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 
procedentes. 
 

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 presentes antes do receso, non incorporándose a interventora municipal, 

D.ª I. Mónica Lado Varela. 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DE SON DE TEO-ANOVA EN APOIO DAS PERSOAS 
AFECTADAS POLA TALIDOMIDA 
O Sr. alcalde da conta da moción de 20 de outubro de 2015 (rex. entrada nº 8.370, de 

21/10/2015) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 
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Informativa de benestar social, igualdade, participación veciñal e mocidade de 26 de 

outubro de 2015. 

 

“MOCIÓN DE SON de TEO-ANOVA 

en apoio das persoas afectadas pola talidomida 

A Talidomida é un fármaco que provocou que no mundo naceran máis de 30.000 bebes 
sen brazos ou sen pernas entre os anos 1950 e 1960. No Estado español son unhas 
3.000 as persoas as afectadas, as únicas que a nivel mundial que non recibiron 
axudas, pensións, asistencia médica especializada, indemnizacións,… A retirada do 
fármaco realizouse en España 16 anos despois de estar prohibido no resto do mundo, 
anos nos que seguiu provocando centos de mutilados co coñecemento do laboratorio e 
das autoridades sanitarias da época. 

A Talidomida paténtase en España en marzo de 1.954 como sedante, sen efectos 
secundarios, que paliaba ademais as náuseas e vómitos nas embarazadas. 
Empezaron a nacer un número desproporcionado de nenos/as con graves 
malformacións en brazos e/ou pernas, incluso carecendo de ambas, e en novembro de 
1.961 os doutores Widukim Lenz (alemán) e Claus Knapp (español) descobren a 
relación entre a Talidomida e as malformacións. Entre novembro de 1.961 e Maio de 
1.962 é retirada no mundo enteiro agás no Estado Español, onde se continua 
vendendo ata 1975 aínda sabendo as súas consecuencias. 

Que sentenzas xudiciais determinen a prescrición do delito semella unha brincadeira 
macabra, e só evidencia que algo falla no noso sistema lexislativo-xudicial. 

Consecuentemente, proponse ao pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

1. Declarar o apoio do Concello de Teo ás vítimas da Talidomida no Estado Español e 
a súa loita histórica polo recoñecemento dos seus dereitos  

2. Esixir da farmacéutica Grünenthal, responsable da masacre, que indemnice con 
urxencia ás persoas afectadas 

3. Reclamar do Goberno do Estado un listado oficial de persoas afectadas pola 
Talidomida e o recoñecemento dunha pensión vitalicia para estas persoas, tal e como 
acontece no resto de países do mundo 
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4. Dar traslado deste acordo á farmacéutica Grünenthal, ao Presidente do goberno de 
España e ás asociacións españolas de vítimas da Talidomida” 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

amosa o seu apoio á moción. Explica que esta mañá estivo falando coa representante 

da asociación en Galicia, e lle dixo que estaba moi agradecida porque se sometera 

esta cuestión ao Pleno e por todo o apoio recibido. 

 

Intervén o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, quen anuncia o apoio do seu grupo 

á moción. 

 

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

grupo D. Julio C. Retis Vázquez. 

 

O Sr. Retis di que falar de talidomida é un problema de fai máis de 50 anos con 

sentenzas a favor e en contra dalgúns pacientes nacidos de nais que fixeron uso desa 

medicación. Explica que na época dos anos 50 a única medicina que existía para tratar 

o vómito no embarazo era a talidomida, e ao cabo de 5 anos empezaron a aparecer 

malformacións e seguiuse vendendo o producto en moitos países do mundo. En 

España se retirou no ano 1963 e nos demais países no ano 1961. Di o Sr. Retis que  

hai unha asociación que se chama AVITE que leva 50 anos loitando con este 

problema. Salienta que lle poñería como concepto a este tipo de enfermidade 

“sentenza histórica”, porque se leva 50 anos con isto, e lle chamaría tamén ”a maldición 

da talidomida”. Trátase segundo o Sr. Retis dunha historia inacabada que vai a seguir. 

Explica que a empresa alemana ao principio non se fixo cargo de case nada, aínda que 

se loitou bastante, e a receita que se vendía era libre, e así calquera a podía comprar 

na farmacia, xa que non tiña un rexistro, polo que pasaron os anos e a xente a seguía 

tomando. Lembra o Sr. Retis que non cabe dúbida de que era a única medicación que 

existía naqueles momentos, porén isto dou lugar a moitas malformacións en nenos. 

Explica que se chegou a estudar a súa utilización e agora se usa para o cancro de osos 

e para a lepra, porén o que está demostradísimo e que nas nais embarazadas se 

producía a malformación. Remata o Sr. Retis sinalando que como sanitario sempre 
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apoiara calquera iniciativa neste tema, xa que a empresa alemana fixo moito dano en 

todos os países. 

 

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 (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 1 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 

1. Declarar o apoio do Concello de Teo ás vítimas da Talidomida no Estado 
Español e a súa loita histórica polo recoñecemento dos seus dereitos  

2. Esixir da farmacéutica Grünenthal, responsable da masacre, que indemnice 
con urxencia ás persoas afectadas 

3. Reclamar do Goberno do Estado un listado oficial de persoas afectadas pola 
Talidomida e o recoñecemento dunha pensión vitalicia para estas persoas, tal e 
como acontece no resto de países do mundo 

4. Dar traslado deste acordo á farmacéutica Grünenthal, ao Presidente do 
goberno de España e ás asociacións españolas de vítimas da Talidomida 
 
 
8.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE ANOVA E 
PSdeG-PSOE CON MOTIVO DA MARCHA ESTATAL CONTRA AS VIOLENCIAS 
MACHISTAS. 
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 21 de outubro de 2015 (rex. entrada nº 8.371), 

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

benestar social, igualdade, participación veciñal e mocidade de 26 de outubro de 2015. 
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“MOCIÓN AO PLENO DO CONCELLO, CON MOTIVO DA MARCHA ESTATAL 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

O 7 de novembro de 2015 confluiremos en Madrid miles de persoas de todo o Estado, 
convocadas polo Movemento Feminista, para manifestarnos contra as violencias 
machistas.  

Todas as persoas e entidades, especialmente as públicas, estamos emprazadas non 
só a manifestarnos e contribuír a esta acción cidadá, senón a reactivar e mellorar a 
prevención e a resposta á subsistencia da violencia machista evidenciada nos casos 
gravísimos dende o verán, dez anos despois da Lei integral contra a violencia de 
xénero de 2004, das numerosas leis autonómicas e un ano despois da ratificación do 
Convenio de Istambul (BOE do 06/06/2014), que se incumpren substancialmente en 
canto a prevención no ámbito educativo, que só dan protección laboral ou económica 
ao 1% das 126.742 denunciantes, ou de vivenda, mentres medra a desigualdade que é 
o caldo de cultivo da violencia.  

Os concellos, como institución máis próxima, teñen unha responsabilidade no traballo 
comunitario  do fomento da igualdade.  A dinamización social e a educación en 
contornos non formais  son prioritarios para parar esta sangría feminina.  É 
responsabilidade da Xunta de Galiza establecer un plan de acción  no que se 
contemplen medidas de atención especializada a todos os niveis e en todas as áreas 
da vida das persoas en risco. É responsabilidade da administración europea, estatal e 
autonómica dotar de fondos partidas que posibiliten poñer en marcha os programas de 
atención, e tamén de prevención, acaídos a cada  nivel  de responsabilidades e 
competencias.  Por iso, este concello ACORDA: 

• Colocar o 7 de novembro de 2015 na fachada do Concello unha pancarta violeta co 
lema “Contra as violencias machistas” e promover a participación cidadá na marcha.  

• Realizar actos  cada ano o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia 
cara as Mulleres, que fomenten a implicación social na prevención e  detección. 

• Reclamar un sistema estable de financiamento estatal, autonómico e local a longo 
prazo que faga posible que  os recursos persoais, materiais e políticos para a 
igualdade e para a prevención e atención xurídica, social e psicolóxica ás vítimas de 
violencia machista, cumprindo o art. 19 da Lei Orgánica 1/2004, sexan permanentes 
e ininterrompidos . 

• Reclamar a atención estable e  profesional, de calidade, en condicións de ampla 
accesibilidade, confidencialidade, protección e anonimato, que inclúa a 
rehabilitación, avaliación e seguimento. Estas características  fan imprescindible a 
xestión pública directa dos servizos para a igualdade e contra a violencia de xénero. 
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• Reclamar que a promoción da igualdade e contra a violencia de xénero estea 
presente  en todos os centros e en todas as etapas educativas, cooperando coa 
comunidade escolar dende as estruturas municipais. 

• Sensibilizar contra o sexismo na actividade cultural, de organización de festexos, de 
seguridade e convivencia e todas as actuacións e servizos de competencia 
municipal . 

• Promover a  erradicación do sexismo, a segregación, o acoso e os estereotipos 
sexuais en todas as nosas actuacións e servizos. 

•  Aplicar a normativa de Servizos Sociais que garante a a atención integral e 
individualizada das persoas independentemente dos factores de exclusión que 
poidan coincidir. 

• Fomentar a participación da sociedade civil, en particular as organizacións de 
mulleres, en todas as actividades de prevención da violencia de xénero e no traballo 
comunitario con todo este ámbito. 

Enviar este acordo á Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, para que no 
seu seguimento e informes ao GREVIO para a aplicación do Convenio de Istambul, que 
o establece no seu artigo 68 inclúa  conforme aos artigos 7.3 e 18.2, as actuacións da 
administración local”. 

 

O Sr. Iglesias explica que a moción é unha proposta das mulleres que forman a 

plataforma galega feminista. Salienta que a violencia que se produce dentro do fogar é 

a máis perversa porque é onde nos debemos sentir seguros, e se ademais a violencia 

é dun home a unha muller, iso xa é brutal. A resposta que se ten que dar a unha 

situación deste tipo non debe ser parcial e todas as Administracións deber facer unha 

acción clara e isto é o que se pide en Madrid o 7 de novembro. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que, tratándose do contido da moción, hai que incidir en que os concellos deben 

facer todo o posible para adoptar medidas concretas e que o que se recolle a moción 

non fique en papel mollado. Explica que o único que lles afasta da moción é que está 

pensada nunha óptica estatal e o marco de loita debe ser o galego, xa que as 

competencias son da Xunta, por iso a concentracións de esforzos debe ser nese 

marco. Salienta o Sr. Fernández que apoia calquera movilización en calquera cidade 

do mundo porque o importante non é onde se celebren senón o contido da mesmas. 
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Sinala que para o BNG é un problema social gravísimo, tal e como se manifesta na 

moción, e explica que vai propor unha emenda de modificación que completa e mellora 

o texto da moción, propoñéndose na parte resolutiva as modificacións que se detallan a 

continuación, quedando a mesma redactada tal e como así mesmo se recolle. 

• “Colocar o 7 de novembro de 2015 na fachada do Concello unha pancarta violeta coa lema 

“Contra as violencias machistas” e promover a participación cidadá na marcha, así como 

naquelas iniciativas contra a violencia machista do feminismo na localidade e a nivel 

galego. 

• Instar á Xunta, entidade con competencias directas na materia, a Mellorar os servizos de 

atención psicolóxica, información, inserción laboral recollidos na Lei 11/2007, do 27 de 

xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. 

• Instar á Xunta a iniciar os traballos para modificar da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega 

para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero para incluír o termo 

“Feminicidio” así como as consideracións necesarias ao respecto. 

• Realizar actos cada ano o 25 de novembro, Día internacional contra a violencia cara ás 

mulleres, que fomenten a implicación social na prevención e detección. 

• Reclamar un sistema estable de financiamento estatal, autonómica e local a longo prazo que 

faga posible que  os recursos persoais, materiais e políticos para a igualdade e para a 

prevención e atención xurídica, social e psicolóxica ás vítimas de violencia machista, 

cumprindo o art. 19 da Lei Orgánica 1/2004, sexan permanentes e ininterrompidos. 

• Reclamar a atención estable e de profesional, de calidade, en condicións de ampla 

accesibilidade, confidencialidade, protección e anonimato, que inclúa a rehabilitación, 

avaliación e seguimento. Estas características  fan imprescindible a xestión pública directa dos 

servizos para a igualdade e contra a violencia de xénero. 

• Reclamar que a promoción da igualdade e contra a violencia de xénero estea presente  en todos 

os centros e en todas as etapas educativas, cooperando coa comunidade escolar dende as 

estruturas municipais. 

• Sensibilizar contra o sexismo na actividade cultural, de organización de festexos, de 

seguridade e convivencia e todas as actuacións e servizos de competencia municipal 

• Promover a erradicación do sexismo, a segregación, o acoso e os estereotipos sexuais en todas 

as nosas actuacións e servizos. 
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•  Aplicar a normativa de servizos sociais que garante a atención integral e individualizada das 

persoas independentemente dos factores de exclusión que poidan coincidir. 

• Fomentar a participación da sociedade, en particular as organizacións de mulleres, en todas as 

actividades de prevención da violencia de xénero e no traballo comunitario con todo este 

ámbito. 

Enviar este acordo á Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, para que no seu 

seguimento e Informes ao GREVIO para a aplicación do Convenio de Istambul que establece o 

seu artigo 68 inclúa, conforme aos artigos 7.3 e 18.2, as actuacións da administración local”. 

Intervén o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, quen amosa a súa total 

conformidade coa moción e anuncia o seu apoio tanto persoal coma institucional. 

 

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

grupo D.ª Mª Dolores Nariño Facal. 

 

A Sra. Nariño anuncia o apoio do seu grupo a calquera cousa que afecte a unha 

problemática tan latente na sociedade como é a violencia machista, apoiando todo o 

que sexa prevención neste tema. 

 

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes, 
acorda aprobar a emenda formulada polo grupo mixto ao ditame da moción dos 
grupos municipais de ANOVA e PSdeG-PSOE con motivo da marcha estatal 
contra as violencias machistas, que se recolle a continuación 

• “Colocar o 7 de novembro de 2015 na fachada do Concello unha pancarta violeta coa lema 

“Contra as violencias machistas” e promover a participación cidadá na marcha, así como 

naquelas iniciativas contra a violencia machista do feminismo na localidade e a nivel 

galego. 
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• Instar á Xunta, entidade con competencias directas na materia, a Mellorar os servizos de 

atención psicolóxica, información, inserción laboral recollidos na Lei 11/2007, do 27 de 

xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. 

• Instar á Xunta a iniciar os traballos para modificar da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega 

para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero para incluír o termo 

“Feminicidio” así como as consideracións necesarias ao respecto. 

• Realizar actos cada ano o 25 de novembro, Día internacional contra a violencia cara ás 

mulleres, que fomenten a implicación social na prevención e detección. 

• Reclamar un sistema estable de financiamento estatal, autonómica e local a longo prazo que 

faga posible que  os recursos persoais, materiais e políticos para a igualdade e para a 

prevención e atención xurídica, social e psicolóxica ás vítimas de violencia machista, 

cumprindo o art. 19 da Lei Orgánica 1/2004, sexan permanentes e ininterrompidos. 

• Reclamar a atención estable e de profesional, de calidade, en condicións de ampla 

accesibilidade, confidencialidade, protección e anonimato, que inclúa a rehabilitación, 

avaliación e seguimento. Estas características  fan imprescindible a xestión pública directa 

dos servizos para a igualdade e contra a violencia de xénero. 

• Reclamar que a promoción da igualdade e contra a violencia de xénero estea presente  en 

todos os centros e en todas as etapas educativas, cooperando coa comunidade escolar dende 

as estruturas municipais. 

• Sensibilizar contra o sexismo na actividade cultural, de organización de festexos, de 

seguridade e convivencia e todas as actuacións e servizos de competencia municipal 

• Promover a erradicación do sexismo, a segregación, o acoso e os estereotipos sexuais en 

todas as nosas actuacións e servizos. 

•  Aplicar a normativa de servizos sociais que garante a atención integral e individualizada das 

persoas independentemente dos factores de exclusión que poidan coincidir. 

• Fomentar a participación da sociedade, en particular as organizacións de mulleres, en todas 

as actividades de prevención da violencia de xénero e no traballo comunitario con todo este 

ámbito. 

Enviar este acordo á Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, para que no seu 

seguimento e Informes ao GREVIO para a aplicación do Convenio de Istambul que establece o 

seu artigo 68 inclúa, conforme aos artigos 7.3 e 18.2, as actuacións da administración local”. 
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Sometida a votación o ditame emendado, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 1 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 

• Colocar o 7 de novembro de 2015 na fachada do Concello unha pancarta violeta 
coa lema “Contra as violencias machistas” e promover a participación cidadá 
na marcha, así como naquelas iniciativas contra a violencia machista do 
feminismo na localidade e a nivel galego. 

• Instar á Xunta, entidade con competencias directas na materia, a Mellorar os 
servizos de atención psicolóxica, información, inserción laboral recollidos na 
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da 
violencia de xénero. 

• Instar á Xunta a iniciar os traballos para modificar da Lei 11/2007, do 27 de 
xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero 
para incluír o termo “Feminicidio” así como as consideracións necesarias ao 
respecto. 

• Realizar actos cada ano o 25 de novembro, Día internacional contra a violencia 
cara ás mulleres, que fomenten a implicación social na prevención e detección. 

• Reclamar un sistema estable de financiamento estatal, autonómica e local a 
longo prazo que faga posible que  os recursos persoais, materiais e políticos 
para a igualdade e para a prevención e atención xurídica, social e psicolóxica 
ás vítimas de violencia machista, cumprindo o art. 19 da Lei Orgánica 1/2004, 
sexan permanentes e ininterrompidos. 

• Reclamar a atención estable e de profesional, de calidade, en condicións de 
ampla accesibilidade, confidencialidade, protección e anonimato, que inclúa a 
rehabilitación, avaliación e seguimento. Estas características  fan 
imprescindible a xestión pública directa dos servizos para a igualdade e contra 
a violencia de xénero. 

• Reclamar que a promoción da igualdade e contra a violencia de xénero estea 
presente  en todos os centros e en todas as etapas educativas, cooperando coa 
comunidade escolar dende as estruturas municipais. 
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• Sensibilizar contra o sexismo na actividade cultural, de organización de 
festexos, de seguridade e convivencia e todas as actuacións e servizos de 
competencia municipal 

• Promover a erradicación do sexismo, a segregación, o acoso e os estereotipos 
sexuais en todas as nosas actuacións e servizos. 

•  Aplicar a normativa de servizos sociais que garante a atención integral e 
individualizada das persoas independentemente dos factores de exclusión que 
poidan coincidir. 

• Fomentar a participación da sociedade, en particular as organizacións de 
mulleres, en todas as actividades de prevención da violencia de xénero e no 
traballo comunitario con todo este ámbito. 

Enviar este acordo á Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, para 
que no seu seguimento e Informes ao GREVIO para a aplicación do Convenio de 
Istambul que establece o seu artigo 68 inclúa, conforme aos artigos 7.3 e 18.2, as 
actuacións da administración local. 

 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO PP EN APOIO Á MOCIDADE EMPRENDEDORA E 
PARA A PROMOCIÓN DA FORMACIÓN E DO EMPREGO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guera Calvelo. 
 
 

O Sr. Guerra indica que vai intervir o concelleiro do seu grupo D. Antonio Reyes 

Sánchez Crespo. 

 

O Sr. Sánchez da conta da moción do seu grupo de 20 de outubro de 2015 (rex. 

entrada nº 8.349), ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

transportes, turismo, comercio e emprego de 26 de outubro de 2015. 

 

“O voceiro do Partido Popular, José Manuel Guerra, abaixo asinante, en nome propio e 
no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o seu debate e aprobación se 
procede, a seguinte MOCIÓN EN APOIO Á MOCIDADE EMPRENDEDORA E PARA 
A PROMOCIÓN DA FORMACIÓN E DO EMPREGO: 
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Exposición de motivos: 
 
A necesidade de ampliar as accións formativas, para a promoción do emprego e, de 
xeito particular, para os emprendedores é unha antiga demanda que tanto o grupo 
municipal popular coma a propia mocidade ten manifestado. 
 
Na campaña electoral celebrada o pasado mes de maio, o actual alcalde anunciou en 
televisión que antes de rematar este ano o Concello realizaría unhas instalacións no 
polígono da Ramallosa coas que se “xerarían espazos emprendedores onde os 
rapaces que teñan unha idea poidan usar espazos comúns para a posta en marcha das 
súas empresas (…) Poderían contar con cursos formativos que lle axudaran a avanzar 
nestes procesos”. 
 
Convencidos da importancia que ten levar a cabo esta iniciativa para a mocidade 
teense, o Grupo Municipal do Partido Popular propón a adopción do seguinte 
ACORDO: 
 
  
O Pleno Municipal insta: 
 

1. Á Alcaldía a que cumpra co compromiso anunciado executando as actuacións 
indicadas nos prazos establecidos”. 

 
 

O Sr. Sánchez anuncia a presentación dunha emenda de substitución, á vista do 

acontecido na Comisión Informativa, quedando a proposta redactada segundo se 

reproduce a continuación. 

 
“O voceiro do Partido Popular, José Manuel Guerra, abaixoasinante, en nome propio e 
no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o seu debate e aprobación se 
procede, a seguinteMOCIÓN EN APOIO Á MOCIDADE EMPRENDEDORA E PARA A 
PROMOCIÓN DA FORMACIÓN E DO EMPREGO: 
 
 
Exposición de motivos: 
 
A necesidade de ampliar as accións formativas, para a promoción do emprego e, de 
xeito particular, para os emprendedores é unha antiga demanda que tanto o grupo 
municipal popular coma a propia mocidade ten manifestado. 
 
Na campaña electoral celebrada o pasado mes de maio, no debate televisivo emitido 
por Correo TV, entre o minuto 7:49 e o minuto 8:39 o Sr. Sisto pronunciou as seguintes 
palabras: “…iniciamos tamén outras infraestuturas básicas para a xestión económica 
como son O Polígono Industrial da Ramallosa. Durante este ano 2014 avanzamos no 
proceso administrativo de xeito que se aprobou o plan de sectorización. Pois ben, o 
obxectivo é acabar este ano o procedemento administrativo para o ano que ven poder 
urbanizar o propio polígono incluso a finais dese mesmo ano se poidan empezar a 
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construir naves. Eso nos vai a permitir xerar espazos emprendedores onde os rapaces 
que teñan unha idea poidan usar espazos comúns para a posta en marcha das súas 
empresas (…) Poderían contar con cursos formativos que lle axudaran a avanzar 
nestes procesos”. 
 
Convencidos da importancia que ten levar a cabo esta iniciativa para a mocidade 
teense, O Grupo Municipal do Partido Popular propón a adopción do seguinte 
ACORDO: 
 
O Pleno Municipal insta: 
 

1. Á Alcaldía a que cumpra co compromiso anunciado executando as actuacións 
indicadas nos prazos establecidos”. 

 
Salienta o Sr. Sánchez que lle parecía moi ben a iniciativa do Sr. alcalde e por iso 

propoñen que se cumpra o compromiso. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que nunca tal viu unha moción deste tipo, e que o do minuto lle deixou impresionado, 

resultando que agora hai que ter moito coidado co que se di e onde se di. Di o Sr. 

Fernández que está de acordo coa necesidade de apoiar á mocidade, para 

promocionar a formación e o emprego, resultando importante que o Sr. alcalde aposte 

por estas accións, engadindo que o que lle choca é que isto se faga desta maneira, a 

través dunha moción, porque xa a secretaria explicou a diferenza entre moción e rogo, 

tratándose neste caso claramente dun rogo. Remata o Sr. Fernández a súa 

intervención sinalando que estarán todos de acordo en apoiar á mocidade. 

 

Intervén o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, e di que o tema en principio é de 

apoiar, engadindo que el non estivo presente cando o dixo o Sr. alcalde nin o escoitou 

pola televisión por iso agora cando o escoite, se realmente é isto o que dixo, non 

haberá problema en apoiala. 

 

O Sr. alcalde sinala que o que recolle a moción foi o que dixo, e cede a palabra á 

concelleira de ANOVA D.ª Concepción García Vázquez, engadindo que esta 

concelleira vai a intervir para complementar o sentido da moción. 
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A Sra. García sinala que persoalmente comparte a preocupación polo desemprego 

aínda que non so o xuvenil senón por toda a franxa de poboación activa. Explica que 

en virtude da súa preocupación polo tema, dende o goberno municipal decidiuse non 

condicionar a execución deste proxecto á execución doutro proxecto que é o desenrolo 

do polígono industrial, porque este está condicionado polas actuacións doutras 

Administracións e poden xurdir demoras indesexables. Salienta que por iso dende fai 

un tempo se ven traballando nunha actuación paralela, que consiste en optimizar os 

recursos xa existentes, é dicir as instalacións municipais, intentando crear espazos 

polivalentes que permitan a realización das actividades para as que foron concibidos 

inicialmente e simultaneamente tamén poder iniciar algunha destas actividades de 

carácter formativo, orientativo ou de asesoramento, tanto na busca activa de emprego 

como no emprendemento. Explica a Sra. García que existen unhas dificultades 

técnicas sobre todo porque o espazo habilitado ten distinto grado de esixencia en 

función do diferente tipo de actividades, por iso o  departamento de urbanismo leva 

tempo traballando nun proxecto técnico para poder cumprir con estes  requisitos e que 

o antes posible se poidan iniciar estas actividades tal e como se propuxeron no seu 

momento. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Sánchez, di estar de acordo co Sr. Fernández, engadindo que 

lle parece innecesario e que non lle gusta ter feito esta moción citando a minutase, 

porén o fixeron en resposta ao que dixo o Sr. alcalde que sinalara que non dixera o que 

recolle a moción. Salienta o Sr. Sánchez que se por el fora no sucesivo non o farán así 

porque non se debe entrar nese xogo. En canto á forma de presentalo, como moción e 

non como rogo, sinala que se voltou a tratar o tema coa secretaria e di que no sucesivo 

intentaran presentar as propostas en función do concepto que sexa mais correcto. Di 

que se optan pola fórmula de moción é porque lles da a sensación de que nos Plenos, 

cando se chega a rogos, isto é o “apaga e vámonos” é así boa parte dos concelleiros 

con responsabilidades de goberno xa están recollendo, mirando o móbil, etc, e se está 

desvirtuando a quenda de rogos e preguntas. Prega o Sr. Sánchez que o punto de 

rogos e preguntas siga manténdose co rigor que debería ter. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

e o  portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, non fan uso da súa quenda de 

intervención. 

 

O Sr. alcalde salienta que non ten ningún problema en asumir os compromisos 

anunciados na campaña, engadindo que isto ao fin e o cabo acaba sendo unha 

cuestión de todos xa que se o polígono industrial non avanza máis é porque está 

pendente de que a Xunta aprobe o plan de sectorización. Di o Sr. alcalde que fai un 

chamamento para que na medida en que todos poidan colaborar en que haxa unha 

resolución áxil e pronta, mellor para todos porque senón haberá un problema porque 

non se vai a poder incorporar no orzamento do ano que ven o que se podería 

incorporar. 

 

Aceptada polos diferentes grupos a emenda do PP, e sometido a votación o 
ditame emendado, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes (7 
Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), acorda instar á 
Alcaldía a que cumpra co compromiso anunciado executando as actuacións 
indicadas nos prazos establecidos. 
 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO PP PARA A PROMOCIÓN DO LEITE GALEGO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 

 

O Sr. Guerra sinala que vai intervir a concelleira do seu grupo D.ª María Vázquez Rey. 

 

A Sra. Vázquez da conta da moción do seu grupo de 21 de outubro de 2015 (rex. 

entrada nº 8.351), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de transportes, turismo, comercio e emprego de 26 de outubro de 

2015.  

“MOCIÓN PARA A PROMOCIÓN DO LEITE GALEGO  

O voceiro do Partido Popular, José Manuel Guerra Calvelo, abaixo asinante, en nome 
propio e no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o seu debate e 
aprobación se procede, a seguinte MOCIÓN PARA A PROMOCIÓN DO LEITE 
GALEGO NO NOSO CONCELLO  
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
O sector lácteo galego en xeral e o deste concello en particular, veñen sufrindo unha 
crise de prezos que ten que ver con varios factores e cunha conxuntura mundial de 
exceso de leite producido e unha baixada xeneralizada do seu consumo, que rolda o 
3%. 
Nas explotacións galegas prodúcese un leite de excelente calidade motivado por unha 
mellora xenética importante, a suma de condicións xeográficas e un manexo 
excepcional das vacas. Impulsar o seu consumo e recoñecemento é o traballo que está 
a desenvolver a Xunta de Galicia a través dunha campaña de promoción da marca 
“Galega 100%”, que identifica co seu selo o leite de calidade diferenciada producido 
nas explotacións da nosa comunidade. 
Esta medida de valorización do noso produto de calidade completarase en breve 
coa diferenciación dos produtos amparados pola marca nos lineais dos supermercados, 
de xeito que os consumidores e consumidoras poderán escoller máis doadamente o 
leite galego de calidade diferenciada. A maiores, os galegos e galegas tamén teremos 
unha iniciativa promocional de tetrabriks pequenos de “Galega 100%” para fomentar o 
consumo de leite entre a sociedade. 
Con todo, é preciso sumar esforzos de todas as administracións para avanzar nesta 
promoción que estimule o consumo de leite e permita identificar a súa orixe, permitindo 
que o leite galego sexa recoñecido entre os consumidores. 
Por tanto, dada a situación actual do sector leiteiro, tan importante na economía 
deste municipio e da Comarca de Compostela, e considerando a necesidade de 
aumentar o consumo e diferenciación dos produtos lácteos galegos no mercado, 
propoño ao Concello de TEO a aprobación dos seguintes ACORDOS: 
                                                  

ACORDOS 
Primeiro: Solicitar á Consellería do Medio Rural a adhesión do concello de TEO á 
campaña promocional do leite de calidade diferenciada producida nas explotacións 
galegas “Galega 100%”.  
Segundo: Promover accións, en conxunto cos colectivos sociais e empresariais deste 
termo municipal, para levar a cabo accións de promoción de “Galega 100%” entre os 
consumidores en xeral. 
Terceiro: Desenvolver esas medidas de inmediato, facendo fincapé, entre outros, nos 
seguintes aspectos: 
a) difusión da campaña publicitaria de “Galega 100%” 
b) accións de concienciación coas asociacións de consumidores mediante o reparto de 
leite “Galega 100%” e a visita de explotacións gandeiras e industrias lácteas adheridas 
a “Galega 100%” 
c) accións de promoción entre o gremio hostaleiro mediante o reparto de leite 
amparado co selo “Galega 100%”  
d) medidas de entrega de leite “Galega 100%” nos principais eventos lúdico-festivos e 
deportivos deste concello/provincia. 
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Cuarto: Solicitar a Deputación de A Coruña que elabore un plan de apoio o sector 
lácteo para a mellora da calidade do leite nas explotacions gandeiras do Concello de 
TEO en colaboración coas cooperativas, de forma coordinada con outras que se 
acheguen desde a Unión Europea, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente ou a Consellería de Medio Rural e Mar”. 
 
A Sra. Vázquez explica que a moción é para apoiar e promover o consumo de leite que 

sae dende Galicia, apoiando as asociacións e gandeiros que hai en Galicia e, no seu 

caso, en Teo, engadindo que, a raíz do que se lle dixo o outro día, quere aclarar que o 

de galega cen por cen é un slogan. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

di que nas Comisións Informativas o Sr. alcalde comentaba algo do acordo da moción 

que é moito máis que un detalle, porque se fala de promocionar o leite e despois se 

fala da campaña “galega cen por cen”. Supón o Sr. Fernández que será pola vaca, e 

pregunta se será o leite, engadindo que este xa non será galega cen por cen. Sinala 

que xa na Comisión dixo estaría de acordo cos puntos iniciais da moción agás o punto 

4. Procede o Sr. Fernández a dar lectura ao citado punto e di que á vista deste punto 

do acordo podería dicirlle ao PP que lle pedira á secretaria un informe sobre as 

competencias da Administración local, concellos e provincias, da Administración 

autonómica, da central e da Unión Europea, e así se lles informaría claramente das 

competencias de cada Administración, engadindo que non  vai a facer, pero que vai a 

analizar o punto cuarto. 

 

Sinala o Sr. Fernández que se fala na moción de solicitar á Deputación de A Coruña 

que elabore un plan de apoio ao sector lácteo, e pregunta en base a que competencias, 

porque non existen nin fai un ano nin agora competencia algunha da Deputación na Lei 

de base de réxime local. Explica o Sr. Fernández que hai unha política agraria común, 

tendo tamén competentes o Ministerio e a Consellería, sendo aí onde residen as 

competencias e non na Deputación. Explica o Sr. Fernández que tamén existe unha 

política agraria común que ten moito que ver coa sorte do sector lácteo. Di o Sr. 

Fernández que se dende o PP consideran que debe ser o BNG o que resolva o 

problema do sector lácteo, lle parece ben, porén xa que asumen que a Consellaría de 

medio rural non é competente, se terán que delegar as competencias e os recurso e xa 
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se encargarán eles de intentar arranxar o problema, xa que non o fan nin o goberno 

central nin a Xunta, aínda que teñen as competencias e recursos. Sinala o Sr. 

Fernández que tamén se fala de elaborar un plan de apoio ao sector lácteo para a 

mellora da calidade do leite nas explotacións gandeiras do Concello de Teo e pregunta 

se o leite do concello de Teo non é de calidade, e se o problema é o da calidade ou dos 

prezos, engadindo que o problema é que o sector lácteo se está arruinando, non pola 

calidade do leite senón porque se paga o prezo máis baixo de todo o Estado español. 

Salienta o Sr. Fernández que tamén se fala da “colaboración coas cooperativas” e 

pregunta qué cooperativas. Sinala que tamén se di na moción “de forma coordinada 

con outras Administracións”, engadindo que so falta mencionar á Delegación do 

goberno e mesmo a Casa Real. Considera o Sr. Fernández que esta moción 

claramente non hai por onde collela e non poden apoiar algo que, tal e como está 

formulada, non ten sentido. Lembra o Sr. Fernández que no Pleno de setembro 

apoiaron unha moción formulada pola de ANOVA de apoio ao sector leiteiro e se 

trataba dunha moción que estaba clara. Remata o Sr. Fernández pedindo un mínimo 

de rigor na elaboración das iniciativas, engadindo que cando se vai pola vida pensando 

que todo vale ou a ver si cola o resultado xa se coñece e xa se sabe como estamos en 

todo o que ten que ver coa xestión pública 

 

Intervén o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, e sinala que, ademais do que dixo 

extensamente o Sr. Fernández sobre o punto catro, ve que todo isto está 

sobredimensionado, falándose de reparto de leite por aquí e por alá. 

 

O Sr. alcalde di que ANOVA se reafirma no que dixo na Comisión Informativa e á vista 

de que non se corrixiu nada tamén se vai a opoñer. Considera que non se aclara nada 

en relación a que vai a facer o concello e pregunta se é comprar leite para repartir, 

porque iso é o que se desprende da moción, engadindo que non ten sentido. Sinala o 

Sr. alcalde que, tratándose do punto cuarto, máis alá do tema competencial, non ten 

sentido que a Deputación faga un estudo para a mellora da calidade, subscribindo todo 

o que diso o Sr. Fernández. 

 

A concelleira do PP, Sra. Vázquez, di que non se pide que venda o leite dende o 

despacho da alcaldía, senón que se trata de facer incidencia cos grupos hostaleiros e  
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buscar unha forma de promocionar o leite de marcas e cooperativas galegas, apoiando 

esa leite fronte a outra que ven doutro lado. Sinala que é verdade que no Pleno de 

setembro houbo unha moción do leite e o PP abstívose e nese momento pecou de non 

pedir que se fixera unha campaña de promoción do leite. Explica que existiu unha 

manifestación porque se paga pouco aos gandeiros e logo a xente vai ao 

supermercado e busca  a leite mais barata. A Sra. Vázquez sinala que, tratándose das 

competencias, non se pretende que o BNG resolva todo o problema, porque se trata de 

algo que ten que ser en conxunto con todos, engadindo que non se cuestiona a 

calidade da leite, senón que se quere dar a coñecer precisamente ese calidade. A Sra. 

Vázquez dille ao Sr. Fernández que o das competencia llo respostara cando este 

concelleiro lle diga en qué parte do réxime local aparece que un Pleno municipal teña 

que tratar as comisións bancarias como se ten aprobado nalgún Pleno de Teo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, Sr. Fernández, 

dille á Sra. Vázquez que vai a insistir no que dixo antes, aclarando que non llo di por 

mal pero que levan, ademais dun pleno extraordinario en xuño, un ordinario en xullo, un 

extraordinario en agosto, un ordinario en setembro e este de outubro e se o PP o quere 

tomar en serio poden entrar sen ningún problema rapidamente na dinámica. Di que 

vale o de que os/as concelleiros/as do PP están empezando porén hai cousas nas que 

hai que ir avanzando e reitera que a Deputación non ten competencias para arranxar o 

do sector lácteo nin o concello de Teo. Dille á Sra. Vázquez que ao  Pleno poden 

someter o que queiran, como contra o terrorismo como fixo o PP, engadindo que os 

veciños/as de Teo teñen un problema coas comisións bancarias podendo en todo caso 

os grupos someter mocións sobre o que queiran. 

 

En relación co sector lácteo hai que ten en conta que ten moito que ver coas decisións 

adoptadas no pasado, no presente e no futuro, polas Administracións que teñen as 

competencias. Di o Sr. Fernández que se poden facer campañas de apoio ao leite 

galego, engadindo que el merca leite galego, porén hai xente con problemas 

económicos ten que mercar a leite máis barata, aínda que lle gustaría coller outro tipo 

de leite, resultando pois que os problemas teñen raíces máis fondas e non se solventan 

cunha campaña de promoción. Remata o Sr. Fernández a súa intervención afirmando 

que a Deputación se lle poden pedir moitas cousas, porén se se lle pon a atender 
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competencias impropias, que non ten, habería que recortar noutros servizos para os 

que si ten competencia. 

 

Preguntado polo Sr. alcalde o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, non fai uso da 

súa quenda de intervención. 

 

O Sr. alcalde sinala que, polo que dixo o Sr. Fernández, existe unha evidente 

contradición porque se di no parrágrafo 2 que nas explotacións se produce un leite de 

excelente calidade e na parte resolutiva o que se pide é un plan exclusivo para  

mellorar a calidade na leite, unha cuestións máis para que non apoien a moción, polo 

que van a votar en contra. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (7 PP) e nove en contra (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE 
e 1 grupo mixto), acorda rexeitar a moción do Partido Popular de 21 de outubro 
de 2015 (rex. entrada nº 8.351), ditaminada favorablemente pola Comisión 
Informativa de transportes, turismo, comercio e emprego de 26 de outubro de 
2015.  
 
11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA A PROMOCIÓN DO ANO 2016 
COMO ANO DAS IRMANDADES DA FALA. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do grupo mixto, D. Manuel A. Fernández 

Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 21 de outubro de 2015 (rex. 

entrada nº 8.352), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de administración, cultura, educación, seguridade cidadá e 

deportes de 26 de outubro de 2015.  

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO no Concello de Teo, presenta a seguinte MOCIÓN PARA A PROMOCIÓN DO 

ANO 2016 COMO ANO DAS IRMANDADES DA FALA, para o seu debate e aprobación 

polo Pleno da Corporación Municipal.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hai case cen anos, figuras históricas como a de Antón Vilar Ponte traballaban a 

prol da creación dunha organización que situase no primeiro termo a importancia do 

idioma galego. Así, o 18 de maio de 1916 nacía na Coruña a Irmandade dos Amigos da 

Fala, posteriormente coñecida para a historia como Irmandades da Fala. Co obxectivo 

da defensa, o cultivo e a promoción da lingua do noso país, ao nacemento da 

Irmandade da Coruña seguiron o doutras localidades onde homes e mulleres 

comprometidas traballaron pola dignificación da nosa identidade.   

A aparición e difusión das Irmandades supuxo un avance para a cultura de noso, 

situando a nación galega como o suxeito fundamental da produción cultural da época. 

Promoveron a elaboración de gramáticas, dicionarios e estudos lingüísticos sobre a 

nosa fala, reivindicando tamén para ela aqueles espazos dos que tiña sido desterrada, 

desde a administración ao ensino. 

No vindeiro 2016 cúmprense 100 anos dunha peza fundamental na 

configuración do que hoxe somos como pobo e cultura, por iso é fundamental garantir o 

compromiso das institucións públicas coa súa celebración, difundindo o coñecemento 

do seu legado histórico e apoiando a declaración oficial de 2016 como Ano das 

Irmandades da Fala.  

Por estas razóns o Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación 

polo Pleno do Concello de Teo esta moción propoñendo a adopción do seguinte 

ACORDO 

 Consonte o Acordo unánime do Parlamento de Galiza de 29 de abril de 

2015, acórdase instar ao Goberno Galego a declarar 2016 "Ano das Irmandades da 

Fala", establecendo para iso un un programa de actividades conducentes a divulgar a 

toda a sociedade galega o coñecemento do encomiábel labor desta organización, 

animada polo propósito de traballar pola consecución dunha Galiza máis culta, libre, 

xusta e comprometida consigo mesma, e a dotar os fondos necesarios nos orzamentos 

da Xunta de 2016 para executar ese programa.  
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 Comprometemos ao noso Concello a colaborar coa administración pública 

e coas asociacións, organizacións, colectivos e entidades da contorna para difundir a 

historia das Irmandades da Fala e o seu contributo ao traballo pola lingua e culturas 

galegas”.  

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. Moñino, 

amosa a conformidade do seu grupo. 

 

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

grupo D.ª María Vázquez Rey. 

 

A Sra. Vázquez di que dende o seu grupo non teñen problema en apoiar isto, 

engadindo que parece bastante lóxico e que de cara ao idioma galego é algo moi 

favorable, sendo interesante e triste á vez, interesante porque vai a chegar ao 

Parlamento unha moción de apoio á lingua, porén é triste que dende Galicia para poder 

defendela se teña que chegar a iso, engadindo que o galego se defende usándoo, 

como fai ela en case todo os ámbitos, sempre que se lle permite. Sinala a Sra. 

Vázquez que ela non é nacionalista, pero si galeguista polo tanto non hai problema en 

apoiar dende o seu grupo todo o que sexa a favor do galego. 

 

O Sr. alcalde sinala que o seu grupo está de acordo co contido da moción e anuncia o 

apoio de ANOVA. 

 

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 (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 1 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda, consonte o Acordo unánime do Parlamento de Galiza de 29 
de abril de 2015, instar ao Goberno Galego a declarar 2016 "Ano das Irmandades 
da Fala", establecendo para iso un programa de actividades conducentes a 
divulgar a toda a sociedade galega o coñecemento do encomiábel labor desta 
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organización, animada polo propósito de traballar pola consecución dunha Galiza 
máis culta, libre, xusta e comprometida consigo mesma, e a dotar os fondos 
necesarios nos orzamentos da Xunta de 2016 para executar ese programa.  
 
Comprometemos ao noso Concello a colaborar coa administración pública e 
coas asociacións, organizacións, colectivos e entidades da contorna para 
difundir a historia das Irmandades da Fala e o seu contributo ao traballo pola 
lingua e culturas galegas. 
 
 
12.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto sexto da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

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

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

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

citados grupos. 

 
13.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Fernández, formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- Refírese o Sr. Fernández a unha moción sobre a ILP da tarifa eléctrica presentada 

polo sindicato nacionalista CIGA e pregunta que sucede con esa moción e se se vai a 

someter a Pleno ou que se vai a facer con ela. 

 
O Sr. alcalde resposta que tiveron un despiste e se tivo que pedir novamente, polo que 

se someterá ao próximo Pleno. Sinala o Sr. alcalde que non dou tempo a traer a conta 

xeral a este Pleno, por razóns de prazo, polo que posiblemente haxa un pleno 

extraordinario a principios de novembro, con esas cuestións pendentes. 

 

2.- O Sr. Fernández refírese ao paneis informativos que hai na entrada do concello, 

vindo da Estrada, en Pontevea, engadindo que hai que revisalos ou retiralos. Opina o 

Sr. Fernández que, de telos, telos ben, senón quitalos. 



 

 - 57 -

3.- O Sr. Fernández refírese ao plumacho e explica que se trata dunha especie vexetal 

invasora que aparece no entorno das autovías ou autoestradas, existindo unha 

invasión en torno a AP9. Pregunta se dende o concello se vai facer algo, se se pediu 

algo a Xunta ou se está facendo algo. 

 

O Sr. alcalde di que agora mesmo non, que hai unha campaña informativa, que 

coinciden coa preocupación e que se mirará para ver as posibilidades de facer 

tratamentos de eliminación. 

 

4.- Refírese o Sr. Fernández á urbanización San Sadurniño e sinala que un veciño lle 

dixo hoxe pola maña que se fixeron obras, que quedaran moi ben, porén que se fixo 

unha chapuza coas rampas para mellorar a accesibilidade, porque en lugar de rebaixar 

as beiravías se fixo unha rampa. Pregunta o Sr. Fernández se se coñece o problema. 

 

O Sr. Francos  di que se optou pola rampa xa que había dificultades para rebaixar a 

beiravía porque había farolas, moitas arquetas no sitio do rebaixe, etc, e iso provocaría 

a demora da obra e o aumento do custe. Sinala o Sr. Francos que recibiron 

agradecementos da xente que precisa desas rampas, que quedou moi contenta. 

Explica que queda pendente para o ano que ven repintar os pasos peonís e retocar un 

pouco o asfaltado. Remata o Sr. Francos sinalando que ningún dos usuarios que ten 

que facer uso das rampas se queixou, senón todo o contrario. 

 

5.- Interésase o Sr. Fernández pola fusión de concellos e pregunta como está a 

cuestión e se hai algo en marcha. Sinala o Sr. Fernández que nunha televisión pública 

o Sr. alcalde dicía que “Teo estaba a favor da fusión con Santiago” e tamén nunha 

entrevista nun medio de comunicación dicía que se estaba avanzada o tema aínda que 

o goberno municipal o estaba debatendo. 

 

Di o Sr. Fernández que lle gustaría que se explique por onde vai o tema, e como se 

avanza nese marco de cooperación con outros concellos no ámbito de xestión de 

servizos. 
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O Sr. alcalde sinala que o que dixo o dixo a nivel persoal, e se trata dunha opinión. 

Sinala que tamén aclarou que existe un convencemento colectivo de avanzar en temas 

de xestión de servizos públicos, como o tema da auga, tamén a contratación de 

servizos eléctricos, engadindo que en todo caso agora o tema está en proceso 

declarativo. Sinala que a ver se a mediados do ano que ven se pode comezar a  

concretar e trasladalo aos veciños. Lembra o Sr. alcalde que o que tamén dicía, dende 

un punto de vista persoal, é que hai cuestións nas que hai moito que avanzar, como o 

transporte, nas que só se podería acabar xestión ben se se facía unha fusión. O Sr. 

alcalde explica que terían que ser procesos aos que a cidadanía ten que acabar 

chegando.  

 

O Sr. Fernández di que o Sr. alcalde ten que entender que é alcalde de Teo da mañá á 

noite e calquera opinión é como tal, e o que interesa é o que di como alcalde non a 

título persoal. Sinala que todo o que sexa colaborar en crear espazos de cooperación 

para crear espazos que melloren a calidade dos servizos sempre poden contar con el, 

debendo ser os veciños/as os que acaben decidindo cal é a sorte do seu concello. 

 

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

1.- O Sr. Guerra di que fai tres anos o PP someteu unha moción sobre o parque infantil 

en Vilar de Calo e interésase polo tema, preguntando se o pretenden instalar, 

engadindo que a moción prosperou co apoio de todos os grupos. 

 

O Sr. alcalde di que o que se fixo, despois de ter unha reunión coa asociación de 

veciños, foi instalar uns bancos, unhas árbores, etc, o que se pedira polos veciños. 

 

O Sr. Guerra di que se iso é un parque infantil “apaga e vámonos”, engadindo que o 

tema queda como estaba. 

 

2.- O Sr. Guerra di que o outro día escoitou que dende o concello se pretendía comprar 

o cine de Osebe, e pregunta con que fin, canto custaría e que uso se lle daría. 
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O Sr. alcalde resposta que se está mirando e que non lle pode dicir nada ao Sr. Guerra 

porque para saber todo iso primeiro teñen que preguntar. Explica que pensan que é un 

edificio que ten unha relevancia histórica e que convén valorar, polo que xa se valorará 

entre todos se é viable e se é interesante. 

 

O Sr. Guerra sinala que dende o seu punto de vista é unha mole de formigón. 

 

3.- O Sr. Guerra di que na senda que se fixo dende o instituto de Cacheiras cara o 

campo de fútbol hai dous postes que invaden a senda polo que haberá que pedirlle a 

Fenosa que os retire porque non poden pasan os carritos dos nenos. 

 

O Sr. alcalde di que o dos postes é terrible, porque as empresas tanto de telefonía 

como de iluminación impoñen unhas condicións leoninas para facer calquera cambio 

deses engadindo que o poste que hai en Recesende, en medio da senda peonil, costa 

14.000.00 euros, porque é un poste que leva fibra óptica da propia compañía, contía 

que ten que abonar o concello.  Salienta o Sr.alcalde que unha cousa é a intención e 

outra a concreción. O Sr. alcalde di que en todo caso se intentará, engadindo que os 

tres postes que  hai en Teo, xunto ao campo da festa, quizais se poidan quitar a un 

prezo razoable, polo que se irá avanzando no tema. 

 

4.- O Sr. Sánchez di que vai a formular un rogo e unha pregunta para o PSdeG-PSOE, 

engadindo que é unha mágoa  que non estea a Sra. Lemus porque o primeiro rogo ia 

dirixida a ela. Di o Sr. Sánchez que agradece as cátedras que a Sra. Lemus lles da en 

cuestións de urbanismo, engadindo que en todo caso, cando chegue de vacacións, hai 

que dicirlle que a ver se se aplica un pouco en cuestións de xeografía. Refírese o Sr. 

Sánchez ao BOP do mércores 14 de outubro e sinala que no mesmo se recolle o 

anuncio de licitación da obra incluída no POS 2015, denominada “Sendas 2015. Luou, 

Vilanova, O Sisto, A Cañoteira e Solláns, Teo”. Opina o Sr. Sánchez que o criterio 

xeográfico que se utiliza para as denominación deste tipo, non existe, preguntando se 

cando fala de Luou se refire á parroquia enteira. Di o Sr. Sánchez que se fala de 

Vilanova, o Sisto e a Cañoteira, cando non se trata de parroquias, senón lugares e no 

caso da Cañoteira nin sequera esta recollido como topónimo oficial polo nomenclator 

da Xunta de Galicia. Solicita o Sr. Sánchez que nas veces sucesivas cando se faga 
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referencia a lugares da xeografía teénse se utilice con certo rigor á horas de citalos, a 

parroquia co seu lugar ao lado, utilizando topónimo oficialmente recoñecidos. 

 

O Sr. alcalde di que ten que saír en defensa da Sra. Lemus, porque aínda que veña, 

non vai a ter nada que ver no asunto, mais que o que pode ter o  Sr. Guerra, que tamén 

está na Xunta de portavoces onde se aproban as obras, engadindo que o título está 

mal, porén llo puxeron os enxeñeiros. O Sr. alcalde dille ao Sr. Sánchez que, sen 

quitarlle a razón a este concelleiro, colectivamente tamén pola súa parte asumen a 

crítica e intentaran que non se volva a producir. Engadindo que en todo caso o Sr. 

Guerra sabe perfectamente por onde vai a senda de Luou. 

 

5.- Pregunta o Sr. Sánchez que o grupo socialista de Santiago, a colación dunha 

moción que presentou o PP, fixo a seguinte emenda “insta ao concello de Teo para que 

á maior brevidade posible inicie os trámites necesarios para realizar o estudo de 

impacto ambiental requirido na sentenza que anula parcialmente a Orde da Consellería 

de Medio Ambiente polo que se aprobou definitivamente o PXOM de Teo a efectos de 

repoñer o trazado do plan sectorial de infraestruturas correspondentes a este concello 

que unía a nacional 550 nas Galanas e a AC en Cacheiras, tendo en conta que este 

trazado evitará que as persoa que veñan de Noia, Barbanza, etc,  teñan que cruzar a 

cidade de Santiago”. Di o Sr. Sánchez que intúe que cando o PSOE de Santiago 

presentou isto, sería despois de falalo co partido socialista de Teo, engadindo que lle 

gustaría saber cal é o posicionamento ao respecto e qué movementos van a facer ao 

respecto. 

 

O Sr. Moñino di que non sabe exactamente se falaron coa Sra. Lemus ou non, porén, 

insten ou non insten, é un tema que levaban no seu programa. 

 

O Sr. Arroyo di que polo tanto entende que sería favorable. 

 

O Sr. Moñino di que está no programa e fixeron un programa conxunto de goberno, non 

tendo nada que ver co PSOE de Santiago. 

 

O Sr. Arroyo pregunta se se vai a promover. 
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O Sr. Moñino di que se vai a intentar. 

 

6.- O Sr. Arroyo di que a estrada que pasar por Requian estase caendo por un lado e 

pregunta se se vai a facer algunha actuación. 

 

O Sr. Francos di que hai que formigonar e este tempo non vale moito para iso, 

engadindo que seguramente que este semana se fará. 

 

7.- O Sr. Arroyo pregunta ao Sr. alcalde como quedou o tema do referéndum non 

referéndum, consulta, non consulta, na circulación dos Tilos. Sinalas que presenciou un 

incidente ao efecto e di que non sabe se é posible dotar a esa rúa dun sentido. 

 

8.- O Sr. Arroyo sinala que quixo asistir a un evento do concello porén non puido 

porque non tiña coñecemento do día, e di que lle gustaría recibir unha explicación ao 

respecto dende a concellería correspondente. 

 

O Sr. alcalde sinala que tratándose dos Tilos se está avanzando nun proceso 

participativo do que xa falará, porque non hai unha decisión tomada. Explica que, polo 

que se refire ás comunicacións, aínda sendo intención do goberno comunicar todo, o 

Sr. Arroyo ten que ter en conta que na páxina web do concello están todos os actos 

que  non teñan unha participación directa do goberno, téndose máis coidado cos actos 

que teñen un carácter máis institucional. Explica que en ocasións é difícil establecer un 

límite exacto, cando ademais se fai unha publicación dende prensa con toda a 

programación do mes. Explica o Sr. alcalde que el está na mesma situación, porque  

tampouco lle mandan a el esa información, porén se procurará ter coidado e avanzar 

con aquelas cuestións e actos que teñan unha compoñente máis política. 

 

9.- A Sra. Nariño di que vai a face un rogo en relación cunha pista que hai de acceso 

en Penelas. Explica que un veciño fixo un muro e se lle fixo retranquear e ese 

retrancamento que fixo nesa pista da sensación de abandono e está en mal estado. 

Pregunta a Sra. Nariño se se vai a facer algunha actuación nalgún momento nesa 

pista, que é a que da acceso á fonte pública que se arranxou. 
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O Sr. Francos di que se terá en conta para o ano para intentar botarlle un pouco de 

asfalto para que acaba a escorrentía, a ver se con iso se resolve. 

 

10.- A Sra. Vázquez di que se vai a referir ao tema de Rial de Mato. Sinala que sabe 

que o tema do asfaltado é complicado, esperando que se tratara cando se falou das 

estradas porque unha das súa ideas era incluír esa estrada que vai por Rial de Mato. A 

Sra. Vázquez sinala que, en canto ás marquesinas, alí hai unha de plástico, que son 

moi vellas, e a zona onde está cando saen da pista para incorporarse á outra, a 

visibilidade é complicada polo que os veciños pedían se se podía cambiarse ás 

transparentes, nesa mesma ubicación. 

 

Sinala a Sra. Vázquez que, en relación cos contedores, parece que hai un entrada 

municipal xusto do outro lado, e os veciños quere ver se se podían trasladar aí para 

que non se movan, porque cando fai aire é un sitio complicado. 

 

O Sr. Francos di que o tema das marquesinas xa llo dixeron e xa o tiña previsto para o 

ano que ven. Sinala que, en canto aos contedores, non hai problemas e en canto 

poidan irán a colocalos. Tratándose da sinalización explica o Sr. Francos que tamén 

haberá que miralo para o ano que ben, porque aínda está pendente á que tamén pediu 

a Sr. Vázquez de Freixeiro. Remata o Sr. Francos sinalando que, tratándose da farola, 

xa dará indicacións para que a poñen dereita. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e vinte e cinco 

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

acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  14/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 19 NOVEMBRO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a dezanove de novembro de dous mil quince, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, 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 Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 

Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
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Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 849/15 Á 905/15) 

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN E RENDICIÓN DA 
CONTA XERAL 2014  

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN AO SOLO RÚSTICO: 
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN PROVISIONAL 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INADMISIÓN DE RECURSO 
REPOSICIÓN INTERPOSTO POR D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO 
CONTRA O ACORDO PLENARIO DE INICIO DO EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE 
OFICIO 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE  EXPEDIENTE DE REVISIÓN 
DE OFICIO DO ACTO PRESUNTO DE RECOÑECEMENTO DA COMPATIBILIDADE 
A D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO: PROPOSTA DE RESOLUCIÓN E 
SOLICITUDE DE DITAME AO CONSELLO CONSULTIVO 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ANOVA SOBRE O USO DE 
HERBICIDAS CON GLIFOSATO NO CONCELLO DE TEO 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE PARA A 
CONEXIÓN DA AUTOESTRADA AP-9 COA ESTRADA CP-8202 

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PERANTE O DESEMPREGO E A 
EMIGRACIÓN XUVENIL 

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, declara público e aberto o acto, aclarando 

que en virtude do acordado pola Xunta de portavoces a celebración desta sesión 

ordinaria do mes de novembro se adiantou ao día da data como consecuencia da 

urxencia dalgún dos asuntos pendentes. 
 

A continuación pásase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 849/15 Á 905/15). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 24 de outubro ata o 13 de 

novembro de 2015, que comprenden os números 894 ao 905, indicando o s-r. alcalde 

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

así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 
 
2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN E RENDICIÓN DA 
CONTA XERAL 2014. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 29 de outubro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 16 de novembro de 2015. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 

2014, 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 07/09/2015 . 
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Tendo en conta que a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2014 estivo exposta ao 

público durante quince días hábiles, mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da 

Provincia (BOP) nº 188, de data 01/10/2015, 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 

2014. 

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  

2014, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 

Teo, 29 de outubro de 2015 

O ALCALDE 

 

Rafael Sisto Edreira” 

 

O Sr. alcalde explica que se trata dun proceso regrado onde o concello da conta de 

todo o que aconteceu, tratándose de datos obxectivos. Salienta que a conta é a conta 

aínda que poidan facerse valoracións políticas sobre o resultado dela porén non 

cuestionar o contido da conta salvo que sexa algún erro, omisión ou algunha 

desavenencia en canto a cifras. Sinala que vai a ser moi breve na valoración política e 

salienta que o resultado orzamentario do ano 2014 foi de 563.657,76 € positivos, 

dicíndose no informe de intervención que se observa unha melloría con respecto ao 

exercicio precedente. O remanente de tesourería total é de menos 523.673,89 €, cando 

a principios do ano 2007 estaba en tres millóns, recolléndose igualmente no informe de 

intervención unha melloría neste punto, porén tamén se sinala no citado informe que 
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dita mellora non se pode considerar real porque no exercicio 2014 non se recoñeceron 

obrigas polo servizo de abastecemento de augas, sumidoiros e depuración, máis este 

informe era previo á aprobación da liquidación, que xa se fixo por dous millóns e pico 

de euros, polo que este aspecto está superado. Salienta o sr. alcalde que a débeda 

viva é de 2.194.909,49 €.  

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que non vai a entrar nas cifras oficiais publicitadas, na débeda, nos axustes, no 

aforro neto etc, senón que vai a entrar en cuestións que entenda a xente en relación á 

conta xeral, cuestións que figuran no informe de intervención en canto aos reparos á 

conta xeral. Di o sr. Fernández que lle chama a atención que se fale de en torno a 

2.000 facturas con reparo suspensivo, e en torno a catro ou cinco millóns de euros de 

facturas reparadas. Salienta que lle parece gravísimo dende o punto de vista da xestión 

económica. Sinala o sr. Fernández que son de supostos onde non existe contrato, non 

existe proposta de gasto e outro tipo de facturas. Sinala o sr. Fernández que se trata de 

catro millóns e pico de euros de facturas reparadas e considera que despois de oito 

anos de goberno estar falando disto é tremendo. Salienta o concelleiro do grupo mixto 

que di isto porque a transparencia é importante e cando se predica tamén hai que 

practicala. Explica o sr. Fernández que a conta ten 15 reparos, 6 informes 

desfavorables, e 4 anomalías en materia de ingresos, entre as cales está o cobro na 

piscina de actividades que non están previstas na ordenanza. Pregunta o sr. Fernández 

se isto é unha república bananera. Di que pode entenderse o que di o informe de 

intervención da necesidade dunha actualización dos enderezos do padrón do IBI, 

porque leva o seu tempo, porén que se cobre por actividades na piscina sen estar 

previsto na ordenanza precisa unha explicación. Remata o sr. Fernández a súa 

intervención sinalando que o que lle parece grave é que se fale destas cifras de 

reparos, agardando en relación á piscina unha explicación. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, quen anuncia a abstención do seu 

grupo, mantendo a posición doutros anos. Sinala que sempre se discute se na conta se 

fai unha valoración política ou económica, engadindo que as contas do concello deben 

ser todo o debatidas posible. Sinala a sra. Lemus que o sr. alcalde di que os resultados 

económicos se poden considerar mellores que en anos anteriores, e obxectivamente é 
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así porén a conta non reflicte as obrigas de Aquaguest e polo tanto non da unha imaxe 

real e concreta da situación económica-financeira do concello. Considera que hai 

cousas que se repiten ano tras ano e que hai que mellorar, como o tema dos reparos, 

as previsións moi optimistas de ingresos, como o tema das taxas polos servizos 

funerarios e os ingresos por alleamento de investimentos que son excesivos e acaban 

sendo para determinado tipo de gastos que acaban sendo financiados por ingresos 

correntes, polo que se converte nunha maneira de equilibrar o orzamento. Tratándose 

dos reparos destaca a necesidade de levar un calendario de contratación para evitalos. 

Remata a sra. Lemus a súa intervención sinalando que dende o seu grupo se van a 

abster pensando sobre todo en mudar certos comportamentos económicos. 

  

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

grupo D. Antonio Sánchez Reyes Crespo. 

 

O sr. Sánchez di que cando viu a orde do dia non sabía se o Pleno o convocara o sr. 

alcalde ou o sr. guerra, ao ver unha moción do BNG defendendo o emprego na 

mocidade, o que fixeron eles o mes pasado, e ao ver a do PSOE con respecto a esta 

demanda histórica que fixera o finado sr. Blanco, polo que resulta que tanto lles gusta o 

PP que copian aquilo que tanto denostaron. Di o sr. Sánchez que quere denunciar, e 

que conste en acta, que o equipo de goberno tardou un mes e catro días en entregarlle 

ao PP unha documentación relativa a Chevere, e así solicitouse o 13 de outubro e se 

dou o martes, engadindo que por esta vez vai a entender que foi un pequeno desliz da 

alcaldía.  Opina o sr. Sánchez que a impresión xeral das contas é que non son contas 

senón que son descontas porque se desconta transparencia, veciñanza e rigor, o que 

demostra unha forma de facer política á vella usanza, campando as súas anchas con 

pouco respecto as liñas legais marcadas pola intervención. O sr. Sánchez dille ao sr. 

alcalde que co PP non conte e que polo que se ve o que menos conta é o sentido da 

responsabilidade e os cartos.  

 

Sinala o sr. Sánchez que a conta xeral  non deixa de ser unha fotografía do que está a 

acontecer e a conta, que é a pura realidade, di que unha vez máis o sr. alcalde segue 

nesta república independente da súa casa. Di que pola lectura que fai o sr. alcalde algo 

se avanzou e salienta que vai a centrar a atención en dúas cousas as cifras e os 
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reparos. Tratándose das cifras di o sr. Sánchez que o endebedamento do pasivo 

existente por habitante é de 319 €, case o mesmo que o ano pasado, triplicando o de 

fai 5 anos e o remanente é negativo en máis de cincocentos mil euros, e todo o que é 

negativo é negativo. O propio informe de intervención di que esta mellora do remanente 

non se pode considerar real, así que non hai mellora e no mellor dos casos se estará 

igual ou incluso peor. O informe de intervención lembra un ano máis que deben 

cumprirse os compromiso do plan de saneamento pero o concello pasa olimpicamente 

de todo iso e parece que nunca pasa nada. Opina o sr. Sánchez que a conta xeral 

canta e demostra que o orzamento estaba inflado por moitas partes, destacando a 

estes efectos o ICIO cunha previsión de ingresos de 95.000 € que se quedou en 30.000 

€ por debaixo, polo tanto un terzo de desviación, resultando que, tal e como dixo o sr. 

Pallas, era un obxectivo inalcanzable. Chaman a atención os 55.000 € en multas por 

infraccións urbanísticas e tratándose do tema dos terreos onde había unha previsión de 

ingresos de medio millón de euros e foi de cero euros, como era evidente. Sinala o sr. 

Sánchez que hai 17 reparos e 6 informes desfavorables e isto o que demostra é unha 

forma e facer política á vella usanza, facéndose aquilo que tanto se criticaba, 

campando as súas anchas con pouco respecto ás liñas legais marcadas pola 

intervención e polo que está a demandar a sociedade e que o propio goberno predicou. 

Sinala o sr. Sánchez que os tempos cambiaron e ter facturas sen proposta de gasto 

previo demostra que se nota que os cartos non son seus. Explica que a normativa 

esixe que se someta previamente a fiscalización e refírese o sr. Sánchez á ausencia de 

expedientes de contratación, a contratos menores sucesivos, a facturas sen expediente 

de contratación e pregunta quen ten a culpa. Sinala que tratándose de Chévere se di 

que se está a encubrir un contrato administrativo, que os informes de fiscalización da 

nómina deixan entrever un descontrol e un caos total, preguntando quen supervisa todo 

isto. Salienta o sr. Sánchez que tratándose da piscina o PP xa denunciou, a principios 

do mes de outubro, que se cobraba unha taxa non regulada e preguntou que pasaba 

con isto, e pensaron que se tomaran as medidas oportunas e onte mesmo se 

promocionaba no faceebook da piscina municipal a famosa tarifa plana que 

denunciaran previamente. Remata o sr. Sánchez a súa intervención sinalando que o 

posicionamento do PP non pode ser a favor, porque hai unha mala xestión, unha 

preocupación cero pola transparencia, polo rigor e polos cartos que son de todos. 
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O sr. alcalde dille ao sr. Fernández que os reparos  se estruturan fundamentalmente en 

facturas sen proposta de gasto, que equivale máis ou menos o 98 por cen do montante 

que dixo este concelleiro, e que as propostas de gasto supoñen que antes de facer 

unha contratación se manda un papel a intervención conforme existe crédito nesa 

partida orzamentaria, o que non ten nada que ver con fiscalización previa. Salienta que 

a non existencia de proposta de gasto previo non incumpre a Lei e o informe de 

reparos de intervención xa o explica. Aclara o sr. alcalde que se  incumpre non a Lei 

senón unha base que se aprobou no expediente do orzamento. Considera o sr. alcalde 

que si cada concelleiro leva o control da súa área, saben se ten cartos para efectuar 

ese gasto, referíndose ese o 96 ou 97 por cento dos reparos á non existencia de 

reserva de crédito previa, unha falta menor que non cuestiona a legalidade e non supón 

irse do orzamento, xa que se fixo un seguimento estrito do mesmo. Di o sr. alcalde que 

quizais cabería preguntarse porque non se elimina esa base, engadindo que podería 

facerse. Refírese o Sr. alcalde aos contratos menores e di que é certo que existen 

contrato menores con reparos, que se intentarán eliminar porén nin teñen unha 

relevancia brutal nin teñen unha fácil solución. Cita a estes efectos o sr. alcalde a 

factura de Integal, de 568 €/mes e a de xardineria do cemiterio, de 394 €/mes, 

sinalando que a de desratización e a de auditoría da torre son similares en magnitude. 

Referíndose a esta última di o sr. alcalde que se nega a sacar un concurso público para 

que elabore as nóminas do persoal laboral, porque sería unha vergoña, e iso non é 

culpa do goberno. Salienta que se trata de sete contratos menores e, tratándose das 

nóminas, dille ás/aos concelleiras/os que eles dirán o que se fai e explica que o informe 

de nóminas fai os reparos no caso do xefe do servizo de servizos administrativos, no 

cabo da policía local, e un operario de servizos múltiples que xa se xubilou. Tratándose 

da documentación de Chévere di o sr. alcalde que é certo que se retrasou, engadindo 

que das 60 ou 70 peticións de información do PP nos últimos dous meses foi a única 

que se retrasou e cando se reiterou o tema mandouse ao día seguinte. Pide o sr. 

alcalde certo grado de mesura niso porque se están sobresaturando os servizos, 

pedíndose incluso cousas por duplicado. Explica que Chévere respondía a un convenio 

establecido como compañía residente, que foi idea da Xunta, non do concello, e cando 

a Xunta retirou esa fórmula o concello de Teo a mantivo. Aclara que intervención 

mantén os reparos e se está no proceso de sacalo a concurso e se fará no próximo 

ano, e non se repetira a sinatura dese convenio. Salienta o sr. alcalde que a 
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responsabilidade da conta xeral a ten o goberno, aínda que noutras cousas non a teña, 

engadindo que cando a teñen tamén o din. Tratándose das subvencións deportivas, 

culturais e de servizos sociais sinala que en ocasións os xustificantes de gastos están 

fora de prazo e habería que quitarlle a subvención e aínda que ano tras ano se lle pide 

ás asociacións que cumpran, as veces non o fan e ese reparo levantouse porque non 

implica unha mala utilización nin un despilfarro de cartos, xa que as asociacións fan un 

gran traballo e se considera que deben ser subvencionadas. Tratándose da piscina o 

sr. alcalde di que a situación é certa, aínda que en ningún caso supón un custo para 

ningún usuario. A empresa xestora, un pouco antes das eleccións, por competencia 

con Sar, puxo unha tarifa planta e se lle dixo da dificultade de poder levalo ás 

ordenanzas municipais de forma áxil, porén como non supoñía un incremento de custe 

a ninguén se plantexou como unha oferta a ver como funcionaba, e haberá que 

incorporala no próximo Pleno introducindo tamén as novas actividades. Sinala o sr. 

alcalde que cando o PP di que as cousas seguen como antes está insultando, cando se 

sabe que a xente está en xuízos por malversación, polo tanto calquera comparación 

con gobernos precedentes é un insulto. Explica o sr. alcalde que é certo que non 

seguen estritamente a base 19 porén non se infrinxe ningunha Lei. Tratándose da 

documentación o sr. alcalde dille ás/aos concelleiras/os que pidan o que precisen pedir 

e que se intentarán cumprir, como ata o de agora, os prazos pedíndose unicamente 

que repasen os papeis antes de pedir a documentación pare evitar reiteracións e 

traballo de balde dos funcionarios municipais. Di o sr. alcalde que non sabe de onde se 

quitan as cifras da 319 do 118 porque el so ten o informe de intervención, que di o que 

di. Explica que o concello ten uns grandes xardiñeiros, porén non se pode ampliar a 

plantilla porque non deixa o PP, polo tanto se require contratar fora, xa que fora se 

pode contratar o que se queira porque os traballadores non chegan para facer o que 

hai que facer. En canto ao ICIO sinala o sr. Alcalde que ser tremendamente estritos nas 

previsións do orzamento de ingresos non conduce a demasiado porque as previsións 

son previsións e se tes previsto recadar un millón e so recadas douscentos mil gastas 

douscentos mil, e iso foi o que se fixo, e polo tanto non se gasta o que non se pode 

gastar, existindo previsións de ingresos que non se acadaron e polo tanto tampouco se 

gastaron. Lembra o sr. alcalde que a interventora di que hai que cumprir o plan de 

saneamento e pregunta ás/aos concelleiras/os porque se opuxeron ao IBI. Considera 

que non se pode dicir un día como se vai a manter o 0,6 e despois ao día seguinte dicir 
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que o goberno no cumpre o plan de saneamento, engadindo que os concelleiros teñen 

unha pequena esquizofrenia que deben coidar. Tratándose da venda de terreos sinala 

que son previsións orzamentarias máis ou menos acertadas e que os terreos non se 

venderon porén o patrimonio non se dilapidou e se pode allear máis adiante polo que 

non se entende onde esta o problema. Remata o sr. alcalde a súa intervención 

sinalando que polo que se refire á conta recolle unhas cifras das que o sr. alcalde e o 

seu grupo se senten moi orgullosos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que quere insistir na transparencia engadindo que predicar é predicar e practicar é 

practicar porque se acusa aos demais de todo e despois se fai o mesmo que se critica. 

Salienta que a conta reflicte que existiu unha xestión nefasta e considera que, por 

exemplo, un reparo, dos 17, de 229.278 € non é normal, e aínda que o sr. alcalde diga, 

de forma inaudita, que está moi ben, non o está. Lembra o sr. Fernández que esta 

conta ten que ver cun orzamento que foi aprobado por unha cuestión de confianza 

froito dun goberno en minoría, pedíndose, vía correo electrónico, o apoio da oposición, 

pero  sen vía de diálogo, engadindo que isto pasa cando as cousas se fan así de orixe. 

Salienta o sr. Fernández que se fala das contas do ano 2014 cando había outro alcalde 

e cinco persoas con dedicación exclusiva, catro máis un que practicamente o estaba 

aínda que non lle pagaba o concello, e con iso o número de reparos é incrible. 

Considera o sr. Fernández que hai cuestións complicadas porén o sr. alcalde e o 

goberno terán que ver a solución. Salienta que el non comparou con gobernos 

anteriores, porque en política intenta ser honesto, senón que compara co que di o sr. 

alcalde fora de aquí, predicando sobre a transparencia, sobre que hai que seguir a 

normativa, etc e compara o que di co que practica e por iso di que lle chama a atención 

que dea por boa a conta xeral tal e como está. O sr. fernández sinala que el non fala de 

despilfarro senón de xestión nefasta, con moitas persoas dedicadas en exclusiva a isto, 

e fala de transparencia. Espera o sr. Fernández que na conta do ano 2015 non haxa 

esta volume de reparos e informes desfavorables. Tratándose da piscina o sr. 

Fernández pídelle ao sr. alcalde que someta a Pleno a modificación da ordenanza e 

non haberá ningún problema en aprobala se é beneficiosa para os veciños, non 

facendo falta chegar a que interventora informe desfavorablemente. Di o sr. Fernández 

que non vai a entrar no tema do plan de saneamento porque tamén habería que subir o 



 

 - 11 -

recibo da auga, no 2014, e non se fixo e outras moitas cousas. Remata o sr. Fernández 

a súa intervención sinalando que esta conta responde a aqueles orzamentos que se 

orixinaron como se orixinaron, por culpa do goberno municipal que non tivo vontade de 

diálogo, estando en minoría, chegando incluso a unha cuestión de confianza. Agarda o 

sr. Fernández que para o ano non exista este volume de reparos porque é excesivo 

para un concello con once millóns de euros de orzamento. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, Sra. Lemus, e di que entende que os reparos é 

unha cousa a mellorar. Considera que tamén habería que ter en conta que hai 

determinadas contratacións de temas menores que se fan non so polo concelleiros 

senón tamén polos servizos do concello, o que tamén habería que mirar. Considera 

que hai temas de doada solución e explica que cando chegou de concelleira no ano 

2011 os informes de reparo, naquel momento do BNG, sobre as facturas sen proposta 

de gasto tamén eran moitos, polo que se trata dunha práctica que se reitera e a pesar 

diso ela non faría esa comparación que fai o PP contra o pasado do PP, o cal é un 

pouco extrano. Reitera a sra. Lemus que lle falta o tema da liquidación por Viaqua, e 

espera que sexa o máis positiva posible ao concello porque será o mellor para os 

cidadáns. 

 

Intervén o  concelleiro do PP, sr. Sánchez, quen invita ao sr. alcalde a que reflexione 

sobre algunhas cousas que acaba de dicir, coma por exemplo cando lles convida a que 

aprendan a ler. Sinala o sr. Sánchez que o sr. alcalde di que na meirande parte dos 

casos non se cumpre coa base 19 do acordo plenario e a forma de solventalo non é 

cambiar a súa forma de proceder, senón cambiar o establecido, preguntando o sr. 

Sánchez cómo se chama iso e respostando que iso ten un nome moi claro. Tratándose 

do plan de saneamento di que o sr. alcalde saca o do IBI e pregunta se ese 

saneamento se fixera dende o primeiro momento se sería preciso o incremento do IBI 

un 25 por cento e pregunta que están facendo o resto dos concellos. Di o sr. Sánchez 

que no resto das cuestións non vai a entrar porque se trata dun debate estéril, inútil ou 

pouco construtivo e pouco produtivo. Considera que nun debate no que remata 

chamándoselles esquizofrénicos e comeza dicindo que non se enteran, “apaga e 

vámonos”. Remata o sr. Sánchez sinalando que en canto á petición de información 

toma nota e asumen que irán mellorando. 
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O sr. alcalde di que tratándose dos reparos lle parece moitísimo máis grave os 384,75 

€ que se lle pagan a Aenor mensualmente polo mantemento do ascensor, porque se 

incumpre a lei, que os douscentos mil que aparecen no anexo do informe de 

intervención porque non existe proposta de gasto, porque non é que non existiran os 

cartos. Dille ao sr. Sánchez que non se trata de que solvente o tema porén lle gustaría 

coñecer a súa opinión e que a fixeran pública, para axudarlle a tomar unha decisión. 

Tratándose do IBI o sr. alcalde dille ao sr. Sánchez que cando atope nos concellos da 

redonda quen pague menos de IBI por un caso das mesmas características, que llo 

diga, porque non o hai. 

 

Sendo as vinte unha horas e tres minutos abandona o Salón de Pleno a interventora 

municipal. D.ª Mónica I. Lado Varela. 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA), oito en contra (7 PP e 1 grupo mixto) e 
dúas abstencións (2 PSdeG-PSOE), acorda rexeitar o ditame da Comisión 
informativa de facenda e asuntos económicos, especial de contas de 16 de 
novembro de 2015, sobre aprobación da Conta Xeral do Concello de Teo 
correspondente ao exercicio 2014. 

Di o sr. alcalde que isto supón que non se pode enviar as contas ao Tribunal de Contas 

porque se supón que se está mentindo. 

A sra. Lemus pide aclaración de voto e sinala ela dixo a súa posición e anuncia que no 

próximo Pleno van a apoiar a conta xeral porque non está de acordo con ela en 

determinados aspectos porén mentres non exista conta xeral se cortan as subvencións 

do Estado e da Xunta de Galicia. Considera que é moi grave que politicamente se 

chegue a este punto, porque nos últimos catro anos todos os grupos se abstiveron. 

Explica que ela xa anunciou a súa abstención e roga que nestes casos antes de votar 

se diga o sentido do voto, porque ela cambiaría o seu, porque antes da súa 

responsabilidade como concelleira está a súa responsabilidade como veciña.  

O sr. Sánchez pide aclaración de voto e di que lle parece incrible que a sra. Lemus lle 

atribúa ao seu grupo a responsabilidade do seu voto, estando da súa man aprobar a 
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conta xeral e non o fixo, engadindo que eles dende o principio xa anunciaron o seu voto 

en contra por unha cuestión de principios. Espera o sr. Sánchez que esta resultado 

sirva para tomar nota e de cara ao futuro estas contas empecen a estar máis limpas 

con menos reparos e evolucionar positivamente. 

 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN AO SOLO RÚSTICO: 
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN PROVISIONAL. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de urbanismo, vivenda e sostibilidade, D.ª 

Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

A sra. Lemus di que en primeiro lugar pide desculpas públicas polo sentido do seu voto, 

engadindo que non estiveron espabilados e que o sinte, engadindo que a próxima vez 

se terán en conta estes posicionamentos novidosos e estranos para ela. 

 

A sra. Lemus da conta da proposta de 12 de novembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 16 de novembro de 2015. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 

Asunto: Modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal en relación 

ao solo rústico: desestimación de alegacións e aprobación provisional. 

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 

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 
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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”, publicándose o anuncio de suspensión no 

Diario Oficial de Galicia o 6 de maio de 2013.  

 

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 e 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). 

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. 

 

Considerando que con data de 10 de marzo de 2014, redactouse polo entón concelleiro 

de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadá, o estudo urbanístico de 

xustificación da redacción da modificación puntual do plan xeral de ordenación 

municipal do concello de Teo. 
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Considerando que, de acordo co artigo 94 da LOUGA, a modificación do planeamento 

urbanístico proposta, referida aos usos en solo rústico, fundaméntase en razóns de 

interese público debidamente xustificadas, xa que, segundo o estudo urbanístico, 

incorporado ao expediente, “a utilización so solo 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 

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. 

En virtude do exposto, tendo en conta os informes incorporados no expediente (informe 

do arquitecto municipal de 18 de marzo de 2014 e informe de Secretaría de 20 de 

marzo de 2014) e de acordo cos artigos 22.2.c) e 47.2.ll) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
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reguladora das bases do réxime local (LRBRL) e artigo 85 da LOUGA, o Pleno da 

Corporación, na sesión ordinaria de 27 de marzo de 2014, acordou 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”, 

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, e na páxina web do concello, 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, e recabar das administracións 

públicas competentes, ao mesmo tempo que se realiza o trámite de información 

pública, os informes sectoriais que resulten necesarios, e 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 
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- Consellería de Medio Ambiente. Vicesecretaría 

- Subdelegación do Goberno na Coruña. Área de Industria e Enerxía 

- Ministerio de fomento. Secretaría Xeral de Infraestruturas. 

 

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria de 27 de marzo de 2014, acordou 

igualmente manter a suspensión do outorgamento de licenzas, acordada na sesión 

plenaria de 25 de abril de 2013, circunscrita ás licenzas de edificación e demolición no 

solo rústico do termo 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. 

 

Cumprimentando o acordo citado procedeuse a someter o expediente a información 

pública polo prazo dun mes, mediante inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia 

(nº 86, de 07/05/2014), A Voz de Galicia (12/04/2014), O Correo Galego (12/04/14), no 

taboleiro de anuncios do Concello e na web municipal (12/04/2014), outorgando 

audiencia aos municipios limítrofes de Santiago de Compostela (02/04/2014 /rex. saída 

nº 1.132), Brión (02/04/2014 /rex. saída nº 1.133), A Estrada (02/04/2014 / rex. saída nº 

1.134), Rois (02/04/2014 /rex. saída nº 1.135), Padrón (02/04/2014 /rex. saída nº 

1.136), Ames (02/04/2014 / rex. saída nº 1.137) e Vedra (02/04/2014 /rex. saída nº 

1.138).  

 

Procedeuse igualmente a solicitar, remitindo un exemplar do documento, os informes 

sectoriais que se detallan de seguido, notificándolles ao mesmo tempo a aprobación 

inicial de conformidade co previsto no artigo 189 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do 

patrimonio das Administracións Públicas: 

.- Deputación Provincial da Coruña. Servizo de Vías e Obras Provinciais (rex. saída nº 

1.167). 

.- Ministerio de Fomento. Demarcación de Estradas do Estado en Galicia (rex. saída nº 

1.168).  
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.- Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Axencia Galega de 

Infraestruturas (rex. saída nº 1.169). 

.- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Augas de Galicia (rex. 

saída nº 1.170). 

.- Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Ourense) (rex. saída nº 1.171). 

.- Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Lugo) (rex. saída nº 1.172). 

.- ADIF. Xefatura de patrimonio e urbanismo (A Coruña) (rex. saída nº 1.173). 

.- Ministerio de Fomento. Dirección Xeral de Aviación Civil (rex. saída nº 1.174). 

.- Ministerio de Defensa. Dirección Xeral de Infraestruturas (rex. saída nº 1.175). 

.- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (rex. saída nº 1.176). 

. - Subdelegación do Goberno na Coruña. Área de Industria e Enerxía (rex. saída nº 

1.177). 

.- Ministerio de Fomento. Secretaría Xeral de Infraestruturas (rex. saída nº 1.178). 

.- Dirección Xeral de Obras Públicas. Subdirección Xeral de Estradas (Santiago) (rex. 

saída nº 1.179). 

.- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Vicesecretaría (rex. saída 

nº 1.182). 

.- Consellería do Medio Rural. Dirección Xeral de Montes (Santiago) (rex. saída nº 

1.292).  

.- Subdirección Xeral de prevención e defensa contra os incendios forestais – 

18/08/2014 (rex. saída nº 2.909) . 

.- Subdirección Xeral de Redes e Operadores de Telecomunicacións. Secretaría de 

Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información. Ministerio de 

Industria, Enerxía e Turismo - 02/09/2015 (rex. saída nº 2.910). 
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Así mesmo notificouse, remitindo un exemplar do documento, a aprobación inicial á 

Consellería de Economía e Facenda (rex. saída nº 1.139, de 02/04/2014) e ao 

Delegado de Economía e Facenda  (rex. saída nº 1.140, de 02/04/2014), de 

conformidade co previsto no artigo 189 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do 

patrimonio das Administracións Públicas. 

 

Durante o trámite de información pública presentouse escrito de alegacións, de 9 de 

xuño, por D. Alfonso Calo Rama e D.ª Margarita Carro Quián (rex. entrada nº 4.919, de 

11/06/2014). 

 

Visto o informe técnico sobre alegacións presentadas ao documento de aprobación 

inicial da modificación puntual do PXOM, emitido polo arquitecto D. Ignacio Soto 

González, de 25 de setembro de 2015, que se transcribe a continuación. 
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Visto o documento de “Modificación puntual do PXOM de Teo e que afecta á regulación 

de usos de solo rústico. Documento para a aprobación provisional. Memoria 

xustificativa, normativa e anexos”, redactado polo arquitecto municipal, Ignacio Soto 

González, de 28 setembro de 2015, no que se incorporan as modificacións propostas 

incorporadas no informe técnico anteriormente transcrito. 

 

Considerando o informe transcrito e demais incorporados no expediente (informe do 

arquitecto municipal de 18 de marzo de 2014 e informe de Secretaría de 20 de marzo 

de 2014), 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, de acordo co artigo 85 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, proponse ao Pleno da 

Corporación a adopción do seguinte acordo: 

  

Primeiro.- Desestimar, de acordo co informe técnico anteriormente transcrito de 25 de 

setembro, as alegacións presentadas por D. Alfonso Calo Rama e D.ª Margarita Carro 

Quián de 9 de xuño de 2014  (rex. entrada nº 4.919, de 11/06/2014). 

Segundo.- Aprobar provisionalmente a modificación do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal, promovida de oficio polo concello de Teo e redactada polo arquitecto D. 

Ignacio Soto González, 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 a aprobación provisional. Memoria xustificativa, 

normativa e anexos” de 28 setembro de 2015, que se incorpora como anexo. 

 
Terceiro.- Someter a citada modificación puntual, co expediente completo debidamente 

dilixenciado, ao conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do 

territorio para a súa aprobación definitiva, de conformidade co artigo 85.7 da Lei 

9/2002, do 30 de decembro. 
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Cuarto.- Dar cumprimento, mediante a notificación do presente, ao previsto no artigo 

189 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións Públicas. 

 

Quinto.- Notificar o presente aos interesados, facéndolles constar que por tratarse dun 

acto de mero trámite, contra a presente non cabe recurso, sen prexuízo de que poidan 

interpor o que estimen procedente. 

 

Teo, a 12 de novembro de 2015 

O alcalde 

Rafael C. Sisto Edreira 

ANEXO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM DE TEO E QUE AFECTA Á REGULACIÓN DE 

USOS DE SOLO RÚSTICO. 

 (…)” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

pídelle desculpas á Sra. Lemus por non pedirlle permiso polo sentido do seu voto. 

Anuncia o sr. Fernández o seu apoio á proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e cede a palabra ao concelleiro do seu grupo  D. 

Ignacio M. Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo di que o seu grupo está de acordo co informe dos servizos técnicos polo 

que van a apoiar a proposta.  

 

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 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 
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Primeiro.- Desestimar, de acordo co informe técnico anteriormente transcrito de 
25 de setembro, as alegacións presentadas por D. Alfonso Calo Rama e D.ª 
Margarita Carro Quián de 9 de xuño de 2014  (rex. entrada nº 4.919, de 
11/06/2014). 

Segundo.- Aprobar provisionalmente a modificación do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal, promovida de oficio polo concello de Teo e redactada polo arquitecto 
D. Ignacio Soto González, 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 a aprobación provisional. 

Memoria xustificativa, normativa e anexos” de 28 setembro de 2015, que se 
incorpora como anexo. 

 

Terceiro.- Someter a citada modificación puntual, co expediente completo 
debidamente dilixenciado, ao conselleiro competente en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio para a súa aprobación definitiva, de conformidade co 
artigo 85.7 da Lei 9/2002, do 30 de decembro. 

 
Cuarto.- Dar cumprimento, mediante a notificación do presente, ao previsto no 
artigo 189 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións 
Públicas. 

 
Quinto.- Notificar o presente aos interesados, facéndolles constar que por 
tratarse dun acto de mero trámite, contra a presente non cabe recurso, sen 
prexuízo de que poidan interpor o que estimen procedente. 

 

ANEXO 
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4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INADMISIÓN DE RECURSO 
REPOSICIÓN INTERPOSTO POR D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO 
CONTRA O ACORDO PLENARIO DE INICIO DO EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE 
OFICIO. 
O sr. alcalde da conta da proposta de 12 de novembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 16 de novembro de 2015. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Inadmisión recurso de reposición interposto por D. Jesús M. Fernández 

Caamaño contra o acordo plenario de 24 de setembro de 2015. 

 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria celebrada o 24 de 

setembro de 2015, acordou iniciar o procedemento de revisión de oficio do acto 

presunto polo que se recoñece a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño a 

compatibilidade solicitada para o exercicio da avogacía, por atoparse incurso na causa 

de nulidade á que se refire o artigo 62.1 f) LRXPAC, concedendo ao interesado 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 alegue o que estime conveniente en 

defensa dos seus dereitos achegando os documentos e xustificantes que considere 

pertinentes. 

 

Considerando que o citado acordo foi notificado, con data 25 de setembro de 2015 (rex. 

saída nº 3.184), a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño, sendo recepcionado por este 

o 6 de outubro de 2015. 

 

Considerando que D. Jesús Manuel Fernández Caamaño presenta con data de 16 de 

outubro de 2015 (rex. entrada nº 8.267), escrito de alegacións solicitando que se 

acorde a “non iniciación do expediente de revisión de oficio do acto presunto de 

recoñecemento da compatibilidade de referencia”. 

 

Considerando que D. Jesús Manuel Fernández Caamaño presenta con data de 6 de 

novembro de 2015 (rex. entrada nº 8.936), recurso de reposición contra o citado acordo 
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plenario de 26 de setembro de inicio do procedemento de revisión de oficio, recurso no 

que, basicamente e salvo algunha referencia ao que o interesado cualifica como 

“normativa nacional e internacional sobre a materia”, ven a reproducir integramente o 

escrito de alegacións presentado o 16 de outubro de 2015 (rex. entrada 8.267). 

Visto o informe xurídico, de 12 de novembro, que é asumido pola presente como 

motivación, en base ao artigo 89.5 da LRXPCA. 

 

Considerando que, de acordo co informe citado, segundo o artigo 107 da LRXPAC o 

recurso de reposición unicamente poderá interporse contra resolucións e os actos de 

trámite cualificados, entendendo como tales os que deciden directa ou indirectamente o 

fondo do asunto, determinan a imposibilidade de continuar o procedemento, ou 

producen indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos e intereses lexítimos. 

 

Considerando que, segundo o artigo 116 da LRXPAC e artigo 52.1 da Lei 7/1985, de 2 

de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), poderán ser recorridos 

potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditara os actos e acordos 

das entidades locais que poñen fin á vía administrativa. 

 

Considerando que, segundo o artigo 52.2 da LRBRL, poñen fin á vía administrativa as 

resolucións do Pleno, alcalde e da Xunta de Goberno local, entendendo como tales, 

seguindo o artigo 89 da LRXPAC, as que poñen fin ao procedemento decidindo todas 

as cuestións plantexadas polos interesados e aquelas outras derivadas do mesmo. 

 

Considerando que, en virtude do exposto, o acordo do Pleno da Corporación de 26 de 

setembro de 2015 de inicio do procedemento de revisión de oficio do acto presunto 

polo que se recoñece a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño a compatibilidade 

solicitada para o exercicio da avogacía, por atoparse incurso na causa de nulidade á 

que se refire o artigo 62.1 f) LRXPAC, é un mero acto de trámite que non pon fin á vía 

administrativa, non é susceptible de ser recorrido en reposición, procedendo polo tanto 

a inadmisión do recurso citado, sen prexuízo da posibilidade do interesado de alegar a 

súa oposición ao mesmo para a súa consideración na resolución que poña fin ao 

procedemento. 
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En virtude do exposto, e de acordo cos artigos 107 e ss da LRXPAC e artigo 52 da 

LRBRL, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Inadmitir o recurso de reposición interposto por D. Jesús Manuel Fernández 

Caamaño con data de 6 de novembro de 2015 contra o acordo do Pleno da 

Corporación de 26 de setembro de inicio do procedemento de revisión de oficio do acto 

presunto polo que se recoñece a compatibilidade solicitada para o exercicio da 

avogacía, por atoparse incurso na causa de nulidade á que se refire o artigo 62.1 f) 

LRXPAC (rex. entrada nº 8.936), ao tratarse dun acto de mero trámite contra o que non 

cabe o citado recurso. 

 

Segundo.- Notificar o presente acordo ao interesado, con sinalamento dos recurso 

procedentes”. 

  
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, e 

a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, anuncian o apoio dos seus respectivos 

grupos á proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e cede a palabra ao concelleiro do seu grupo D. 

Ignacio M. Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo di que vai a abordar conxuntamente este punto e o seguinte e anuncia o 

voto en contra do seu grupo. Sinala que entenden que se trata dun tema xurídico e xa 

os tribunais dirán, engadindo que esta revisión de oficio podería non levarse a cabo xa 

que hai moitos concellos nos que se dan compatibilidades sen estas precisións. 

 

O Sr. alcalde pregúntalle ao sr. Arroyo se lles está pedindo que incumpran a lei. 

 

O sr. Arroyo resposta que non. 

 

O sr. alcalde aclara que todo o que se fai é para garantir o cumprimento estrito da lei. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da 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 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), e sete 
votos en contra (7 PP), acorda: 

Primeiro.- Inadmitir o recurso de reposición interposto por D. Jesús Manuel 
Fernández Caamaño con data de 6 de novembro de 2015 contra o acordo do 
Pleno da Corporación de 26 de setembro de inicio do procedemento de revisión 
de oficio do acto presunto polo que se recoñece a compatibilidade solicitada 
para o exercicio da avogacía, por atoparse incurso na causa de nulidade á que se 
refire o artigo 62.1 f) LRXPAC (rex. entrada nº 8.936), ao tratarse dun acto de mero 
trámite contra o que non cabe o citado recurso. 

Segundo.- Notificar o presente acordo ao interesado, con sinalamento dos 
recurso procedentes. 
 
 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE  EXPEDIENTE DE REVISIÓN 
DE OFICIO DO ACTO PRESUNTO DE RECOÑECEMENTO DA COMPATIBILIDADE 
A D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ CAAMAÑO: PROPOSTA DE RESOLUCIÓN E 
SOLICITUDE DE DITAME AO CONSELLO CONSULTIVO. 
O sr. alcalde da conta da proposta de 10 de novembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 16 de novembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Expediente de revisión de oficio do acto presunto de recoñecemento da 
compatibilidade a D. Jesús M. Fernández Caamaño: proposta de resolución e 
solicitude de ditame ao Consello Consultivo. 
Considerando que D. Jesús Manuel Fernández Caamaño solicitou, con data de 6 de 

maio de 2014 (rex. entrada nº 3.418), o recoñecemento da compatibilidade para o 

exercicio da avogacía, dando lugar ao inicio do correspondente expediente. 
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Considerando que segundo a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades 

do persoal ao servizo das Administracións Públicas (en adiante, LI) 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), polo que 

para recoñecer a compatibilidade naqueles casos nos que tal complemento supere o 

trinta por cen referido, a persoa interesada deberá renunciar á percepción do 

complemento en cuestión ou solicitar a correspondente redución do mesmo, nos 

termos previstos na normativa aplicable. 

 

Considerando que se incorporaron ao expediente en cuestión o informe da interventora 

municipal, de 11 de xullo de 2014, sobre o recoñecemento da compatibilidade. Efectos 

sobre o complemento específico, e o informe de secretaría, de 23 de xullo de 2014, 

concluíndose neste último que a compatibilidade solicitada se axusta á normativa 

aplicable, sempre que se de cumprimento ás limitacións legalmente establecidas que 

se analizan no citado informe, salientando, aos efectos da presente, a limitación relativa 

ao complemento específico, recolléndose no informe en cuestión que a “contía do 

complemento específico a percibir polo interesado non poderá superar o 30 por 100 da 

súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade 

(art. 16.4 LI), nos termos do informe da interventora municipal de 11 de xullo de 2014, 

ascendendo a contía máxima do citado complemento, a percibir anualmente polo 

interesado, a 2.965.52 €”. 
 

Considerando que, de acordo cos informes citados e demais incorporados no 

expediente, e en virtude do acordado polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria de 

31 de xullo de 2014, mediante escrito de 4 de agosto de 2014 (rex. saída nº 2.829), 

requiriuse ao interesado para que manifestara a súa vontade de solicitar unha redución 

do complemento específico, nos termos expostos no informe de intervención, para que 

o recoñecemento da compatibilidade puidera ser efectivo, non podendo entre tanto 

exercer a actividade recoñecida. 
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Considerando que o Pleno da Corporación,  o 27 de novembro de 2014, en base ao 

informe do servizo da asesoría xurídica de novembro de 2014, acordou desestimar a 

solicitude do interesado dun certificado de acto presunto favorable á declaración de 

compatibilidade e reiterarlle o citado requirimento de que solicite a redución do 

complemento específico, advertíndolle que non poderá entre tanto exercer a actividade 

cuxa compatibilidade se pretende e que, transcorrido o prazo de tres meses sen que se 

efectúe a correspondente solicitude, caducará o procedemento co correspondente 

arquivo das actuacións. 

 

Considerando que con data de 13 de febreiro de 2015, o interesado presenta escrito 

solicitando a redución do específico, acordando o Pleno da Corporación, na sesión de 

26 de febreiro de 2015, 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 

recollidas no acordo en cuestión. 

 

Considerando que o interesado interpuxo recurso contencioso administrativo contra o 

acordo plenario de 27 de novembro de 2014 (P.A 84/2015), que dou lugar a sentenza 

do Xulgado contencioso-administrativo nº 2 de Santiago, de 5 de maio de 2015, na que 

se estima o citado recurso e se declara a nulidade de pleno dereito da resolución 

impugnada declarando que o recorrente obtivo mediante silencio administrativo positivo 

a autorización da compatibilidade solicitada, “sen prexuízo de que a Administración 

demandada, de consideralo procedente e de entender que concorre motivo suficiente 

para elo, faga uso do procedemento de revisión legalmente establecido”. 

 

Considerando que, tal e como se desprende do expediente tramitado, en todo 

momento foi vontade do concello autorizar ao interesado a compatibilidade para o 

exercicio da avogacía sen máis esixencias que o cumprimento das limitacións 

legalmente establecidas, entre as que se atopa a relativa a limitación na percepción do 

complemento específico, que non poderá superar o 30 por 100 da súa retribución 

básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade (art. 16.4 LI), 

seguindo así a liña marcada polo Consello Consultivo de Galicia que, reiteradamente, 
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se pronunciou a favor da nulidade dos actos presuntos polos que se recoñece a 

declaración de compatibilidade dos empregados públicos que perciban un 

complemento específico superior ao límite establecido no artigo 16.4 da LI (Ditame nº 

292/2014, do 26 de xuño de 2014 e Ditame nº 945/2007, de 13 de febreiro de 2008), 

debéndose proceder polo tanto á revisión de oficio do acto presunto en virtude do cal o 

interesado, segundo a sentenza de 5 de maio de 2015, obtivo mediante silencio 

administrativo positivo a autorización da compatibilidade solicitada. 

 

Visto o informe emitido polos asesores xurídicos do concello, sobre revisión de 

declaración de compatibilidade por acto presunto, de maio de 2015, no que se conclue 

que procede iniciar o expediente de revisión de oficio do acto presunto en virtude do 

que o axente da policía local D. Jesús Manuel Fernández Caamaño obtivo o 

recoñecemento de compatibilidade para o exercicio privado da abogacía, e o informe 

de secretaría de 16 de setembro de 2015, no que se conclúe que “…..o acto presunto 

que, segundo a sentenza do Xulgado do contencioso administrativo nº 2 de Santiago, 

se produciu autorizando a compatibilidade solicitada por D. Jesús Manuel Fernández 

Caamaño é un acto nulo de pleno dereito, ao tratarse dun acto presunto contrario ao 

ordenamento xurídico polo que se adquiren facultades e dereitos cando se carece dos 

requisitos esenciais para a súa adquisición, na liña do sostido, de forma reiterada, polo 

Consello Consultivo de Galicia, procedendo polo tanto a revisión de oficio do citado 

acto presunto”. 

 

Considerando que en virtude do exposto e segundo a sentenza citada, o interesado 

obtivo, por acto presunto contrario ao ordenamento xurídico, o recoñecemento da 

compatibilidade solicitada, carecendo dos requisitos esenciais para a súa adquisición, 

habida conta de non dar cumprimento, na data na que se produciu o acto presunto, á 

esixencia legal referida á limitación do complemento específico á que se refire o artigo 

16.4 da LI e demais normativa aplicable. 

 

Considerando que, á vista do exposto, o Pleno da Corporación na sesión ordinaria 

celebrada o 24 de setembro de 2015, acorda iniciar o procedemento de revisión de 

oficio do acto presunto polo que se recoñece a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño a 

compatibilidade solicitada para o exercicio da avogacía, por atoparse incurso na causa 
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de nulidade á que se refire o artigo 62.1 f) LRXPAC, concedendo ao interesado 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 alegue o que estime conveniente en 

defensa dos seus dereitos achegando os documentos e xustificantes que considere 

pertinentes. 

 

Considerando que o citado acordo foi notificado, con data 25 de setembro de 2015 (rex. 

saída nº 3.184), a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño, sendo recepcionado por este 

o 6 de outubro de 2015. 

 

Considerando que, mediante escrito do 7 de outubro de 2015 (rex. entrada nº 8028), D. 

Jesús Manuel Fernández Caamaño solicita copia do expediente, documentación que lle 

foi remitida o 8 de outubro de 2015 (rex. saída nº 3.401).  

Considerando que D. Jesús Manuel Fernández Caamaño presenta con data de 16 de 

outubro de 2015 (rex. entrada nº 8.267), escrito de alegacións, no que, resumidamente, 

se argumenta que ao non ter incluído o factor de incompatibilidade entre as retribucións 

complementarias que ten dereito a percibir, non se aplica a incompatibilidade 

económica do apartado 4 do artigo 16 da LI. 

 

Considerando que no citado escrito de alegacións, de 16 de outubro (rex. entrada nº 

8.267), D. Jesús Manuel Fernández Caamaño solicita que se acorde a “non iniciación 

do expediente de revisión de oficio do acto presunto de recoñecemento da 

compatibilidade de referencia”. 

 
A vista do escrito de alegacións presentado por D. Jesús Manuel Fernández Caamaño, 

emítese informe de secretaría, de 10 de novembro, segundo o cal as alegacións 

presentadas por D. Jesús Manuel Fernández Caamaño deben de ser obxecto de 

desestimación, en base aos fundamentos de dereito que se reproducen a continuación:  

 
“Primeiro. Acto nulo de pleno dereito.-  Tal e como xa se puxo de manifesto no informe de 16 de 
setembro de 2015, o acto presunto en virtude do cal, segundo o Xulgado do Contencioso-
administrativo nº 2 de Santiago de Compostela, o interesado adquire por silencio a 
compatibilidade pese a non dar cumprimento a limitación legal referida ao complemento 
específico, está incurso nun vicio de nulidade de pleno dereito, pois se trata dun acto presunto 



 

 - 64 -

contrario ao ordenamento xurídico polo que se adquiren facultades ou dereitos cando se carece 
dos requisitos esencias para a súa adquisición (art. 62.1f) LRXPAC), ao non ter aportado, na data 
na que segundo o Xulgado tivo lugar o acto presunto, a renuncia a unha parte do complemento 
específico para axustalo ao límite do 30 % recollido no artigo 16.4 da LI.  Dita renuncia supón un 
requisito esencial para obter o recoñecemento da compatibilidade, como se desprende do informe 
emitido pola que subscribe o 23 de xullo de 2014, segundo a normativa analizada no mesmo. 
Carácter esencial do requisito que igualmente recoñece, de forma reiterada, o Consello Consultivo 
de Galicia (Ditame do 26 de xuño de 2014 e de 13 de febreiro de 2008), afirmando que “a 
ausencia dun dos requisitos legais, por percibir o interesado unha retribución complementaria que 
supera a porcentaxe legalmente establecida, afecta, directamente, á estrutura fundamental que 
configura o réxime estatutario do persoal ao servizo das administracións públicas, por canto ese 
complemento retribúe as condicións particulares dalgúns postos de traballo en atención, entre 
outras circunstancias, á súa especial dedicación, responsabilidade e incompatibilidade…. 
Como requisito esencial tamén o entende a sentenza da Audiencia Nacional do 15 de abril de 
2013 que afirma que "a percepción de complemento específico por importe superior ao 
establecido no apartado 4 para a autorización de compatibilidade, impide obter a mesma".  
O carácter nulo do acto presunto, que é o que fundamenta o inicio do expediente de revisión de 
oficio, non foi desvirtuado polo interesado no seu escrito de alegacións, de 16 de outubro de 2015 
(rex. entrada nº 8.267), tal e como se analiza a continuación. 
 
Segundo. Alegacións do interesado: artigo 16.1 e 4 da LI.-  Segundo o artigo 16.1 da LI “non 
poderá autorizarse ou recoñecerse compatibilidade cando as retribucións complementarias que o 
persoal teña dereito a percibir do apartado b) do artigo 24 do EBEP inclúan o factor de 
incompatibilidade, ao retribuído por arancel e ao persoal directivo, incluso ao suxeito á relación 
laboral de carácter especial de alta dirección”.  
 
Tal e como xa se adiantou pola que subscribe no informe de 23 de xullo de 2014, a redacción 
transcrita do artigo 16.1 foi dada ao mesmo pola Disposición Final Terceira do EBEP, e se trata 
dunha modificación cuxa produción de efectos se supedita á entrada en vigor, en cada 
Administración Pública, do capítulo III (no que se integra o artigo 24) do Título III, coa aprobación 
das Leis de Función Pública que se diten en desenvolvemento do citado Estatuto, en cada 
Administración Pública (Disposición Final Cuarta 2), debéndose aplicar noutro caso a redacción 
previa á citada modificación, segundo a cal “non poderá autorizarse ou recoñecerse 
compatibilidade algunha ao persoal que desempeñe postos que comporten a percepción de 
complementos específicos ou concepto equiparable, e ao retribuído por arancel".  
 
Tendo en conta o momento no que se tramitou o expediente de compatibilidade ao que se refire o 
presente, podería entenderse que a versión do artigo 16.1 da LI aplicable ao mesmo era esta 
última, é dicir, a previa á modificación operada polo EBEP, ao non darse naquel momento a 
condición á que se supeditaba a entrada en vigor da nova redacción froito da Disposición Final 
Terceira do citado Estatuto, a diferenza da versión do artigo 16.1 da LI que resultaría aplicable no 
día da data, ao terse promulgado a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, que 
sería a resultante da modificación levada a cabo no artigo 16.1 da LI pola citada Disposición Final 
Terceira do EBEP, coincidindo neste caso co interesado en que, baixo a versión do artigo 16.1 
previa á modificación polo EBEP, o recoñecemento da compatibilidade respecto daqueles 
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persoas cuxo complemento específico supere o 30 % das súas retribucións básicas, pasa por 
renunciar á parte do citado complemento que permita adecuarse á limitación citada, suposto que, 
segundo o exposto, lle resultaría aplicable. 
 
Porén con independencia, en función do exposto, da versión aplicable do artigo 16.1 da LI, pódese 
afirmar que en ambos casos a conclusión é a mesma, e así so se poderá recoñecer a 
compatibilidade polo órgano competente naqueles casos en que, ademais de cumprir cos demais 
requisitos legalmente establecidos, o interesado en cuestión perciba un complemento específico 
que non supere o 30 % das súas retribucións básicas, excluídos os conceptos que teñan a súa 
orixe na antigüidade, debéndose noutro caso, como requisito previo ao recoñecemento da 
compatibilidade, renunciar á parte do complemento específico que supere a citada limitación 
económica, interpretación que non resulta afectada pola reforma introducida no artigo 16.1 da LI 
polo EBEP, xa que dita conclusión permanece inmutable con independencia de cal sexa a versión 
aplicable do artigo citado, e dicir a previa ou a resultante da modificación operada pola Disposición 
Final Terceira do EBEP. 

 

Dita interpretación resulta clara dunha mera lectura do artigo 16.4 da LI, resultando ser tamén a 
que sosteñen os órganos xurisdicionais e a que se desprende da normativa, estatal e autonómica, 
que regula a posibilidade de renunciar a unha parte do complemento específico para adaptarse á 
limitación do artigo 16.4 da LI, de acordo co que se recolle a continuación. 
.- Así, o artigo 16.4 da LI, tal e como argumentan os órganos xurisdicionais, refírese aos 
complementos específicos, sen aludir en ningún momento aos factores que interveñan na 
estrutura das retribucións complementarias conforme ao artigo 24 b) do EBEP, a diferenza 
do que acontece co apartado 1 do citado artigo 16, no que si se fai referencia ao factor 
incompatibilidade, tratándose polo tanto de apartados independentes, co que a referencia ao 
citado factor que fai o apartado 1 do artigo en cuestión, e que representa unha regra xeral,  
non é extrapolable ao suposto recollido no apartado 4, polo que o límite do 30 % rexe en 
todo caso. 
.- Na liña da interpretación recollida no presente, e en contra do argumentado polo interesado, se 
pronuncian tamén os órganos xurisdicionais, resultando a estes efectos ilustrativas tanto a 
sentenza da Audiencia Nacional de 15 de abril de 2013 como a sentenza do TSX das Illas 
Baleares (Palma) de 24 de xuño de 2013. 
 
Segundo a primeira das sentenzas citadas, xa referida no informe de 16 de setembro de 2015,  
“Ante ello, las alegaciones de la demanda y que nuevamente se hacen valer en el recurso de 
apelación, carecen de fundamento. Porque para la compatibilidad del ejercicio de actividades 
privadas, el apartado 4 del art. 16, introducido por la Ley 31/1991, atiende a la percepción de 
"complementos específicos", o concepto equiparable, sin hacer referencia en concreto a 
alguno de los factores que intervienen en la estructura de las retribuciones 
complementarias conforme al art. 24 b) de la Ley 7/2007, a diferencia del apartado 1 del art. 
16, luego de su modificación por la citada Ley 7/2007. Por lo que la percepción de complemento 
específico por importe superior al establecido en el apartado 4 para la autorización de 
compatibilidad, impide obtener la misma. En consecuencia, la referencia que a la percepción 
de retribución por el factor de incompatibilidad hace el apartado 1 del art. 16 [regla general] 
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no es de aplicación al supuesto subsumible en el apartado 4 [regla especial], cuya 
constitucionalidad, desde la perspectiva de los arts. 9.3 y 134.2 CE fue declarada por sentencia 
constitucional núm. 67/2002, de 21 de marzo. No se comparte, por tanto, la interpretación que de 
dicho precepto legal sostiene la parte recurrente” (interpretación do recorrente neste caso que é 
coincidente coa que manten D. Jesús Manuel Fernández Caamaño no seu escrito de alegacións). 
 
Pola súa parte o Tribunal Superior de Xustiza das IIlas Baleares, na súa sentenza de 24 de xuño 
de 2013, reproduce o recollido pola Audiencia Nacional na sentenza transcrita, engadíndose en 
todo caso que “como quiera que el apartado cuarto del artículo 16 de la Lei 53/1984 es 
independiente de su apartado primero, el límite del 30 % rige en todo caso”. 
 
.- A interpretación recollida pola que subscribe, e avalada polos tribunais, resulta ser así mesmo 
indiscutible se temos en conta a normativa, estatal e autonómica, que, de acordo con analizado 
no informe de 23 de xullo de 2014, regula a posibilidade de que se solicite a redución do 
complemento específico para adaptarse aos límites recollidos no artigo 16.4 da LI, normativa que 
se concreta na disposición adicional 5ª do R.D. Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para 
garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade (BOE nº 168, de 
14/07/2012), 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 e se autoriza a 
superación, para o persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado, do límite previsto no 
artigo 7.1 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das 
Administracións Públicas (BOE nº 308, de 23/12/2011), excluíndose desta posibilidade a 
determinados funcionarios, e no ámbito da CCAA de Galicia o Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 
de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Función Pública de Galicia 
(actualmente derrogado), que contemplaba a renuncia ao complemento específico, en xeral para 
todos os seus empregados, co fin de facer posible o recoñecemento do exercicio de actividades 
privadas (disposición adicional 8ª) e, actualmente, a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego 
público de Galicia  (disposición transitoria novena), normativa que posibilita a renuncia dunha 
parte do complemento específico para adecuarse á limitación do artigo 16.4 da LI tal e como se 
puxo de manifesto pola que subscribe nos informes emitidos ao efecto. 
 
Do análise de toda a normativa citada, resulta claro que, máis alá de interpretacións 
interesadas, é vontade do lexislador prohibir o desempeño dunha segunda actividade aos 
empregados públicos que perciban un complemento específico superior o 30 % das súas 
retribucións básicas, posibilitando en todo caso que, cando dito límite sexa superado, o 
interesado teña a posibilidade de renunciar á parte do complemento específico que 
corresponda para poder adaptarse ao límite en cuestión e obter a compatibilidade 
pretendida. 
 
Habida conta de que o resto da normativa citada xa foi obxecto de análise no informe emitido o 23 
de xullo de 2014, basta con recoller aquí a previsión contida na disposición transitoria novena da 
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ditada con posterioridade ao citado 
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informe e ilustrativa por sí mesma de cal é a interpretación que sen dúbida algunha é a que se 
axusta ao pretendido polo lexislador ao reformar o artigo 16.4 da LI. 
Así, a disposición transitoria novena da LEPG, referida ao complemento específico e 
recoñecemento de compatibilidade para o exercicio de actividades privadas mentres non  se 
introduza o complemento do posto de traballo, dispón, no seu apartado 2, que “En tanto non se 
produza a substitución do complemento específico mencionado no apartado anterior polo 
complemento de posto de traballo previsto pola presente lei, poderá recoñecerse, conforme ao 
disposto na normativa sobre incompatibilidades que resulte de aplicación, compatibilidade para o 
exercicio de actividades privadas ao persoal que desempeñe postos de traballo que comporten a 
percepción de complemento específico ou concepto equiparable, sempre que a súa contía no 
supere o trinta por cento da súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe 
na antigüidade. 
No suposto de que a contía de tal complemento supere o trinta por cento referido, poderá 
concederse a compatibilidade sempre e cando a persoa interesada renuncie á percepción 
do complemento específico ou concepto equivalente”.  
 
De acordo co exposto, resulta claro que as alegacións do interesado, que xiran en torno á errónea 
interpretación de que, ao non ter incluído o factor de incompatibilidade entre as retribucións 
complementarias que ten dereito a percibir, non se aplica a incompatibilidade económica do 
apartado 4 do artigo 16 da LI, deben ser obxecto de desestimación polo órgano competente, 
habida conta de que a versión do artigo 16 da LI aplicable é a previa a súa modificación polo 
EBEP, e de que, tanto con esta versión como coa resultante coa modificación, a única forma 
admisible para o exercicio dunha actividade privada por parte dun funcionario público é que o seu 
complemento específico non supere o 30 % das súas retribucións básicas, excluídos os 
conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade, e, para o caso de que si o supere, renuncie a 
parte do específico que lle permita axustarse á citada limitación económica, tal e como se 
desprende da normativa aplicable e dos pronunciamentos dos órganos xurisdicionais e do 
Consello Consultivo. 
 
Terceiro. Órgáno competente.- O órgano competente para revisar un acto nulo, de acordo co 
disposto nos artigos 21.1.k) e 22.2.j) da LRBRL, é o que sexa competente por razón da materia, é 
dicir o autor do acto cuxa revisión de oficio se pretende. 
 
De acordo co exposto, e pese a que o acto cuxa revisión de oficio se pretende é un acto presunto, 
é dicir producido por silencio, de conformidade co exposto e tendo en conta o obxecto do 
expediente de revisión de oficio, é o Pleno da Corporación o órgano competente para a adopción 
do acordo en cuestión. 
 
Segundo o informado no presente, non hai dúbida de que o pretendido por D. Jesús Manuel 
Fernández Caamaño de obter a compatibilidade sen limitación económica algunha, 
obviando o cumprimento do artigo 16.4 da LI, non se axusta á normativa aplicable, e así o 
que procede, habida conta de que nos atopamos ante una acto presunto contrario ao 
ordenamento xurídico polo que se adquiren facultades e dereitos cando se carece dos 
requisitos esencias para a súa adquisición (art. 62.1f) LRXPAC) e que dita afirmación non 
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foi desvirtuada polo interesado no seu escrito de alegacións, é desestimar as citadas 
alegacións e continuar co procedemento de acordo co exposto no presente e nos demais 
informes emitidos pola que subscribe, solicitando o ditame do Consello Consultivo de 
Galicia nos termos analizados no informe de 16 de setembro de 2015, procedéndose, unha 
vez recibido o ditame, a someter o expediente ao órgano competente para resolver, 
debendo notificarse o acordo que, no seu caso se adopte, ao/s interesado/s no prazo de 
dez días a contar dende a data da súa adopción, nos termos do artigo 58 LRXPAC. 
 

Este é o meu criterio, sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito, porén o Pleno da 
Corporación acordará o que estime oportuno”. 
 

Considerando que o citado informe, 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 (LRXPAC), 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. Jesús Manuel Fernández Caamaño, 

con DNI nº 34994852-F, mediante escrito de 16 de outubro de 2015 (rex. entrada nº 

8.267), por entender que o acto presunto en virtude do cal o interesado obtivo  por 

silencio a compatibilidade para o exercicio da avogacía, esta incurso nunha causa de 

nulidade de pleno dereito, ao carecer dos requisitos esenciais para a súa adquisición. 

 

2.- Declarar nulo de pleno dereito o acto presunto polo que se recoñece a D. Jesús 

Manuel Fernández Caamaño a compatibilidade solicitada para o exercicio da avogacía, 

por atoparse incurso na causa de nulidade á que se refire o artigo 62.1 f) LRXPAC. 

 

3.- Notificar o acordo ao interesado, sinalándolle os recursos procedentes”. 
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Segundo.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do acto 

presunto de recoñecemento da compatibilidade para o exercicio da avogacía a D. 

Jesús Manuel Fernández Caamaño e solicitar ditame preceptivo do Consello 

Consultivo de Galicia.  

 

Terceiro.- Notificar o presente acordo ao interesado, 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 LRXPAC”. 

 
Explica o Sr. alcalde que nunca foi vontade do goberno denegar a compatibilidade 

solicitada porén para obtela haberá que seguir os procedementos legais. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que en función do que ditamine o Consello Consultivo xa se posicionará. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o sei apoio á 

proposta. 

 

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

grupo D. Ignacio Arroyo Font. 

 

O sr. Font sinala que non ten nada máis que dicir. 

 

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 
nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE), sete votos en contra 
(7 PP), e unha abstención (1 grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Formular a seguinte proposta de resolución:  
“1.- Desestimar as alegacións formuladas por D. Jesús Manuel Fernández 
Caamaño, con DNI nº 34994852-F, mediante escrito de 16 de outubro de 2015 (rex. 
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entrada nº 8.267), por entender que o acto presunto en virtude do cal o interesado 
obtivo  por silencio a compatibilidade para o exercicio da avogacía, esta incurso 
nunha causa de nulidade de pleno dereito, ao carecer dos requisitos esenciais 
para a súa adquisición. 
 
2.- Declarar nulo de pleno dereito o acto presunto polo que se recoñece a D. 
Jesús Manuel Fernández Caamaño a compatibilidade solicitada para o exercicio 
da avogacía, por atoparse incurso na causa de nulidade á que se refire o artigo 
62.1 f) LRXPAC. 
 
3.- Notificar o acordo ao interesado, sinalándolle os recursos procedentes”. 
Segundo.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do 
acto presunto de recoñecemento da compatibilidade para o exercicio da avogacía 
a D. Jesús Manuel Fernández Caamaño e solicitar ditame preceptivo do Consello 
Consultivo de Galicia.  
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ao interesado, 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 LRXPAC. 

 
6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ANOVA SOBRE O USO DE 
HERBICIDAS CON GLIFOSATO NO 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 moción de 12 de novembro de 2015 (rex. entrada nº 9.178), 

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

persoal, comunicación, lingua e medio natural de 16 de novembro de 2015, e anuncia 

que vai formular unha emenda que irá poñendo de manifesto na exposición da moción, 

emenda que se salienta en negrita no texto da moción que se reproduce a 

continuación. 
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“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ANOVA SOBRE OS USOS DE HERBICIDAS 
CON GLIFOSATO NO TÉRMINO MUNICIPAL DE TEO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Cada ano, moitos municipios empregan herbicidas de acción rápida para eliminar o que veñen 
denominándose “malas herbas”, por mantemento dos espazos ou de cara á prevención de 
incendios forestais.  
 
Pero o uso de herbicidas químicos pode ter riscos moi serios. Diferentes estudos demostran que o 
Glifosato, compoñente dos herbicidas de uso máis estendido como o Roundup e outras marcas 
comerciais, ten efectos moi tóxicos sobre a saúde e o medio ambiente. O Glifosato, un herbicida 
total non selectivo que se emprega para matar herbas e arbustos, infíltrase no solo, e é moi 
soluble na auga, e persistente no solo. Contamina os acuíferos, é tóxico para a fauna acuática, os 
animais domésticos ou o gando, e esparéxese sen control polo subsolo.  
 
Existen estudos científicos que relacionan o uso do Glifosato con afeccións e enfermidades.  
 
Entre os efectos adversos deste principio activo describíronse toxicidade subaguda e crónica, 
danos xenéticos, trastornos reprodutivos, aumento da frecuencia de anomalías espermáticas, e 
carcinoses. Ademais, cada preparado herbicida que contén Glifosato vén acompañado doutras 
sustancias que facilitan a súa absorción e que multiplican a súa toxicidade. Entre estes 
ingredientes están o N-nitroso glifosato que, como outros compostos nitroxenados, son 
canceríxenos, e o formaldehido, outro carcinóxeno coñecido que se forma durante a 
descomposición do glifosato.  
 
Recentemente a International Agency for Research on Cancer pertencente á Organización 
mundial da saúde incluíu como probables carcinóxenos a unha serie de pesticidas 
organofosfatados, entre eles o glifosato: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ 
 
Así, atopámonos co feito de que a aplicación dun herbicida como o glifosato en espazos públicos 
constitúe un risco ao que se somete á poboación, aos traballadores municipais que o empregan, 
ao gando, á flora e fauna, ou ao chan e ás augas, dada a súa toxicidade.  
 
A Directiva marco para un uso sostible dos praguicidas, aprobada polo Parlamento Europeo o 
13/01/2009, no seu Capítulo IV, artigos 11 e 12, expón que: “Os Estados membros, tendo 
debidamente en conta as medidas apropiadas para a protección do medio acuático, a auga potable 
e os requisitos necesarios de hixiene e saúde pública e a biodiversidade, ou os resultados das 
avaliacións de risco pertinentes, velarán porque se minimice ou prohiba o uso de praguicidas nas 
seguintes zonas específicas: ao longo das estradas. […], nos espazos utilizados polo público en 
xeral, ou por grupos vulnerables, como os parques, xardíns públicos, campos de deportes e áreas 
de recreo, recintos escolares e campos de xogos e os espazos próximos aos centros de asistencia 
sanitaria”.  
 
A devandita directiva foi trasposta no Real Decreto 1311/2012, que establece o marco de 
actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios, e que ten como obxectivo a 
redución dos riscos e os efectos do uso dos produtos fitosanitarios na saúde humana e o medio, e 
o fomento da xestión integrada de pragas e de formulacións ou técnicas alternativas, tales como 
os métodos non químicos.  
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Este Real Decreto contempla que as súas disposicións “se entenderán sen prexuízo de que a 
Administración competente en cada caso poida aplicar o principio de cautela limitando ou 
prohibindo o uso de produtos fitosanitarios en zonas ou circunstancias específicas”.  
Ademais das anteriores, o marco xurídico para a aplicación de herbicidas e praguicidas 
complétase coas seguintes normas: 

Directiva marco sobre a auga (Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello) 
Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello) 
Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE do Consello) 
Lei 33/2011, do 4 de outubro, Xeneral de Saúde Pública. 

 
Xa son moitos os gobernos e autoridades que están a limitar ou abandonar o seu uso. 
Actualmente en Francia estúdase mesmo a posibilidade de prohibir a súa venda.  
 
Diversas deputacións e municipios do estado español tamén están a limitar ou erradicar o uso de 
herbicidas e de glifosato debido aos impactos ambientais e sobre a saúde dos seres vivos. Ames 
ou Ponteareas, son exemplos de administracións cércanas nas que se teñen tomado iniciativas 
neste sentido.  
 
Consideramos que os Concellos, como administracións públicas de servizos á comunidade, 
deben liderar proxectos e accións encamiñadas a promover ámbitos de seguridade no marco da 
saúde pública.  
 
Por todo isto propoñemos a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1-Consciente dos efectos negativos que o uso de herbicidas con glifosato levan consigo para a 
saúde pública, que afectan ou poden afectar á saúde das persoas e ao medio (co impacto 
resultante nos sectores produtivos como a apicultura, agricultura e a destrución do emprego e da 
actividade económica local) e tomando como referencia a Directiva marco para un uso sostible 
dos praguicidas e o Real Decreto 1311/2012 polos que se establece o marco de actuación para 
conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios, o Pleno do Concello de Teo acorda non 
autoriza o uso de herbicidas con glifosato en todo tipo de lugares públicos do municipio, e 
substituír estes produtos por métodos mecánicos, outros con unha capacidade tóxica mínima e/ou 
biolóxicos non contaminantes, que non danan a saúde nin o medio. Faise  unha excepción  no 
tratamento  das beirarrúas nas que utilizaran herbicidas coa concentración mais baixa 
posible de  glifosato e baixo as condicións metereolóxicas que impidan a súas dispersión. 
Esta excepción suprimirase no momento que saian ao mercado produtos de similares 
indicacións sen este composto. 
 
2-Nos casos concretos de conflito, o Concello solicitará por escrito ás entidades implicadas na 
aplicación de herbicidas que en virtude do Real Decreto 1311/2012 empreguen métodos de 
control alternativos, non químicos.  
 
3-Así mesmo, este concello dirixirase á maior brevidade posible ás consellerías con 
competencias en medio ambiente e estradas, e ao Ministerio de Fomento, solicitando o 
abandono inmediato do uso de herbicidas derivados do glifosato no tratamento das cunetas da 
rede viaria que pase polo Termo municipal, para que a protección da saúde nas persoas e o 
medio no seu municipio sexa realmente efectiva. Farase un especial seguimento ao uso de 



 

 - 73 -

herbicidas químicos nos cursos de auga por parte das administracións ou empresas 
encargadas do mantemento das estradas. 
 
4-O Concello comprométese a informar deste acordo a todos os colectivos e entidades políticas, 
sociais e veciñais existentes no municipio para evitar tamén o uso doméstico de herbicidas con 
glifosato, e realizar unha campaña informativa sobre os herbicidas en xeral, e o glifosato en 
particular, entre a poboación, implicando á policía local  nas situacións nas que o uso 
incorrectos destas substancias poida supoñer un delito. 
 
Asinado 
Ignacio Iglesias Villar” 
 

O Sr. Iglesias di que ademais de prohibilos, interesa promover o debate social sobre 

qué se fai cos herbicidas, qué son e cómo se están utilizando, non existindo 

actualmente ningún tipo de control práctico. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di estar de acordo coa moción. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen di que, tras informarse sobre o 

tema, vai a apoiar a moción. Salienta que axencia que investiga o cancro publica un 

informe ao respecto, que di que hai probas de que pode causar cancro en animais e 

humáns, engadindo que o problema esta axencia internacional non te efectos directos 

na regulación dos usos. Entende a sra. Lemus que se trata dunha cuestión que se 

debería formular  nivel estatal, engadindo que cando apareza o produto que o substitúa 

pois será substituído. 

 

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

grupo D. Julio C. Retis Vázquez. 

 

O sr. Retis sinala que o glisofato é unha substancia que se atopa en moitos alimentos, 

plantacións e se usa moito para a eliminación de herbas e arbustos. Explica que o 

crecemento demográfico incrementou a necesidade de producir maior cantidade de 

alimentos en prazos máis curtos e os produtores víronse obrigados a buscar métodos 

que aumenten o rendemento da produción e permitan evitar perdas. Salienta o sr. Retis 

que a falta de información leva moitas veces a un uso desmedido da substancia 

ocasionando problemas posteriores. En marzo de 2015 a ONS declarou que era 
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canceríxeno para os seres humanos. Salienta o sr. Retis que se trata dunha substancia 

moi agresiva, demostrado cientificamente en moitos países. Di que hai un comité 

científico que escribiu uns obxectivos a ter en conta relativos a propoñer ferramentas 

de formación adecuadas para a súa utilización, identificar problemas xerados na 

atención sanitaria da poboación afectada, desenvolver estratexias de atención, reunir 

formación estatística indicadora de impacto, formular a normativa pertinente e propoñer 

accións a implantar, propoñer campañas de educación e concienciación e implantar e 

executar accións, plans, proxectos e programas, etc. É un produto moi agresivo 

demostrado cientificamente en moitos países, podendo ocasionar moita toxicidade e 

xerar afeccións respiratorias, gastrointestinais, dermatolóxicas e neurolóxicas. Remata 

o sr. Retis a súa intervención sinalando que o seu grupo sempre apoiará as iniciativas 

para a medicina preventiva, para previr antes que lamentar. 

 

Preguntado polo sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 
O sr. alcalde aclara que se vai a proceder en primeiro lugar a votar a emenda, dando 

lectura aos engadidos resultantes da emenda, procedéndose a continuación á votación, 

no seu caso, da proposta emendada. 

 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes, 
acorda aprobar a emenda formulada ao ditame da moción  do grupo municipal de 
ANOVA sobre o uso de herbicidas con glisofato no Concello De Teo. 
 
Sometida a votación o ditame emendado, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda: 
 

1-Consciente dos efectos negativos que o uso de herbicidas con glifosato levan 
consigo para a saúde pública, que afectan ou poden afectar á saúde das persoas 
e ao medio (co impacto resultante nos sectores produtivos como a apicultura, 
agricultura e a destrución do emprego e da actividade económica local) e 
tomando como referencia a Directiva marco para un uso sostible dos praguicidas 
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e o Real Decreto 1311/2012 polos que se establece o marco de actuación para 
conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios, o Pleno do Concello de 
Teo acorda non autoriza o uso de herbicidas con glifosato en todo tipo de 
lugares públicos do municipio, e substituír estes produtos por métodos 
mecánicos, outros con unha capacidade tóxica mínima e/ou biolóxicos non 
contaminantes, que non danan a saúde nin o medio. Faise  unha excepción  no 
tratamento  das beirarrúas nas que utilizaran herbicidas coa concentración mais 
baixa posible de  glifosato e baixo as condicións metereolóxicas que impidan a 
súas dispersión. Esta excepción suprimirase no momento que saian ao mercado 
produtos de similares indicacións sen este composto. 
 
2-Nos casos concretos de conflito, o Concello solicitará por escrito ás entidades 
implicadas na aplicación de herbicidas que en virtude do Real Decreto 1311/2012 
empreguen métodos de control alternativos, non químicos.  
 
3-Así mesmo, este concello dirixirase á maior brevidade posible ás consellerías 
con competencias en medio ambiente e estradas, e ao Ministerio de Fomento, 
solicitando o abandono inmediato do uso de herbicidas derivados do glifosato no 
tratamento das cunetas da rede viaria que pase polo Termo municipal, para que a 
protección da saúde nas persoas e o medio no seu municipio sexa realmente 
efectiva. Farase un especial seguimento ao uso de herbicidas químicos nos 
cursos de auga por parte das administracións ou empresas encargadas do 
mantemento das estradas. 
 
4-O Concello comprométese a informar deste acordo a todos os colectivos e 
entidades políticas, sociais e veciñais existentes no municipio para evitar tamén 
o uso doméstico de herbicidas con glifosato, e realizar unha campaña 
informativa sobre os herbicidas en xeral, e o glifosato en particular, entre a 
poboación, implicando á policía local  nas situacións nas que o uso incorrectos 
destas substancias poida supoñer un delito. 
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7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE PARA A 
CONEXIÓN DA AUTOESTRADA AP-9 COA ESTRADA CP-8202. 
O sr. alcalde cede a palabra á portavoz do PSdeG-PSOE, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro de 

Son de Teo-ANOVA D. Xosé Ignacio Iglesias Villar, que se incorpora á sesión pasados 

dous minutos. 
 

A sra. Lemus da conta da moción do seu grupo de 12 de novembro de 2015 (rex. 

entrada nº 9.152), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos 

básicos de 16 de novembro de 2015. 
 
“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira-portavoz do Grupo Municipal socialista, 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 CONEXIÓN DA AUTOESTRADA AP-9 

COA ESTRADA CP-8202, 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 

Mais aló das consideracións socioeconómicas xerais que se poden argumentar contra 

unha vía concesionada ata o ano 2048, cunha cantidade media de ingresos de case 

260 millóns de euros ao ano, a realidade para o noso Concello é que soporta desde hai 

25 anos todos os inconvenientes do paso dunha autoestrada polo seu termo municipal, 

con escasas ou nulas vantaxes derivadas desta circunstancia. 

 

Un dos problemas principais é que aínda que existe unha peaxe no termo municipal, 

pk.79 da AP-9, a saída e entrada desde Teo debe facerse ben nos pk 74 ou 93, o cal 

implica que como mínimo deban percorrerse 10 kilómetros máis para chegar ata o noso 

termo municipal. 
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Nos últimos anos, asistimos ao aumento das inversións nos tramos próximos ao 

percorrido da AP-9, incluído un gasto de 3,3 millóns de euros na ampliación da peaxe   

de Teo, en Solláns. 

O arquitecto técnico municipal, L. Javier Castro Martínez, elaborou unha proposta de 

conexión da autoestrada AP-9, coa estrada Solláns-Cacheiras, CP-8202, cun custo 

mínimo ao aproveitar pistas xa existentes, paralelas á AP-9, e que conectarían con esta 

peaxe, obxecto xa de obra de ampliación. 

 

Esta solución daría só resposta á conexión desde e cara o Sur, pero sería un primeiro 

paso na necesaria conexión do noso Concello cunha autoestrada que cruza todo o 

noso termo municipal. 

 

Polo exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte  

ACORDO: 

Instar ao Ministerio de Fomento á execución da conexión parcial de saída e entrada da 

AP-9 coa CP-8202, en Solláns, no termo municipal de Teo, tendo en conta as 

propostas elaboradas polo Servizo Municipal de Urbanismo, como primera fase dunha 

conexión completa”. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que supón que isto se fai á vista das eleccións xerais, como xogos de artificio antes 

as devanditas eleccións. Entende que se trata dunha demanda histórica e que no ano 

2011 foi a última vez que denegaron o enlace da AP-9, estando gobernando o PSOE 

en Madrid. Salienta o sr. Fernández que non se trata dunha cuestión sinxela por moitas 

razóns e entre elas porque fai un ou dous anos entregouse a concentración parcelaria 

desa zona e alí chegouse a un acordo coa autoestrada para que a pista que bordea a 

autoestrada sexa a pista de servizo para as fincas e os montes que hai alí, e se agora 

se ocupara a pista, para saída ou entrada na autoestrada, habería que voltar a 

expropiar aos veciños e veciñas para facer esa vía de servizo para esas e o resto das 

fincas, polo que parece máis complexa que a proposta que saía nos medios de 

comunicación. Reitera o sr. Fernández que é máis complexo do que parece e vai a ter 

repercusións nos veciños/as propietarios dos terreos da zona. Explica que na proposta 

se fala dunha conexión parcial, como se fixo en Sigüeiro e trouxo os seus problemas, e 
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agora se está a facer o que hai que facer. Pregunta o sr. Fernández cales serían, con 

esa solución, as vías para evacuar, creándose máis problemas dos que hai. O sr. 

Fernández di estar de acordo con ter unha saída en Teo, porén ten que tratarse dunha 

saída en condicións. Di que non quere un parche, sendo mellor unha saída ben feita, 

que teña en conta que facer con todos os vehículos que sairían por aí, porque sairían 

moitos vehículos. Considera o sr. Fernández que se se pensara máis en traballar no 

tema das peaxes habería menos problemas en Santiago, en Teo e en moitos outros 

lugares. O sr. Fernández sinala que, ao considerar que sería precisa unha solución 

definitiva, vai formular unha emenda na parte resolutiva da moción, quedando esta 

redactada segundo se reproduce continuación. 

 

“instar ao Ministerio de Fomento a que elabore unha proposta completa, así 
como á súa execución, para habilitar un enlace de saída e entrada da AP-9 no 
termo municipal de Teo en colaboración co Concello de Teo, no que se 
contemple tanto os enlaces como o impacto nas vías de circulación actualmente 
existentes no concello”. 
 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e di que se trata dunha demanda histórica. 

Refírese a unha moción que se someteu a Pleno, fai 10 anos e 2 meses, o 27 de 

setembro de 2005, onde se pedía polo PP e INTEO  a adopción do seguinte acordo: 

solicitar do Ministerio de Fomento que faga os trámites necesarios coa empresa 

adxudicataria Audasa para que o tramo que discorre entre Santiago e Padrón sexa 

gratuíto, o cal produciría unha clara desconexión do tráfico na 550 non so no concello 

de Teo senón tamén no límite dos concellos de Padrón, Rois e Ames, e permitiría 

tamén a cómoda incorporación dos vehículos procedentes da autovía do Barbanza, 

enviar este acordo aos concellos de Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, Pobra do 

Caramiñal, Ribeira, Vedra, Boqueixón, Santiago de Compostela, ao Ministerio de 

Fomento e redactar con eles un documento conxunto no que se expoña a problemática 

e o beneficio que suporía a gratuidade do tramo de Santiago- Padrón, reiterar a 

petición feita no seu momento para que se estime a posibilidade de facer unha entrada 

e saída da autoestrada A9, ao seu paso por Teo, no lugar de Solláns, onde xa hai 

terreos da autoestrada, o que aliviaría o volume do tráfico da zona debido a aumento 

de poboación do concello. Lembra o sr. Guerra que no 2005 gobernaba en Madrid o 
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Partido socialista e a moción apoiouna o PP, INTEO e o BNG e o PSOE abstívose 

nesa moción. O sr. Guerra di estar de acordo co exposto polo sr. Fernández, 

engadindo que para que non se enfade a sra. Lemus van a apoiar a moción.  

O sr. alcalde amosa a conformidade do seu grupo coa moción, loxicamente garantindo 

as condicións de seguridade, engadindo que postos a lembrar, tamén hai que lembrar 

que era unha promesa do Sr. Feijoo 09 e a ver se vai adiante co sr. Feijoo 2015. 

 

A sra. Lemus explica que en setembro falando cos servizos técnicos de que ia a ir a 

Deputación para pedir o aumento da 8201 e 8202, e a 8206, os propios servizos 

técnicos dixeron que sempre se estaba falando da ampliación da provincial e que xa 

estaría xustificada e non habería dúbida si existira unha entrada e saída na AP 9, e os 

propios servizos técnicos fixeron un estudo, engadindo que é a primeira nova que ten 

de que se dubide da capacidade dos citados servizos paraa facelo. Salienta a sra. 

Lemus que os servizos técnicos lle puxeron moito cariño porque dicían que o vían 

como un tema sinxelo, porén tendo en conta as restricións orzamentarias se sabía que 

o non de fomento ia  a ser claro se facía unhas obras con expropiacións. A sra. Lemus 

di que acepta a emenda do sr. Fernández porque o que lle interesa é que o tema saia 

adiante por unanimidade para ir a Fomento, aínda que vai a levar esta proposta porque 

se pode ser que exista unha posibilidade de negociación, prefire facelo en base a un 

dato, como é o estudo técnico, porque así terán que argumentar o non. 

 

Di a sra. Lemus que se o PSOE gobernaba cando se dixo que non iso non implica que 

ela como concelleira de urbanismo de Teo e os servizos técnicos non teña que loitar 

reiteradamente por estas cuestións e por acadar un si. Salienta que se din que non 

haberá que seguir loitando ata que digan que si. En canto á afirmación do sr. 

Fernández de que se trata de fogos de artificio, reitera que é unha cuestión que xurdiu 

sobre todo dos técnicos de urbanismo e tendo en conta que era imposible que entrara 

nos orzamentos deste ano, a idea é comezar canto antes a negociación e que Fomento 

poida meter polo menos o estudo técnico para o vindeiro ano. En canto ao tema das 

expropiacións a sra. Lemus di que se poderían aproveitar as pistas que hai aos dous 

lados, pero á marxe diso non pode dubidar da capacidade técnica do servizo municipal 

de urbanismo. Salienta que se trata so dunha proposta e que non acepta a emenda 

porque lle guste máis que o presentado, senón porque o que o que quere é a 
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unanimidade para levar a Fomento, ademais á hora de falar con outros concellos se se 

acorda por unanimidade é moito máis fácil acadar apoios. 

  

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

e di que ninguén dubida dos servizos técnicos municipais, de feito na emenda se di “en 

colaboración cos servizos técnicos”. O sr. Fernández di estar cansado desa teoría da 

franquicia de que o meu partido non ten en conta as demandas dos veciños de Teo e 

eu si. Dirixíndose á sra. Lemus, o sr. Fernández lle da a noraboa por ese sentido de 

concello que lle apareceu agora de golpe, aínda que durante catro anos lles tiña 

acostumados a outra forma de tratar os temas. Remata o sr. Fernández a súa 

intervención sinalando que para nada dubidan dos servizos técnicos do concello e por 

iso se pon na emenda en colaboración do concello de Teo, e non so dos servizos 

técnicos senón tamén dos veciños/as da zona afectada. Opina o sr. Fernández que se 

trata de ir a máximos e que para ir a mínimos xa dirán eles que non. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen di que non é ningunha novidade e que xa 

está todo inventado. Anuncia o sr. Guerra o apoio do seu grupo á proposta. 

 

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 
membros, acorda aprobar a emenda formulada polo grupo mixto ao ditame da 
moción  do PSdeG-PSOE para a conexión da autoestrada AP-9 coa estrada CP-
8202. 
 
Sometido a votación o ditame emendado, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda instar ao Ministerio de Fomento a que elabore unha 
proposta completa, así como á súa execución, para habilitar un enlace de saída e 
entrada da AP-9 no termo municipal de Teo en colaboración co Concello de Teo, 
no que se contemple tanto os enlaces como o impacto nas vias de circulación 
actualmente existentes no concello. 
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8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PERANTE O DESEMPREGO E A 
EMIGRACIÓN XUVENIL. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do grupo mixto, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 5 de novembro de 2015 (rex. 

entrada nº 8.864), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de transportes, turismo, comercio e emprego de 16 de novembro 

de 2015, corrixindo un erro detectado na exposición de motivos (na liña catro do 

primeiro parrágrafo corríxese a porcentaxe errónea de 5,8% por 55,8%). 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

no Concello de Teo, presenta a seguinte MOCIÓN PERANTE O DESEMPREGO E A 

EMIGRACIÓN XUVENIL, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación 

Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos últimos anos vivimos a dramática situación da precariedade laboral, desemprego e 

emigración xuvenil da mocidade galega. Segundo os últimos datos publicados polo Instituto 

Galego de Estatística (IGE) e a Enquisa de Poboación Activa (EPA), actualmente na Galiza o 

55,8% das persoas mozas non teñen traballo, case o 60% dos contratos á mocidade son de 

carácter temporal, con contratos por días e mesmo por horas (no 1º trimestre do 2015 había 

3.500 persoas con contrato temporal dun só día, un 133% máis que no 1º trimestre de 2010). En 

2014 emigraron da Galiza 30.154 persoas, 4 de cada 10 tiñan entre 16 e 34 anos. A emigración 

na Galiza desde 2009 (ano da chegada ao goberno de Núñez Feijóo) suma máis de 147.200 

persoas que marcharon, a maioría delas son mozas. Mentres, a poboación galega traballa máis 

horas ao mes que a media española, mais os salarios na Galiza caeron en setembro un 2,2%, 

mentres en España soben.  

As mulleres galegas, e en maior medida as mozas, padecen taxas máis elevadas de 

temporalidade e precariedade, con salarios máis baixos por igual ou máis traballo.  

Ademais, as sucesivas reformas laborais dos gobernos españois consolidaron o traballo 

temporal, a esmola por salario e contratos en prácticas até o 30 anos, facendo que a nosa 
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mocidade estea na práctica pagando por poder traballar.  

Ao abeiro destes datos, faise necesario, polo tanto, unha aposta rigorosa e decidida desde o 

goberno municipal para o fomento do emprego digno destinado á mocidade, que posibilite 

condicións favorábeis para a creación de postos de traballo, co obxectivo de evitar a fuga de 

persoas novas e posibilitar o regreso da mocidade emigrada nos últimos anos.  

Por estes motivos, o Bloque Nacionalista Galego presenta a consideración do Pleno o seguinte 

ACORDO: 

Instar ao goberno municipal de Teo a que elabore un plan de emprego e que demande da Xunta 

da Galiza o desenvolvemento de medidas reais para a creación de emprego digno para a 

mocidade, en colaboración co Concello e outros axentes sociais co obxectivo de parar a 

emigración xuvenil e posibilitar o regreso das persoas mozas que emigraron nos últimos anos”. 

O sr. Fernández dirixíndose ao sr. Sánchez que non é a mesma moción que a do PP 

no Pleno anterior, que “falaba do minuto non sei que e da promesa do sr. Sisto”. 

 
Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira do PSDEG-PSOE, D.ª Uxía Lemus de la Iglesias, incorporándose á sesión 

pasados dous minutos. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, 

anuncia o apoio do seu grupo á moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo D.ª María Vázquez Rey. 

 

A sra. Vázquez sinala que a Xunta xa ten programas para a mocidade que dende o 

concello de Teo non sempre se piden, dos catro que hai so no 2013 Teo pediu un, polo 

tanto a Xunta si que ofrece programas porén dende o concello se ten que facer máis 

visible. Sinala que cando o bipartito estaba na Xunta as políticas de xuventude 

tampouco eran moi emprendedoras, e se ceñían ao ocio e tempo libre, e o sr. 

Fernández debía saber que no 2012 se aprobou a primeira Lei de xuventude da historia 
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de Galicia e o plan estratéxico, que engloba 2014-2016 e que conta con once eixes de 

acción, que non son so ocio e tempo libre, e ten un orzamento que para o 2016 é de 

114 millóns setecentos noventa mil euros. Anuncia o seu apoio á moción aínda que 

quería aclarar que dende a Xunta hai accións aínda que posiblemente fagan falla máis.  

En relación á emigración hai que ter en conta a xente que sae pero tamén a xente que 

entrou no último ano, a situación segue sendo complicada porén no 2014 xa diminuíu a 

saída da xente xoven e entre o 2008 e o 2014 xa entraron 4.531 mozos máis dos que 

saíron polo que quere pensar que a situación empeza a mellorar, esperando en canto 

ao das empresas e os soldos, que se foron facendo precarios e cabe esperar que se 

mellore. Remata a sra. Vázquez a súa intervención anunciando o apoio do seu grupo á 

moción. 

 

Intervén a concelleira de Son de Teo-ANOVA, D.ª Concepción García Vázquez. 

 

A sra. García sinala que, tal e como se dixo no Pleno anterior, comparte a 

preocupación do PP e do BNG por esta franxa de demandantes de emprego. Explica 

que na elaboración do plan municipal de emprego non parten de datos nacionais senón 

municipais do servizo público de emprego de Galicia e tamén da bolsa de emprego 

municipal e iso permitiu elaborar un perfil do demandante do concello de Teo. Segundo 

ese perfil a maior franxa de demandantes de emprego está entre os 25 e os 45 anos, o 

que non implica que se abandonen as demais. En canto á poboación dun ou doutro 

sexo que demanda emprego no concello un 60 % das mulleres están nesa franxa e un 

54 % de homes, e do total de demandantes un  53% do total son mulleres e un 47% 

son homes. En canto á cualificación profesional un 38% non dispoñen máis que de 

estudos primarios. Salienta a sra. García que isto da unha parte do perfil porén o 

programa pretende atender a todas as franxas de idade e todo tipo de demandas. 

Sinala que o obxectivo do programa pretende facilitar a inserción laboral dos 

demandantes de emprego, mellorar as súas competencias persoais e profesionais a 

través das diferentes accións, e fomentar o emprendemento, incrementado o tecido 

empresarial e a xeración de novos postos de traballo no municipio.  

 

Sendo as vinte e dúas horas e tres minutos sae do Salón de Plenos a concelleira de 

ANOVA D.ª Mª. Del Pilar Pérez Fagil. 
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Considera a sra. García que para iso é preciso deseñar un plan que vaia máis aló da 

bolsa de emprego, é preciso dotar de formación tanto os demandantes de emprego 

como os emprendedores e facilitar o acceso a axudas públicas. Salienta a sra. García 

que en Teo coexiste unha realidade urbana e outra rural, co enorme potencial para o 

emprendemento que elo implica. Por iso considéranse distintas liñas de actuacións que 

permitan atender esta dualidade. Atendendo ao perfil de demandante de 

desempregados inscritos na bolsa de emprego local contase cun alto número de 

desempregado sen cualificación profesional específica, dos que unha importante 

porcentaxe son mulleres. En canto ás liñas de actuación, sinala a sra. García que en 

canto ao servizo de orientación laboral, contase cunha orientadora laboral que ofrece 

tanto entrevistas de orientación laboral, como orientación cara á busca de emprego por 

conta allea, e orientación de cara ao emprendemento. Ademais tense previsto para o 

vindeiro exercicio actuación grupais de cara á busca activa de emprego. 

 

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

PP D. Antonio R. Sánchez Crespo e entra a concelleira de D.ª Mª. Del Pilar Pérez 

Fagil. 

 

Sinala a sra. García que en canto á bolsa de emprego municipal, xestionada polo 

axente de desenvolvemento local, ademais da xestión da bolsa de emprego, que xa se 

ven facendo, ten entre os seus proxectos a identificación de novas actividades 

económicas e posibles emprendedores, a prospección de necesidades de persoal das 

empresas, o acompañamento técnico no inicio de proxectos empresarias para a súa 

consolidación en empresas xeradores de novos emprego, e a xestión de subvencións 

que favorezan a contratación de persoal, entre outros obxectivos. 

 

Explica a sra. García que outra liña de traballo é a da formación, con dúas liñas de 

formación diferentes, os obradoiros de emprego, que se van a ofrecer seguindo 

diversas premisas, como o perfil dos demandantes, a posibilidade autoemprego, os 

recursos que ofrece o propio concello e a demanda do produto e servizo 

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

PP D. Antonio R. Sánchez Crespo e sae o concelleira do PSdeG-PSOE D. Roberto 

Moñino Gil.  
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Sinala a sra. García que hai obxectivos posteriores ao propio obradoiro, por unha 

banda a inserción laboral dos asistentes, e por outra a posta en marcha de proxectos 

emprendedores. 

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

ANOVA, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

A segunda parte da formación serían xornadas formativas multidisplinares para 

emprendedores, xornadas que ofrecen a formación específica de fiscal, laboral, 

financiación, subvencións, redes sociais, cooperativas de avalistas, comercio 

electrónico, rede sociais, loxística, etc. Xornadas que irían  dirixidas a persoas cun 

proxecto emprendedor ou que se atopan nos inicios da súa actividade, persoas con 

desexo de emprender pero sen un proxecto específico e persoas que busquen a outros 

emprendedores cos que xestar un proxecto colaborativo. Entende a sra. García que 

esta liñas de traballo van a poder ofrecer vías de saída laboral a todos os perfiles 

demandantes de emprego co concello de Teo, tratándose de optimizar os recurso 

municipais e dar unha resposta a todos os demandantes de emprego do concello. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e dez minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

PSdeG-PSOE, D. Roberto Moñino Gil, e o concelleiro de ANOVA D. Xosé Ignacio 

Iglesias Villar. 

 

O concelleiro-portavoz do grupo mixto, D. Manuel A. Fernández Baz, explica que el 

falaba de impulsar a creación dunha rede municipal ou comarcal para a xente nova, da 

creación de bolsas de titulares superiores, espazos de coworking para a mocidade, un 

servizo de seguimento da mocidade desempregada, axudar aos proxectos para a 

creación e/ou mantemento de exportacións agrogandeiras da agricultura ecolóxica, etc, 

como algunhas das medidas que poden estar dentro dese plan. Di o sr. Fernández que 

non vai a entrar no tema da idade porque tratándose dos menores de 25 anos non 

solen ser poboación activa. Sinala que ao Partido Popular tenlle que dicir que as 

decisión políticas teñen consecuencias, como a reforma laboral. Sinala que leva seis 

anos na Xunta que as cifras son as que son e do bipartito xa non se lembra nin el, polo 

que non vai a entrar, aínda que llo recorde o PP todos os días, sendo unha pena que 

non continúe o bipartito, ao que o PP lle bota a culpa de todos os problemas que 
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xorden. Afirma o sr. Fernández que non entra nese tema porque non se trata dunha 

comparación rigorosa. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, di 

que espera que o Plan de emprego que contou á concelleira sexa levado a bo termo 

pronto e de forma correcta, resultando moi interesante o do perfís concretos e o do 

modelo dual, rural e urbano. 

 

Intervén a concelleira do PP, sra. Vázquez, e di que igual que para todo o resto a culpa 

é do PP, antes do Sr. Feijoo estaba o bipartito, por iso ela comparaba a situación 

anterior e o que se está ofrecendo. Sinala a sra. Vázquez que lle parece moi ben todo o 

que explicou a sra. García, a valoración por perfís e todo, esperando que o programa 

saia adiante, máis alá do que xa se falara do polígono industrial. Salienta que se o 

programa sae adiante e con éxito este proxecto é o mellor para todos.  

 

A sra. García sinala que, tratándose do asesoramento, o concello conta cunha 

orientadora laboral e cun AEDL que dan asesoramento non so en materia de inserción 

laboral por conta allea senón tamén en materia de emprendemento. Sinala que, en 

canto á xestión pasada, non pode dar datos nin responder dela, senón que so pode 

falar do presente e dos proxectos futuros. Tratándose da colaboración con outras 

Administracións á que se instaba por parte do BNG, sinala que a parte de que as liñas 

de traballo implican unha colaboración necesaria con outras Administracións , como por 

exemplo nos obradoiro de emprego, tamén mencionou esa espazo de coworking. 

Salienta que a este respecto están a espera dunha maior concreción por parte da 

Xunta en canto a unha proxecto que acaban de presentar de crear grandes espazos de 

coworking en Galicia, precisando saber a ubicación destes espazos, a dimensión, os 

servizos que se van a ofrecer, se van dar resposta ás necesidade dos usuarios de Teo,  

porque sería pouco responsable duplicar a oferta do mesmo servizo por dúas 

Administracións. Estándose polo tanto á espera de recibir máis información deste 

proxecto da Xunta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP,  2 PSdeG-PSOE e 1 
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grupo mixto), acorda instar ao goberno municipal de Teo a que elabore un plan 
de emprego e que demande da Xunta da Galiza o desenvolvemento de medidas 
reais para a creación de emprego digno para a mocidade, en colaboración co 
Concello e outros axentes sociais co obxectivo de parar a emigración xuvenil e 
posibilitar o regreso das persoas mozas que emigraron nos últimos anos. 
 
 
9.- MOCIÓNS. 
1.- Moción dos grupos municipais de ANOVA, PSdeG-PSOE, PP e BNG sobre a 

proposición de Lei, por iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía 

como servizo público e contra a pobreza enerxética. 

 

“MOCIÓN DOS GRUPOS DE MUNICIPAIS DE ANOVA, PSdG-PSOE, PP e BNG 

SOBRE O A PROPOSICIÓN DE LEI, POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR, DE 

MEDIDAS PARA GARANTIR A ENERXÍA COMO SERVIZO PÚBLICO E CONTRA A 

POBREZA ENERXÉTICA. 

Exposición de motivos 

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa o seu 
produto interior bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial. A pesar 
desa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar unha 
estratexia enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus 
recursos enerxéticos. 

Ao longo de anos, por decisións políticas, Galiza foise especializando na xeración de 
electricidade. Dese xeito, desempeñou un papel de subministrador de enerxía eléctrica 
para o resto do Estado español, con base no seu potencial hidroeléctrico e nos 
xacementos de carbón, acrecentado posteriormente co desenvolvemento do 
aproveitamento eólico e da biomasa, e tamén coa construción de dous ciclos 
combinados de gas natural. 

Porén, e a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados uns moi importantes 
custos sociais e medioambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade 
económica. Ao contrario, ao estar sometida a un marco regulatorio e tarifario común en 
todo o Estado español e ás decisións adoptadas polas empresas eléctricas que actúan 
en réxime de oligopolio a través dos seus centros de decisión afastados de Galiza, 
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nunca recibiu vantaxes do aproveitamento dos seus recursos, e mesmo sofre en 
amplas zonas do pais unha deficiente calidade da subministración eléctrica. 

No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa única, 
prexudicial para Galiza ao tratar por igual os consumidores dos diferentes territorios, 
sen ter en conta a súa achega como produtores de enerxía. Cabe salientar que as 
tarifas eléctricas no Estado español son as terceiras máis caras para o consumo 
doméstico e as oitavas para o industrial, segundo unha comparativa de Eurostat sobre 
trinta estados europeos. 

É posible a concreción dunha tarifa máis baixa, 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. Así, nesta Lei segundo o testo proposto, no 
capitulo I, concrétase o desenvolvemento dunha política enerxética, baseada no papel 
protagonista da Administración galega, na necesidade para o pais de dotármonos 
dunha tarifa eléctrica especifica, fundamentada da nosa condición excedentaria na 
produción eléctrica, da análise das perdas no transporte e distribución, así como das 
diferentes peaxes do sistema que atenden ás singularidades de determinados 
territorios: extrapeninsulares, comarcas do carbón español, comunidades que son moi 
deficitarias na xeración eléctrica, etc. Por iso, concretamos que para Galiza a tarifa 
debería recoller unha bonificación dun 30% nas peaxes. A Lei pretende tamén impulsar 
o crecemento das enerxías renovábeis, as medidas de aforro e eficiencia enerxética e 
a inclusión de Galiza no actual Plano Estatal do Carbón. Por ultimo, proponse a 
creación dunha tarifa industrial estábel e predicible que favoreza a localización e o 
desenvolvemento industrial. O sector empresarial galego, e nomeadamente a súa 
industria, precisa gañar competitividade pola vía da correcta xestión dos seus custos. 
Na actualidade, os custos enerxéticos representan a segunda categoría de custo máis 
importante despois dos correspondentes ao persoal. En 2012, o prezo da electricidade 
para clientes industriais era no conxunto do Estado español un 10% superior ao custo 
medio da Unión Europea. Obviamente, cómpre avanzarmos nas políticas orientadas a 
conseguir maiores graos de eficiencia enerxética para reducir a intensidade enerxética. 
Porén, tamén é necesario que se actúe de maneira decidida sobre os custos 
enerxéticos que teñen que soportar as empresas no desenvolvemento da súa 
actividade.  

Neste sentido, Galiza acolle no seu territorio factorías que desenvolven procesos 
produtivos intensivos no uso de enerxía (aluminio, aliaxes de ferro, eta.). Por tal motivo, 
a continuidade destas actividades -coa conservación do emprego e a xeración de 
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riqueza vinculado a elas- está estreitamente vencellada a disporen de electricidade a 
uns prezos que respondan á realidade dos custos relativos á súa produción, transporte 
e distribución. Desta medida veríanse beneficiadas non só esas factorías de referencia, 
senón o conxunto dos sectores produtivos galegos, que lograrían un abaratamento 
evidente da súa factura enerxética incrementando así a súa competitividade. Sen a 
lousa dunha estrutura de prezos eléctricos artificiosamente agrandada por uns cálculos 
de custos de transporte e distribución realizados cunha lóxica de Estado, mais que non 
corresponden á realidade do noso país, incrementaríase o atractivo de Galiza como 
territorio para a implantación empresarial.  

Dado que o obxectivo do sistema eléctrico é fornecer electricidade con maior nivel de 
calidade, ao menor custo posible e con respecto ás cuestións ambientais, parece 
evidente que se necesita de maneira inadiábel que a través dos mecanismos 
gobernativos oportunos se garanta que un territorio como o galego, que conta cunha 
grande capacidade de transformación de enerxía primaria en enerxía apta para 0 
consumo, dispoña dun prezo da electricidade que constitúa unha vantaxe competitiva 
para as empresas que nel están localizadas. Os custos de transporte e distribución 
desde as instalacións de produción localizadas en territorio galego até os centros de 
consumo industrial en Galiza deberían ser inferiores aos que se recollen na actual 
estrutura de peaxes e cargas que esta vixente para todo o Estado, dada a proximidade 
espacial entre unhas e outros. Adaptar estes conceptos regulados á singularidade 
propia de Galiza permitiría explotar unha vantaxe comparativa do noso pais para xerar 
riqueza e emprego a través da produción industrial. 

O capitulo II desta Lei recolle unha concepción da enerxía como un dereito universal de 
todas as persoas. Para tal fin, concrétase a definición da pobreza enerxética e 
articúlanse varias medias para a defensa das persoas consumidoras en situación de 
pobreza enerxética, ao ser un problema de cada vez maior importancia na sociedade 
galega. Moitas persoas e familias non poden pagar as facturas do subministro 
enerxético, eléctrico e de gas, especialmente durante os meses de inverno nos cales, 
polas condicións climatolóxicas, 0 seu consumo é imprescindíbel. Segundo datos 
recentes en Galiza, cerca de 187.000 persoas, o 18% do total da poboación, teñen 
dificultades para aboaren as súas facturas enerxéticas (gas, auga, electricidade, 
calefacción, etc.), situación que resulta  intolerábel nunha sociedade socialmente 
avanzada.  

Texto da proposición de Lei: 

Capítulo l. Medidas para garantir a enerxía como servizo público para o 
desenvolvemento económico e industrial de Gal.iza.  
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Artigo I. Política enerxética.  

A Xunta de Galiza porá en práctica no ámbito das súas competencias e promoverá e  
defenderá nos órganos de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas  
medidas encamiñadas a:  

a) A participación da Xunta de Galiza directamente, ou a través de empresas mixtas, 
para o aproveitamento público de todos recursos enerxéticos, así como de todas as 
instalacións de produción, distribución e transporte existentes en Galiza.  

b) A implantación dunha tarifa eléctrica máis baixa para Galiza, partindo dunha 
redución do 30% das peaxes do sistema eléctrico.  

c) A diversificación das fontes de enerxía e recuperación das primas para permitir o  
desenvolvemento das enerxías renovábeis.  

d) A aprobación dun plano de rnedidas para o fomento do aforro e de eficiencia no 
consumo enerxético.  

e) A esixencia da inclusión da Galiza no actual Plano Estatal do Carbón.  

f) A creación dunha tarifa industrial estábel, con variacións predicíbeis, á que se podan 
acoller os grandes consurnidores baixo o cumprimento dunha serie de requisitos de 
consumo, potencia contratada e dispoñibilidade de interrupción do subministro se for  
preciso para a xestión do sistema eléctrico.  

Capítulo ll.A enerxía como dereito universal de todas as persoas ao benestar social.  

Artigo 2. Concepto de pobreza enerxética.  

Unha unidade de convivencia está en situación de pobreza enerxética cando ten  que 
destinar máis do 10% dos seus ingresos para satisfacer as súas necesidades 
enerxéticas (gas e electricidade) da súa vivenda. Para o cálculo anterior, 
consideraranse os gastos teóricos de enerxía para manter a temperatura da vivenda 
entre 18ºC e 21ºC.  

Artigo 3. Medidas para erradicar a pobreza enerxética.  

1. A Xunta de Galiza asumirá o custo das facturas de gas e electricidade das persoas 
consumidoras vulnerábeis en risco de pobreza enerxética.  

2. Para os efectos de dar cumprimento ao anterior, as persoas que se encontren en 
situación de pobreza enerxética, nos termos do artigo 2 desta Lei, poderán solicitar da 
Administración, ao recibiren o aviso de interrupción do subministro de electricidade ou 
gas, que se faga cargo das súas facturas de gas e electricidade. 
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3. Para demostrar a situación de pobreza enerxética, os interesados deberán achegar 
coa súa solicitude un informe dos servizos sociais sobre a situación da unidade de 
convivencia. Este informe, que as administracións públicas competentes deberán 
remitir no prazo máximo de quince días desde que sexa requirido, acreditará o 
cumprimento dos requisitos do artigo 2 desta Lei cunha vixencia de seis meses, sen 
prexuízo da súa renovación. 

4. A Xunta de Galiza acordará coas empresas subministradoras dos servizos básicos 
de electricidade e gas os mecanismos de intercambio de información e de prezos 
sociais,  co obxectivo de mellorar a prevención e a pianificación das actuacións 
publicas. 

 5. A Xunta de Galiza acordará coas empresas subministradoras os mecanismos de 
información necesarios para que poñan en coñecemento dos servizos sociais e das 
persoas usuarias a información existente e actualizada sobre as tarifas sociais e as 
axudas e medidas previstas para frear a pobreza enerxética. 

Por todos estes motivos, a CIG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción 
do seguinte 

Acordo 

Primeiro.- Manifestar o apoio da Corporación Municipal á proposición de Lei de 
medidas para garantir a enerxía como servizo publico e contra a pobreza enerxética 
que se está a impulsar por iniciativa lexislativa popular a Confederación lntersindical 
Galega e dar traslado do mesmo á presidencia do Parlamento de Galiza, portavoces 
parlamentares e presidente da Xunta de Galiza. 

Segundo.- Animar á veciñanza do noso concello a apoiar esta iniciativa lexislativa 
popular. 

En  Teo a 7 de novembro do 2015 

Polo Grupo Municipal de Anova          Polo Grupo Municipal de PSdG-PSOE   

Polo Grupo Municipal de PP                 Polo Grupo Municipal de BNG” 
 

 

O Sr. alcalde aclara que existía unha moción promovida pola CIGA, que foi retirada da 

orde do día co obxecto de plantexala conxuntamente por todos os grupos políticos. 

Explica que este feito provocou que as persoas que pretendían actuar en defensa da 

moción no Pleno non puideron facer a petición ao non atoparse o punto na orde do día. 

Sinala o Sr. alcalde que por tratarse dunha moción que subscriben os catro grupos 
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políticos municipais e ser unha situación excepcional por unha iniciativa lexislativa 

popular que propón a CIGA, vaise deixar que os propoñentes fagan unha pequena 

intervención. 

Neste momento, sendo as vinte dúas horas e vinte minutos, intervén D. Rubén Novo, 

nos termos que se recollen a continuación. 

 

“Sr. alcalde do Concello de Teo 

Señores e señoras concelleiros 

A Confederación Intersindical Galega está a impulsar unha proposición de lei por 

Iniciativa Lexislativa Popular, que pretende que a enerxía sexa un ben ao servizo do 

Pobo, erradicar a pobreza enerxética e garantir a enerxía como servizo público para o 

desenvolvemento económico do nosos país. 

 

Na Galiza, o sector enerxético é estratéxico, pero a pesares da súa importancia, non 

podemos aplicar políticas enerxéticas propias para o nosos progreso, xa que ao longo 

dos anos, a Galiza impúxoselle o papel de subministradora de enerxía ao resto do 

estado español, ao que exportamos o 40% da electricidade que producimos. 

 

Isto sucede sen que Galiza teña ningunha contraprestación ou repercusión positiva, 

máis ben ao contrario, padecemos as consecuencias ambientais e de uso do territorio 

para a produción da enerxía, e por riba obrígasenos a ser solidarios para mantermos o 

sistema eléctrico pagando os extracustos do propio sistema, como son o transporte e a 

extrapeninsularidade. É dicir: nós aportamos moito máis do que o sistema nos devolve. 

 

O marco regulatorio e tarifario común en todo o Estado español e as decisión 

adoptadas nos seos das empresas que actúan en réxime de oligopolio, cos seus 

centros de decisión afastados de Galiza, levan a que nunca recibimos vantaxes, senón 

todo o contrario: sufrimos en amplas zonas do País, unha deficiente calidade de 

subministración eléctrica. Por riba, moitas familias non poden pagar as facturas de luz e 

gas, sobre todo nos meses de inverno. Non podemos esquecer que as tarifas eléctricas 

do Estado español son as máis caras de Europa (3ª consumo doméstico, 8ª para 

industrial). 
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Vemos ademais como industrias asentadas en Galiza, de grande importancia para a 

nosa economía, pechan ou fan despedimentos masivos, entre outros motivos, polos 

altos presos da electricidade, aumentando máis o desemprego e a emigración. Galiza 

vai camiño de converterse nun deserto industrial, sen do como é un País rico en 

recursos, e entre eles, a electricidade. Por riba, vemos coma cada día, máis familias 

viven na pobreza enerxética, ao non poderen facer fronte ás facturas de gas, 

electricidade, calefacción, etc…, situación que resulta intolerabel nunha sociedade 

totalmente avanzada (unha familia está na pobreza cando destina +10% ingresos a 

enerxía). 

 

Dende a CIG defendemos que dispor de emerxía a un prezo que responda á realidade 

dos custos de produción e distribución, sería enormemente positivo para o futuro 

industrial, a creación de emprego e para o benestar social do pobo galego. Porque a 

electricidade non pode ser un ben de consumo calquera, é un ben básico, un servizo 

esencial que esixe un papel protagonista das administracións. 

 

É de xustiza que Galiza dispoña dunha tarifa eléctrica máis baixa, dunha tarifa galega. 

Por iso, dende a nosa central sindical, propomos a través desta ILP, todo un conxunto 

de medidas que beneficiarían aos nosos sectores produtivos, que reducirían os custos 

en enerxía e polo tanto incrementaría a súa viabilidade, ao tempo que fomentaría a 

instalación de novas industrias na nosa Terra. 

 

Así mesmo, unha tarifa eléctrica galega beneficiaría ao conxunto da poboación 

rematando coa pobreza enerxética nun País que non é pobre, senón que está 

empobrecido, e que ten os salarios e pensións máis baixas do Estado e de Europa. 

Por todo isto, solicitamos deste Pleno do Concello de Teo o apoio a esta Iniciativa 

Lexislativa Popular, e o traslado de dito acordo á Presidencia do Parlamento e ao 

Presidente da Xunta.  

Moitas Grazas” 

 

Rematada a intervención do sr. Novo, ábrese a primeira quenda de intervencións, e o 

concelleiro-portavoz do grupo mixto, sr. Fernández agradece a intervención do sr. 

Novo, membro da CIGA, e anuncia o apoio do se grupo ao texto da ILP, salientando 



 

 - 94 -

que subscribe todo o dito polo sr. Novo e que se queda cunha frase utilizada por este 

relativa a que non vivimos nun país pobre, senón nun pais empobrecido, vivimos como 

pobres nun país rico. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e di que a pobreza enerxética é 

hoxe un tema fundamental e sobre o que se está actualmente traballando no concello 

de Teo, sobre todo porque hai familias que chega o inverno e están nunhas condicións 

degradantes coa dignidade, parecendo incrible que as distintas Administracións non 

sexan capaces de dar resposta a estas necesidades. Salienta que as competencias 

dos concellos son bastantes xustas, fundamentalmente por cuestións económicas, e 

aínda que se está dando resposta dende servizos sociais se quería ir un pouco máis 

ala e apostar por unha política preventiva. Anuncia o apoio á moción, engadindo que 

como mínimo xa é unha novidade que fagan unha moción conxunta razón pola que hai 

que felicitarse. 

 

Intervén a concelleira do PP, sra. Fariño, e di que todo o que sexa paliar esa 

problemática das necesidades das persoas sen recursos o van a apoiar en todo 

momento. 

 

O sr. alcalde sinala que dende o grupo da Nova os obxectivos concretos do acordo da 

Iniciativa Lexislativa Popular, que son medidas para garantir a enerxía como servizo 

público e contra a pobreza enerxética, son obxectivos prioritarios de calquera acción de 

goberno, polo que a van a apoiar. 

 

Preguntado polo sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 

O sr. alcalde que, ao vir subscrita polos catro grupos municipais, non se someteu a 

votación a urxencia, porén, por indicacións da secretaría, deberá realizarse este trámite 

antes de proceder a votar a moción. 

 

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade dos 
seus membros e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus 
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membros, acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción 
conxunta dos grupos municipais SON DE TEO-ANOVA , PSdeG-PSOE, PP e BNG 
sobre a proposición de Lei, por iniciativa lexislativa popular, de medidas para 
garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda : 
Primeiro.- Manifestar o apoio da Corporación Municipal á proposición de Lei de 
medidas para garantir a enerxía como servizo publico e contra a pobreza 
enerxética que se está a impulsar por iniciativa lexislativa popular a 
Confederación lntersindical Galega e dar traslado do mesmo á presidencia do 
Parlamento de Galiza, portavoces parlamentares e presidente da Xunta de Galiza. 
Segundo.- Animar á veciñanza do noso concello a apoiar esta iniciativa 
lexislativa popular. 
 
2.- Moción do grupo municipal de Son de Teo-ANOVA e o grupo municipal do PSdeG-

PSOE, de 17 de novembro de 2015, sobre a execución das obras de ampliación da 

biblioteca de Cacheiras (rex. entrada nº 9.470). 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de administración, educación e seguridade 
cidadá, D.ª Mª Salome Beiroa Fernández. 
 

A sra. Beiroa Fernández da conta da moción de 17 de novembro de 2015 (rex. entrada 

nº 9.470), que se reproduce a continuación, e explica que o IES ten un alumnado de 

arredor de 650 matrículas e que a biblioteca se utiliza non so como biblioteca senón 

tamén como un espazo de usos múltiples onde se realizan outras actividades, e agora 

está inutilizada. Salienta que descoñecen se os fondos non chegaron ou se se 

destinaron a outras obras, porén o certo é que as obras da biblioteca non se realizaron. 

Explica a sra. Beiroa que o que se pretende coa moción é apremiar e instar á Xunta 

para que se execute a obra porque, como estarán todos de acordo, se trata dun servizo 

necesario que actualmente non se está prestando por unha falta de compromiso da 

Xunta de Galicia. Remata a sra. Beiroa a súa intervención sinalando que as boas 

palabras e os  compromisos están moi ben porén o que se quere é que ese 
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compromiso da Xunta se materialice e as obras se executen coa maior premura 

posible. 

 
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 conxunta dos grupos municipais SON DE TEO-
ANOVA e PSdeG-PSOE sobre a execución das obras e ampliación da biblioteca 
do IES de Cacheiras. 
 

“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEO-ANOVA E O GRUPO 
MUNICIPAL DO PSOE DE TEO, SOBRE A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DA BIBLIOTECA DO IES DE CACHEIRAS. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

A  LEI  7/1985 RBRL e LEI 27/2013, DE 27 DE DECEMBRO, DE RACIONALIZACIÓN 
DA ADMINISTRACIÓN LOCAL, no seu artigo 7, di: 

 

“As Entidades Locais só poderán exercer competencias distintas das propias e das 
atribuídas por delegación cando non se poña en risco a sostenibilidade financeira do 
conxunto da Facenda municipal, de acordo cos requirimentos da lexislación de 
estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira e non se incorra nun suposto de 
execución simultánea do mesmo servizo público con outra Administración Pública. Para 
estes efectos, serán necesarios e vinculantes os informes previos da Administración 
competente por razón de materia, en que se sinale a inexistencia de duplicidades, e da 
Administración que teña atribuída a tutela financeira sobre a sostenibilidade financeira 
das novas competencias. 

No artigo 25, di “O Municipio exercerá, en todo caso como competencias propias, 
nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas nas seguintes 
materias: 

Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperar coas 
Administracións educativas correspondentes na obtención dos soares necesarios para 
a construción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia 
dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria ou de educación especial. 

 

Tanto a LEI 1/1990 ORGÁNICA GENERAL DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO (LOGSE), na súa Disposición Adicional Decimoseptima, como a a Lei 
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Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), na disposición adicional décimo 
quinta.2,  recollen que: 

 

“A conservación, o mantemento e a vixilancia dos edificios destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial, 
corresponderán ao municipio respectivo”. 

 

En definitiva, a lei recolle para os concellos só a conservación e mantenemento dos 
centros de infantil e primaria, pero non de secundaria.  

 

Esa competencia correspóndelle unicamente á Xunta de Galicia, a través da súa 
Consellería de Educación. 

 
Na actualidade, o Instituto de Ensinanza Secundaria de Cacheiras conta con 650 
alumnos e alumnas matriculados. Se ben, o centro padece problemas graves de 
espazo e de ubicación do alumnado nos distintos espazos do mesmo. 

Unha das zonas máis utilizadas polas rapazas e rapaces é a biblioteca que, ademais 
das funcións propias da mesma, estase a empregar como aula multimedia, con 
ordenadores e actividades, polo que se pode considerar como sala de usos múltiplos.  

No ano 2014, o xefe territorial da Consellería de Educación comprobou nunha visita ao 
dito Instituto a situación das instalacións do centro. 

Nese momento, houbo un primeiro compromiso, ampliando aínda a petición inicial da 
comunidade educativa, que satisfaría de mellor maneira as necesidadades do 
alumnado do IES. 

O compromiso reiterouse nunha xuntanza con representantes de toda a comunidade 
educativa e ANPAS do Concello o pasado 15 de xullo na Xefatura Territorial, 
informando que as obras se realizarian no verán -aproveitando o período non lectivo- 
para interferir o menos posible coas actividades do centro. Para facililtar a tarefa, 
embalouse todo o material, arquivouse e deixouse todo listo para cando se iniciasen as 
obras, deixando inutilizada a sala para calquera actividade. 

Desprazáronse técnicos da Consellería para realizar o proxecto de obra e nada facía 
sospeitar que non se ía levar a cabo. 

No Concello non se recibe ningún tipo de comunicación de inicio das ditas obras e 
cando a ANPA, o propio centro e o Consistorio se interesan, son informados de que 
non se van a realizar. A explicación que ofrecen é que unha partida duns fondos 
europeos non foi concedida, e entre outras moitas das obras que se ían realizar con 
eles estaba a ampliación da biblioteca do IES de Cacheiras. 
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Indícannos que non poden facilitarnos unha data de inicio. Aducen que antes de final 
de ano será imposible, polo que seguimos coa sala inutilizada e cun compromiso verbal 
enriba da mesa que, por actuacións anteriores, sospeitamos que vai quedar en nada. 
As boas palabras están moi ben, pero precisamos compromisos serios e en firme co fin 
último de que a obra se execute. 

Por todo o anteriormente mencionado, solicitamos do Pleno do Concello de Teo que 
adopte o seguinte  

ACORDO 

Instar á Xunta de Galicia a que execute as obras de ampliación da biblioteca do IES de 
Cacheiras coa maior rapidez posible para evitar os graves prexuízos que causa  a non 
realización das mesmas ao alumnado. 
En Teo, a 17 de novembro de 2015 

María Salome Beiroa Fernández                         Uxia Lemus de la Iglesia” 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que o BNG levou ao Parlamento de Galicia o 5 de novembro tres preguntas e unha 

proposición non de lei pedindo á Conselleira de educación que se deixe de 

compromisos, que execute as obras e que de servizo a un instituto que foi construído 

para 300 alumnos e que agora mesmo ten 650. Sinala que xunto ao tema da biblioteca 

hai outras cuestións como a redución do profesorado e o tema dun aula de informática 

obsoleta. Salienta o sr. Fernández que se trata dun centro de ensino, porén 

curiosamente a cafetería é bastante máis grande que a biblioteca. Explica que o 

proceder da Xunta na Xefatura territorial foi dicir que se faría a obra o 15 de agosto, 

polo que os libros se meteron nas caixas, seguen alí e polo tanto a día de hoxe nin tan 

sequera teñen biblioteca. Sinala que o martes 17 presentouse no Parlamento unha 

emenda aos orzamentos para dotar unha partida de 100.000 € para a biblioteca do IES 

de Cacheiras e para as dotacións necesarias. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e di que chegados a este punto 

estaría ben saber se os concelleiros/as do PP preguntaron por este tema na 

Consellería ou fixeron algún tipo de xestión ou teñen algún tipo de información ao 

respecto. 
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Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. Antonio Reyes Sánchez Crespo. 

 

O sr. Sánchez sinala que a base legal na que se sustenta a moción pode ser máis 

rigorosa, xa que non se cita a normativa galega, engadindo que lle chamou a atención, 

ao igual que tamén chama a atención que nacionalistas de pro utilicen a palabra 

coworking cun inglés londinense como se non houbera unha palabra en galego para 

falar desta cuestión. Explica que o Decreto 374/96 establece que o mantemento dos 

centros lle corresponde ao concello e as obras de mellora á Xunta de Galicia. O 

Decreto 324/96, que afecta aos institutos de secundaria, non ten ningunha mención a 

iso, por iso, pese a non ter mención á normativa galega, está ben fundamentado. Di o 

sr. Sánchez que se fora a sra. Lemus diría que “antes había cartos e agora non”, como 

dixo esta concelleira no caso de Bustelo, engadindo que non vai a facer iso senón que 

o van a apoiar, aínda que non son parvos e queren que deixar claros os termos. 

Considera que a biblioteca se pode considerar pequena pero cumpre do establecido no 

RD 132/2010, porén o que se propón facer e unha mellora. Di o sr. Sánchez que hai 

que lamentar calquera inconvinte que supuxera de cara ao funcionamento ordinario da 

biblioteca e do centro educativo. Sinala que na reunión que tiveron os representantes 

do concello, a dirección do centro e a Ampa con Indalecio Cabana explicouse o que 

dixo á Sra. Beiroa, de que non se podía facer a obra porque non está orzamentada, e 

na propia reunión a representante do concello dixo que o entendía, polo que habería 

que preguntarse a que ven agora a esta moción. Lembra o sr. Sánchez que non ano 

2013 existía orzamento e gastos asinados pero non se quixo facer e se o concello 

entendeu a situación na reunión habería que preguntarse porque fan isto agora. 

Remata o sr. Sánchez a súa intervención reiterando o apoio do seu grupo á moción, 

desexando que esa obra se faga canto antes. 

 

O sr. alcalde di que o sr. Sánchez explicouse moi ben porén o único que non explicou 

foi porque non se fixo a obra despois de prometela. 

 

A sra. Beiroa reitera que o que dixo o Xefe territorial é que o que non se lle pode pedir 

é que cometan unha ilegalidade, e pregúntalle ao sr. Sánchez se cree que ela lle pode 
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pedir ao Xefe territorial que cometa unha ilegalidade executando unha obra sen 

orzamento e sen ter crédito para facela. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

dille ao sr. Sánchez que cada vez se luce máis, engadindo que el sabe dicir coworking 

e o que significa, que é o máis importante. Preguntado ao sr. Sánchez como se di, e se 

coworking está ben, este concelleiro resposta que serían “espazos de colaboración”. 

 

O sr. Fernández insiste que o instituto de Cacheiras cumprira a normativa ou non porén 

a cafetería é máis grande que a biblioteca, e unha biblioteca de 70 metros cadrados 

non é unha biblioteca acaída ao tratarse dun centro de 650 alumnos. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e di que lle chama a atención que 

se acuse ao goberno municipal de liderar movementos, cando é a propia AMPA quen 

lidera todo o movemento en si mesmo, porque vai a pasar o curso cunha biblioteca 

inservible. Sinala que non vai a entrar no tema de Bustelo porque ela xa dixo que se 

incluiría no POS, poñéndose polo tanto un prazo, porén para a biblioteca aínda non 

existe ese prazo. Espera a sra. Lemus que coas resposta ás preguntas formuladas polo 

BNG no Parlamento se dean solucións. Remata anunciando o apoio do seu grupo á 

moción engadindo que sinte que cando cheguen estas cuestións se fagan chistillos un 

pouco raros que non proceden en relación a un problema tan grave que leva a  

mobilizar a toda unha AMPA dun instituto de 650 alumnos. 

 

Intervén o concelleiro do PP, sr. Sánchez, e dille á sra. Lemus que fala como se él fose 

Indalecio Cabana ou como se a Consellería fora del, e que non pode respostar de algo 

do que non é responsable, engadindo que os do equipo de goberno son os de ANOVA 

e o PSOE e son os que se teñen que mobilizar, salientando que as veces en que se 

mobilizou o PP a resposta foi a que foi. Reitera o sr. Sánchez o apoio do seu grupo á 

proposta que trae a AMPA, a pesar de que o equipo de goberno non o merece. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 
grupo mixto), acorda instar á Xunta de Galicia a que execute as obras de 
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ampliación da biblioteca do IES de Cacheiras coa maior rapidez posible para 
evitar os graves prexuízos que causa  a non realización das mesmas ao 
alumnado. 
 
 
10.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- Refírese o sr. Fernández aos contedores de vidro nos Tilos e sinala que algúns 

veciños lle comentaban que alí hai poucos contedores para a poboación que reside 

polo que pediría que se puxeran o número de contedores adecuado para o número de 

habitantes dos Tilos, resultando importante que se mire os que hai e que se poña algún 

máis. 

 

O sr. alcalde di que toma nota. 

 

2.- O sr. Fernández di que no San Martiño se estivo repartindo entre os postos unha 

nota do concello, asinada por Concha García, concelleira de promoción económica, na 

que se dicía que o concello de Teo está a desenvolver unha serie de medidas como a 

compra de terreos, plan de seguridade de evacuación, organización da actividade 

comercial dentro da feira, etc. Tamén se di nesa nota que na vindeira edición será 

preciso que todos os comerciantes que desexen instalar un posto na feira contacten co 

Concello onde se tramitaran as autorizacións correspondentes, o que se poderá facer 

vía electrónica. 

 

Interésase o sr. Fernández sobre o tema e pregunta en que consiste isto e que se 

pretende facer. 

 

A sra. García explica que proximamente está previsto someter a Pleno unha 

modificación do Regulamento de venda ambulante que vai a introducir algunhas  

novidades que afectan a todo tipo de venda ambulante, tamén á que se exerce na feira 

de Francos. Salienta que se quere introducir algunhas novidades en canto á 
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organización do propio evento da feira, como implementar certas medidas de 

seguridade novas, o que fai preciso organizar ben a situación dos postos, como as 

pulperías. Explica que se falou con todos eles, e quérese ter unha reunión previa antes 

da próxima feira para poder chegar a medidas consensuadas e incluso escoitar o que 

eles poidan propoñer neste senso. Considera a sra. García que hai melloras 

organizativas que se poden implementar que non son gravosas pero poden mellorar 

tanto o servizo como a seguridade dentro da propia na feira, medidas que foron 

recibidas bastante ben por todos eles, xa que están de acordo que esa interlocución e 

ese consenso para poder adoptar estas medidas. Salienta a sra. García que esas 

medidas nalgúns casos van a favorecer moito a súa actividade e en todos os casos van 

a mellorar moita tanto a comodidade como a accesibilidade, a posible evacuación e a 

seguridade de todos os usuarios.  

 

O sr. Fernández di que este ano houbo un problema cunha ambulancia que non puido 

entrar ata o lugar onde estaba a persoa que tiña un principio de infarto, o que 

aconteceu porque non había plan de emerxencia, algo polo que haberá que apostar 

para vindeiras edicións. Sinala o sr. Fernández que por outro lado hai uns baños do 

concello que estaría ben que se colocaran na feira do San Martiño. 

 

3.- O sr. Fernández di que lle quería preguntar á sra. Lemus, en relación por unha  

emenda formulada polo PSOE de Santiago que di que “o concello de Santiago instará 

ao concello de Teo a iniciar o procedemento para realizar o estudo de impacto 

ambiental para executar a conexión entre As Galanas e Cacheiras” porque segundo o 

grupo socialista de Santiago este vial solucionaría parte do problema que supón ir polo 

centro da cidade en viaxes dende Noia, Barbanza e Brión, ata o aeroporto, A Coruña e 

Lugo. Di o sr. Fernández que el non cree que fora así porén lle gustaría saber a 

posición da sra. Lemus. 

 

A sra. Lemus di que cree que son conscientes de que existe unha anulación dunha 

parte do PXOM polo Tribunal Supremo e hai que facer esa modificación puntual e 

arranxar o tema do viario e do tipo do solo industrial que está afectado por esa 

anulación. Di que pode entender o interese de Santiago nese viario, sobre todo porque 
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se trataba dun viario da Xunta e para dar servizo e conexión e facer unha especie de 

círculo en torno a Santiago, de vía de conexión. 

 

Considera que, independentemente de que exista algunha consideración do grupo 

socialista que non se axusta á realidade, a concellería de urbanismo xa comezou a 

traballar neste tema da modificación puntual ao igual que noutras modificacións 

puntuais. Salienta que é un tema complicado e haberá que fiar fino coa Xunta de 

Galicia. Di a sra. Lemus que se aleda de que o PSOE de Santiago lembre os de Teo, 

engadindo que se lle comunicou que esta forma de instar entre concellos non eran os 

usos habituais entre eles e as formas eran outras. 

 

O sr. Fernández di que para ir ao aeroporto dende Noia non cree que a ninguén se lle 

ocorra ir polo centro de Santiago, ou dende Barbanza, ata Coruña e Lugo e vaias polo 

centro de Santiago, porén era por coñecer a posición da sra. Lemus con respecto a 

esta cuestión. 

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

 

1.- O sr. Sánchez di que acaba de quedar abraiado pola resposta da sra. Lemus 

porque xusto preguntou sobre este tema no Pleno pasado e o sr. Moñino dixo que si, 

que adiante e que se ia a promover unha actuación nesa liña. 

 

A sra. Lemus di que rotundamente ten que facerse unha modificación puntual do 

PXOM porque se non se fai se incorrería en prevaricación. 

 

2.- Di o sr. Sánchez que viron un texto que entrou por rexistro da sala do contencioso-

administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que di que en cumprimento do 

acordado no recurso contencioso-administrativo, procedemento ordinario interposto por 

D. José Manuel Iglesias e outros contra o concello de Teo sobre a paralización e 

derribo obra ilegal do inmoble da U2A urbanización Os Tilos, lle dirixo o  presente a fin 
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de que no prazo de trinta días emita informe sobre as dilixencias que se practicaran 

para levar a cabo puro e debido efecto a sentenza ditada nestes autos. 

  

Di o sr. Sánchez que ante o pleno descoñecemento da cuestión quería saber de que 

vai. 

 

O sr. alcalde sinala que se trata do “libro gordo de petete”, engadindo que se lle pode 

explicar en calquera momento o tema ao sr. Sánchez con detalle, porén non agora 

porque levaría moito tempo. Sinala que so cabe dicir que unha demanda similar do 

Xulgado foi  enviada fai un ano e medio e se lle explicou a situación e agora se lle vai a 

volver a explicar, tendo en conta que existiu unha reunión a semana pasada cos 

propietarios do edificio e cos representantes legais, dándolles unha vía de solución á 

situación que se lles plantexa. 

 

2.- O sr. Arroyo refírese á inundación da rúa Ameneiro nos Tilos. Explica que é un tema 

que se repite ano tras ano e non sabe se se lle pode buscar solución, se é un tema moi 

custoso, engadindo que alí hai un par de alcantarillas que teñen asfalto e que quizais 

se poderían poñer a funcionar, sobre todo polos danos que se ocasionan. 

 

A sra. Lemus explica que o outro día estivo alí con Enrique, o encargado de augas de 

Teo, e fíxose unha actuación puntual, porén o problema é bastante grave no senso de 

custoso. Trátase de obras antigas, dos anos 90, onde se xuntaron pluviais con 

saneamento. Actualmente a obra é imposible, intentarse ir por fases, porén unha 

situación a curto prazo non se plantexa. Explica a sra. Lemus que se trata dun 

problema que se reitera poren dado o custo é imposible 

 

O sr. alcalde di que o problema se orixina nas urbanizacións do lado de arriba da 

estrada, onde a mixtura entre pluviais e fecais non é nun único punto senón en todos 

os puntos, polo que practicamente habería que levantar a urbanización enteira. 

  

O sr. Iglesias pregunta como se soluciona o tema dos danos materiais que se 

provocan.  
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A sra. Lemus resposta que se pode recorrer á responsabilidade patrimonial, 

xustificándoa de maneira correcta. Aclara que non se trata dun punto que estea mal 

conectado, senón que son as dúas urbanizacións. 

 

3.- O sr. Guerra refírese a unha rejilla que hai diante do bar Sande en Lampai. 

 

O sr. Francos di que se non se equivoca se aperturou o paso hoxe. 

 

4.- O sr. Guerra refírese a un camiño en Gundibai, Bamonde e di que haberá que 

botarlle zahorra 

 

O sr. Francos di que intentarase meterse agora, xa que veñen os cartos de medio rural. 

 

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

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

secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  15/2015 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 23 NOVEMBRO 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e tres de novembro de dous mil quince, reúnense en 

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

baixo a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a 

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

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 
D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
Non asiste, previa escusa: 
D.ª María Dolores Nariño Facal 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

 
ORDE DO DÍA: 
1º.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS XERAIS 2015. 
 

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

Pleno, o sr. alcalde, sendo as nove 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: 

 
1º.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS XERAIS 2015. 
O sr. alcalde explica 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. 
 

A continuación interveño eu, secretaria da Corporación, e procedo a dar conta do artigo 

26 da Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de réxime electoral xeral, nos termos 

seguintes: 

 

1.- A formación das Mesas compete aos Concellos, baixo a supervisión das Xuntas 

Electorais de Zoa.  

 

2.- O Presidente e os vogais de cada Mesa son designados por sorteo público entre a 

totalidade das persoas incluídas na lista de electores da Mesa correspondente, que 

saiban ler e escribir e sexan menores de setenta anos, se ben a partir dos sesenta e cinco 

anos poderán manifestar a súa renuncia no prazo de sete días. O Presidente deberá ter o 
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título de Bachiller ou de Formación Profesional de segundo Grado, ou subidiariamente o 

de Graduado Escolar ou equivalente. 

3.- Procédese da mesma forma ao nomeamento de dous suplente para cada un dos 
membros da Mesa. 

4.- Os sorteos arriba mencionados realizaranse entre os días vixésimo quinto e vixésimo 
noveno posteriores á convocatoria. 

 

Seguidamente, de acordo do previsto no citado artigo 26, procédese a efectuar o sorteo 

público dos membros das Mesas Electorais para as eleccións xerais do 20 de decembro 

de 2015, obténdose o seguinte resultado: 

DISTRITO: 1º  SECCION: 1ª   MESA: A 

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: D. Lois Blanco Araujo 

1º VOGAL: Dª. María Aragunde Cruz 

2º VOGAL: Dª. Margarita Iglesias Iglesias 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Ramón Cajide Labandeira  

2º SUP. PRESIDENTE: D. Sergio Amosa López   

1º SUP. 1º VOGAL: D. Rubén Aller Rey 

2º SUP. 1º VOGAL: D. Carlos Domínguez López 

1º SUP. 2º VOGAL: D. José Ramón Blanco Barreiro 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Maria Dolores Álvarez Rial 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 1ª   MESA: B 

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS 

PRESIDENTE: Dª. María José Quinteiro Ben 

1º VOGAL: D. Kevin Requeijo Failde 

2º VOGAL: Dª. Encarnación Souto Lojo 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Cristina Moure Pascual 

2º SUP. PRESIDENTE: D. José Luis Novo Abraira 
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1º SUP. 1º VOGAL: D. Fernando Quirós González 

2º SUP. 1º VOGAL: D. Alfonso Pereira Aldrey 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Lucía Rodríguez Novoa 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Josefa Montserrat Seoane Vieites 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 2ª   MESA: A 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CACHEIRAS 

PRESIDENTE: Dª. María Lourdes Hermida Gestal 

1º VOGAL: Dª. María Carmen Barreiro Nogueira 

2º VOGAL: D. Agustín López de Sande 

1º SUP. PRESIDENTE: D. María del Pilar Fonseca Cao 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Paula Campos González 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Alba Fernández Iglesias  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Mercedes Calvo Mosquera 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Avelina Boquete González 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. Ana Belén Gómez Vázquez 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 2ª   MESA: B 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CACHEIRAS 

PRESIDENTE: Dª. Ana María Peleteiro Badín 

1º VOGAL: Dª. Ángela Montes Márquez 

2º VOGAL: D. Manuel Meijide Carballo 

1º SUP. PRESIDENTE: D. José Antonio Pazos Lameiro 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Salvador Ros Marín 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Elvira Norat Deza 

2º SUP. 1º VOGAL: D. Jaime Torres Pérez 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Daniel Martínez Rey 

2º SUP. 2º VOGAL: D. José Montes Valiño 
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DISTRITO: 1º  SECCION: 3ª   MESA: A 

LOCAL SOCIAL DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS A BAIUCA 

PRESIDENTE: Dª. Uxía Codesido Tojo 

1º VOGAL: Dª. Ánxela Devesa Rico 

2º VOGAL: D. José Manuel Carballal Lata 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Alberto Julio Goitia Paisa 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María del Rosario Baleirón Soñora 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Ramiro Fiaño Taboada 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Inés Fernández Jorge 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Rosa María Cuadrado Palomar 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Soledad González Castaño 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 3ª   MESA: B 

LOCAL SOCIAL DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS A BAIUCA 

PRESIDENTE: D. José Santomil Buela 

1º VOGAL: Dª. Oliva Molina Iglesias 

2º VOGAL: D. José Ignacio Vázquez Bascoy 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Yago Manuel Martínez Anta 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Carmen Mirás Mosquera 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Jesús Sixto Olveira  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Itxaro Romero Delgado 

1º SUP. 2º VOGAL: D.Juan Manuel Vivanco Andino  

2º SUP. 2º VOGAL: D. José Miguel Varela Iglesiasç 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 4ª   MESA: A 

COLEXIO EDUC. INFANTIL E PRIMARIA DA IGREXA-CALO 

PRESIDENTE: Dª. Inés Castro Astray 

1º VOGAL: D. Alejandro Carballal Miramontes 

2º VOGAL: D. José Luis Francos Valcárcel 
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1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Serafina Dios Paz 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Francisco Antonio Escurís Martínez 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Juan Gestal Abruñeiras  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Amparo Fernández de la Iglesia  

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Carmen María González Breijo 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Tomás Luis López Marqués 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 4ª   MESA: B 

COLEXIO EDUC. INFANTIL E PRIMARIA DA IGREXA-CALO 

PRESIDENTE: D. Jesús Rubén Martínez Caamaño  

1º VOGAL: Dª. María Josefa Viturro Pérez 

2º VOGAL: Dª. María Mercedes Vázquez Míguez  

1º SUP. PRESIDENTE: D. Alejandro de Oliveira Alonso 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Mosquera Monteagudo  

1º SUP. 1º VOGAL: D. Manuel Ricardo Méndez Moreira  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María José Rivadulla Cajaraville 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Francisco Javier Torreiro Pampín 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Jon Villar González 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 5ª   MESA: A 

ESCOLA DE CASALONGA 

PRESIDENTE: D. Samuel Calvo Taboada  

1º VOGAL: Dª. Mónica Chorén Sisto  

2º VOGAL: Dª. María Teresa Alfonso de Jesús 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Arturo Duro Jorge 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Francisca Caamaño Castro  

1º SUP. 1º VOGAL: D. Manuel José González Antelo  

2º SUP. 1º VOGAL: D. Marcos García Mirás 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Pedro Froján Pino 
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2º SUP. 2º VOGAL: D. Miguel Ángel Corredoira Lado 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 5ª   MESA: B 

ESCOLA DE CASALONGA 

PRESIDENTE: Dª. Marta Santos Fernández 

1º VOGAL: Dª. Rosa María Mirás Pérez 

2º VOGAL: Dª. María Luisa Liñars Giménez  

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Viqueira Crego 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Javier Vázquez Moar 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. Eva María Sanmartín Vázquez 

2º SUP. 1º VOGAL: D. Salvador Juan Suárez Vázquez 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Isabel Rodríguez Santos  

2º SUP. 2º VOGAL: D. Manuel Liñares Santomil 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 6ª   MESA: A 

CASA COMÚN DE OS TILOS 

PRESIDENTE: D. César Antonio González Pérez  

1º VOGAL: D. Juan Landeira Saavedra  

2º VOGAL: D. Fernando Fontenla Morano 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Raquel Duque Vázquez  

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Josefa Cabrillas Contreras  

1º SUP. 1º VOGAL: D. Pablo Eiroa García  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Cimadevila García  

1º SUP. 2º VOGAL: D. Óscar Adrián Calleriza Navarro 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Valeirano José Freijanes Sande 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 6ª   MESA: B 

CASA COMÚN DE OS TILOS 
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PRESIDENTE: D. Francisco Macías Macías  

1º VOGAL: D. Antón Pérez Videla  

2º VOGAL: Dª. María Mercedes Martínez Méndez  

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Alejandra Monteagudo Ramos  

2º SUP. PRESIDENTE: D. Daniel Roo Rodríguez 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. María de la Concepción Valois Calvo 

2º SUP. 1º VOGAL: D. Francisco Javier Santiago Potel 

1º SUP. 2º VOGAL: D. Benito Pérez Alonso 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Dolores Nieto Pérez 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 7ª   MESA: U 

CASA COMÚN DE OS TILOS 

PRESIDENTE: D. Rafael Villanueva Domíguez  

1º VOGAL: D. Manuel Alfonso de Castro Meijide  

2º VOGAL: Dª. María Ángeles Cedrón López-Guerreiro  

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Carbajo Lago  

2º SUP. PRESIDENTE: D. José Andrés Domínguez Álvarez 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Ramón Castro Atanes  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Cristina Criado Grandal  

1º SUP. 2º VOGAL: D. Julio Legerén Romero 

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. María del Carmen Ageitos Fuentes 

 

DISTRITO: 1º  SECCION: 8ª   MESA: U 

CASA COMÚN DE A TORRE 

PRESIDENTE: D. Alejandro Maneiro Nogueira 

1º VOGAL: D. Alejandro Pérez Díez  

2º VOGAL: D. Roberto Vázquez García 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Gonzalo Jorge Mirás 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Melissa Ruíz Cordova  
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1º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Virginia Precedo Perol 

2º SUP. 1º VOGAL: D. María Victoria González González 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Moreno Lamas  

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. María del Carmen Rey Fernández 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 1ª   MESA: A 

ESCOLA DE LAMPAI 

PRESIDENTE: D. Luis Manuel Barreiro Custodio  

1º VOGAL: D. Antonio Gómez Botana  

2º VOGAL: D. Manuel Mosquera Barreiro 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Modesto Gómez Vaamonde 

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Noelia Abeledo González  

1º SUP. 1º VOGAL: D. Jesús Castelao Suárez  

2º SUP. 1º VOGAL: D. José Sández Boquete 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Raquel Gaspar Botana  

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. María de los Ángeles Fernández Rey 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 1ª   MESA: B 

TELECLUB DE LUOU 

PRESIDENTE: D. Juan Pablo Fernández Rodríguez  

1º VOGAL: Dª. Patricia Fernández Perol 

2º VOGAL: Dª. María Eugenia Angueira Edreira  

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Alcira Angueira Edreira  

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Elena Mayán López  

1º SUP. 1º VOGAL: D. Fidel Martín Rocha  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Rosa Ferreira Vales  

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Milagros Ruibal Peón  

2º SUP. 2º VOGAL: D. Manuel Roca Ferreiro 
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DISTRITO: 2º  SECCION: 2ª   MESA: A 

CASA COMÚN DE RARÍS 

PRESIDENTE: Dª. Eva Pardo Ponte 

1º VOGAL: D. Alberto Manuel Cereijo Suárez  

2º VOGAL: Dª. María José Loureiro Vales  

1º SUP. PRESIDENTE: D. Sebastián Franco Reinoso 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Ramiro Pardavila Fraga 

1º SUP. 1º VOGAL: D. José Tato Pazos  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Isabel Rey Ameijeiras  

1º SUP. 2º VOGAL: D. Iván Lago Olveira 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Iván Bernárdez Gil 

 

DISTRITO: 2º  SECCION: 2ª   MESA: B 

ESCOLA DE REIS 

PRESIDENTE: Dª. Aurora Gómez Durán 

1º VOGAL: Dª. Ana María Naveira Rodríguez 

2º VOGAL: D. María Magdalena Farrán Cantero 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Fernando Estévez Fuentes 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Pablo Ares Paz 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Manuel Souto Fuentes  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. María Jesús Amboage Seijo  

1º SUP. 2º VOGAL: D. Daniel Antonio Pernas Rodríguez 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Ramón Rodríguez González 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 1ª   MESA: U 

CENTRO SOCIO CULTURAL DE TEO 

PRESIDENTE: Dª. Elisabet López Carvalhais 

1º VOGAL: D. Carlos Iglesias Barros  

2º VOGAL: Dª. María Teresa Abraldes Picón  
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1º SUP. PRESIDENTE: D. José Dobalo Míguez 

2º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Paz Torres 

1º SUP. 1º VOGAL: Dª. María del Mar Sobredo Miranda 

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Mercedes Claudina Valdés Rosende 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª. Elsa Souto Rivas 

2º SUP. 2º VOGAL: D. Mario Taibo Suárez 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 2ª   MESA: A 

CASA COMÚN DE OZA 

PRESIDENTE: D. Carlos Porto Castro  

1º VOGAL: D. José Carlos Devesa Regueiro  

2º VOGAL: D. Juan Manuel Freiría Amenal 

1º SUP. PRESIDENTE: D. Héctor Pardo Diéguez 

2º SUP. PRESIDENTE: D. José Carlos Rodríguez Morandeira 

1º SUP. 1º VOGAL: D. Esteban González Milán  

2º SUP. 1º VOGAL: D. Ángel Barrio Calviño 

1º SUP. 2º VOGAL: Dª.  María Mercedes Pedrosa Rúa  

2º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Milagros Muíña García 

 

DISTRITO: 3º  SECCION: 2ª   MESA: B 

CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA 

PRESIDENTE: Dª. Alicia Suárez Reboiras 

1º VOGAL: Dª. Alicia Ferro Cortiñas 

2º VOGAL: D. Óscar Cajaraville Pazos 

1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Imelda Diéguez Miguélez  

2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Rocío Porto Gestoso  

1º SUP. 1º VOGAL: D. Diego Fernández Diéguez  

2º SUP. 1º VOGAL: Dª. Lidia Brey Couto  

1º SUP. 2º VOGAL: D. José Luis Piñeiro Pérez 
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2º SUP. 2º VOGAL: Dª. María Luisa Pérez Gómez 

 

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 dez 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 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                                       Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  16/2015 
SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE PLENO MUNICIPAL 

- 23 NOVEMBRO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e tres de novembro de dous mil quince, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do sr. alcalde, 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 Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 
D.ª María Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 
Non asiste, previa escusa: 
D.ª María Dolores Nariño Facal 
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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.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN COS INFORMES 
DE REPARO FORMULADOS DURANTE O EXERCICIO 2014. 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN E RENDICIÓN DA 
CONTA XERAL 2014. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o sr. alcalde, sendo as dez horas e quince minutos, declara público e aberto o 

acto, e desculpa a ausencia da concelleira do PP, D.ª María Dolores Nariño Facal. 

 

A continuación pásese a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA. 
O Sr. alcalde sinala que na explicación de voto da sra. Lemus na sesión do último día 

quedaba clara a necesidade de aprobar canto antes a conta xeral, toda vez ademais 

que non se plantexaron discrepancias en canto aos números, que é o fundamental da 

conta xeral, aínda que se derivara a valoracións políticas, que teñen toda a razón de 

ser pero que non son o fondo da conta xeral. 

 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 
membros presentes, acorda ratificar a urxencia da convocatoria. 
 
2.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN COS INFORMES 
DE REPARO FORMULADOS DURANTE O EXERCICIO 2014. 
O sr. alcalde da conta do informe de Intervención, de 27 de maio de 2015, sobre os 

reparos formulados no exercicio 2014, nos termos do documento incorporado ao 
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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.  

 
“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 2014: 
 
 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OS REPAROS FORMULADOS NO EXERCICIO 
2014 
 
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 07/02/2014. sobre inexistencia de contratos 
administrativos de servizos varios, contratos menores sucesivos.  
 
Reparo 02/2014.-Resolución da Alcaldía de data 20/02/2014. Sobre inexistencia de expediente 
de contratación, contrato menor sucesivo de mantemento de campo de futbol de Cacheiras. 
Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 03/2014.- Resolución da Alcaldía de data 07/03/2014. Sobre ausencia de expediente de 
contratacion ou contrato menor sucesivo, de xestion de nominas, mantemento equipos 
informáticos e xardiñeria. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 04/2014.-Resolución da Alcaldía de data 16/04/2014. Sobre ausencia de expediente de 
contratación ou contrato menor sucesivo servizos de xardiñeria, xestion de nominas, 
desratizacion. Facturas se proposta de gasto previa. 
 
Reparo 05/2014.- Resolución da Alcaldía de data 15/05/2014. Sobre ausencia de expediente de 
contratación ou contrato menor sucesivo servizos de xardiñeria e servizos informáticos. . 
Competencia municipais en materia de escolas infantís. Facturas sen proposta de gasto previa.  
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Reparo 06/2014.- Resolución da Alcaldía de data 26/05/2014.-Sobre ausencia de expediente de 
contratación servizo de xestión de nominas. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 07/2014.- Resolución da Alcaldía de data 09/06/2014-sobre ausencia de expediente de 
contratacion servizo de mantemento do campo de futbol de Cacheiras, e mantemento de 
ascensores. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 08/2014.- Reslución da Alcaldía  de data 25/06/2014.- Facturas sen proposta de gasto 
previa.Ausencia de contratos, contrato menor sucesivo de mantemento de ascensores e outros. 
 
Reparo 09/2014.-Resolución da Alcaldía de data 15/07/2014.- ausencia de expediente de 
contratacion, contrato menor sucesivo,  e facturas sen proposta de gasto. 
Reparo 10/2014.- Resolución da Alcaldía de data 11/09/2014.-sobre ausencia de expediente de 
contratación ou contratos menores sucesivos, servizos de mantemento de ascensores, 
xardiñería, xestion de nominas e outros. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 11/2014.-Resolución da Alcaldía de data 13/10/2014.-Facturas sen proposta de gasto 
previa. 
 
Reparo 12/2014.-Resolución da Alcaldía de data 03/11/2014.- Sobre ausencia de expedient d 
contratacion e contrato menor sucesivo.Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 13/2014.- Resolución da Alcaldía de data 05/12/2014.-Sobre ausencia de expediente de 
contratacion ou contrato menor sucesivo, servizo de mantemento de ascensores, desratización 
,mantemento equipos informáticos e xestión de nóminas e xardiñeria. Facturas sen proposta de 
gasto previa. 
 
Reparo 14/2014.-Resolución da Alcaldía de data 30/12/2014.- Ausencia de expediente sde 
contratación e contratos menores sucesivos. Facturas sen proposta de gasto previa. 
 
Reparo 15/2014.- Resolución da Alcaldía de data 30/12/2014.-facturas sen proposta de gasto 
previa. 
 
Reparo de data 06/02/2014.- relativo a expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 
(facturas de 2013)por incumprimento do principio de anualidade. Resolvese a discrepancia polo 
Pleno da Corporación no pleno ordinario do mes de febreiro de 2014. 
 
Reparo de data 28/02/2014.-relativo a expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 
por gastos de desprazamento das voluntarias do roupeiro municipal, competencia de alcaldía, 
Resolucion de data 05/03/2014. 
 
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) 
 
Informe desfavorable de data 30/12/2014.-conta xustificativa do convenio asinado có grupo 
teatral Chévere, fundamentado na ausencia de contratación, Resolucion de Alcaldía de data 
30/12/2014. 
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Informe desfavorable de data 30/12/2014.- Sobre contas xustificativas de subvencions da area 
de Deportes incorrectamente presentadas. Resolvese a discrepancia por Resolución da Alcaldía 
de data 30/12/2014 aprobando o pago das achegas. 
 
Informe desfavorable de data 30/12/2014.-Sobre contas xustificativas de subvencións da área 
de Educación incorrectamente presentadas. Resolvese a discrepancia mediante Resolucion da 
Alcaldía de data 30/12/2014 aprobando o pago das achegas. 
 
Informe desfavorable de data 30/12/2014.- Sobre contas xustificativas de subvencións da área 
de Servizos Sociais incorrectamente presentadas.- Resolveuse a discrepancia mediante 
Resolución da Alcaldía de data 30/12/2014 aprobando o pago das achegas. 
 
Informe desfavorable de data 30/12/2014.- Sobre contas xustificativas de subvencións da área 
de Relacións Veciñais incorrectamente presentadas.- Resolveuse a discrepancia mediante 
Resolución da Alcaldía de data 30/12/2014 aprobando o pago das achegas. 
 
 
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. 
 
-Tense coñecemento de que a empresa que xestiona a piscina municipal ven cobrando un prezo  
aos usuarios por asistencia a actividades que non están previstas na ordenanza do prezo 
público aprobada polo Concello, ditos importes non poden ser cobrados se non están previstas 
na ordenanza. 
 
Isto é canto ten a ben informar a funcionaria que suscribe. 
 
Teo, 27 de maio de 2015 
A INTERVENTORA 
 
Mónica Lado Varela 
 
 
 
Teo, 9 de novembro de 2015. 
O ALCALDE 
 
Rafael Sisto Edreira” 
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O sr. alcalde aclara que a información da que se da conta xa estaba no expediente da 

conta xeral, non existindo ningún tipo de información nova, unicamente se recolle de 

forma separada o punto por entender, dende o departamento de Secretaría, que 

quedaba máis ordenado. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN E RENDICIÓN DA 
CONTA XERAL 2014. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 29 de outubro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 19 de novembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 

2014, 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 07/09/2015 . 

Tendo en conta que a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2014 estivo exposta ao 

público durante quince días hábiles, mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da 

Provincia (BOP) nº 188, de data 01/10/2015, 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: 
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Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 

2014. 

 

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  

2014, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro”. 

 
O sr. alcalde di que so vai a comentar o que xa se trasladou por correo electrónico 

ás/aos concelleiras/os, xa que parece ser que existiu un erro, non por parte deles, 

porque eles non trasladan documentación, senón porque os informes de intervención 

teñen un anexo, que non foi remitido, si os Decretos de aprobación de todas as 

facturas, e iso levou a un equívoco no montante das facturas reparadas. Salienta que 

vendo agora os anexos, o 85 por cento non chegan aos 500 €, polo tanto as facturas 

que están sen a proposta de gasto son moi pequenas. Remata o sr. alcalde dicindo que 

o resto cre que xa está bastante debatido. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que esta é a segunda parte do que comezou sendo algo bochornoso, converténdose 

en algo indecente, estando nun Pleno para que unha parte do goberno municipal 

cambie o sentido do voto do Pleno anterior. Di que é algo bochornoso porque dende o 

Pleno do xoves, onde cada un votou o que lexitimamente considerou, sucederon 

moitas cousas. Unha actuación bochornosa por parte da tenente de alcalde poñendo 

en evidencia a posición da oposición, resultando inaudito, porque cando sucede é algo 

bochornoso, porque cada un vota o que quere e faise responsable do que vota, non 

sendo máis responsable o que vota unha cousa que o que vota outra, engadindo que 

en todo caso sempre é lexítimo sobre todo cando hai argumentos. Refírese o sr. 

Fernández á xustificación desa actuación, pedindo responsabilidades, cando quen ten 

que explicarse é quen se abstén, porque nin fu nin fa. Di o sr. Fernández que se fala de 

réditos electorais, cando iso está demais, porque con esa abstención búscanse réditos 
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electorais, porque quizais o que se buscaba é que fora aprobado co voto de calidade 

do sr. alcalde. Refírese o sr. Fernández ás actuacións do sr. alcalde de A Estrada, 

onde os compañeiros da sra. Lemus pensan que o sr. alcalde comete actos ilícitos por 

levantar reparos suspensivos de intervención, resultando que incluso en Teo ninguén 

levou o tema a eses niveis falando de ilegalidades. Explica que cos concelleiros 

presentes, 6 do PP, 7 de ANOVA, 2 do PSOE e el, se esta fora a situación non pasaría 

nada, aínda que votaran todos o que votaran, porque tanto daba. Considera o sr. 

Fernández que se a sra. Lemus quería que a conta xeral saíra aprobada con votar a 

favor xa estaba, non facía falla esperar a que votaran os demais. 

 

Di o sr. Fernández que o que lle parece gravísimo é que se fale de que a conta xeral do 

2014 estaba informada de maneira incompleta. Explica que o 8 de novembro pediu 

copia do informe de intervención que acompaña á conta xeral, onde vai todo 

relacionado. Sinala que se lle entrega unha Resolución da alcaldía con todo a 

documentación, e di que hai 15 reparos de facturas, ademais doutras cousas como 

reparos por falta de contratación. Refírese o sr. Fernández aos reparos e di que o 

primeiro, por importe de 253.092,41 €, anexiona as 8 follas de facturas. Refírese o sr. 

Fernández ao segundo reparo, asinado pola interventora, correspondente a 80 

facturas, por importe total de 243.818,91€, e se relacionan unha por unha as facturas, e 

o mando e asina o sr. alcalde, que manda pagalas. Terceiro reparo, de abril de 2014, 

hai un informe de intervención, 122 facturas, por importe 328.414,93 €, asinado polo sr. 

alcalde, que manda e ordena. Cuarto reparo, de 16 de abril, informe de intervención, 

177 facturas, por importe total de 228.979,42 €. Pregunta o sr. Fernández qué asinaba 

o sr. alcalde.  

 

Co permiso da alcaldía, a interventora sinala que houbo un erro na remisión da 

documentación. 

 

O sr. Fernández di que se houbo un erro pide que se lles comunique por escrito o erro, 

que se lles diga que a conta xeral foi informada de xeito falso.  

 

Aclara a sra. Interventora que se lle entregou o informe de intervención, e non os 

anexos. 
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Di o sr. Fernández que habería que entregarlle todo. 

 

A sra. Interventora di que foi un erro. 

 

O sr. Fernández di que o goberno grego dirá o mesmo. 

 

Aclara a sra. Interventora que se lles entregaron os Decretos da alcaldía pero non os 

anexos onde se especificaban as facturas reparadas. 

 

Pide o sr. Fernández que se lle diga publicamente e por escrito que era falso. 

 

Co permiso do sr. alcalde, interveño eu, secretaria da Corporación, e sinalo que, 

respectando en todo caso as opinións de cada quen e non correspondéndome facer 

valoracións de ningún tipo, hai que aclarar que na documentación da conta que se lle 

remitiu aos concelleiros houbo a omisión dun anexo que puido inducir a erro no que era 

obxecto de reparo, porén de aí a entender que a conta está informada en falso é un 

pouco excesivo. Asumido o erro, o que hai que deixar claro é que a documentación da 

conta, dos reparos, cos anexos, estaba na documentación da conta xeral que estivo en 

todo momento a disposición dos concelleiros dende a convocatoria das Comisións, no 

seu momento, e agora dende a convocatoria do Pleno. 

 

O sr. Fernández di que lle parece gravísimo, porque despois se ve na prensa o que se 

ve, intentando dar a entender que a información que se da é falsa. Opina que o sr. 

alcalde non pode dicir que a información é falsa, engadindo que el non está para dicir 

mentiras. Reitera que isto se levou ao Pleno pasado, sen ter esa relación de facturas, e 

pregunta o sr. Fernández porque se manda agora a relación de facturas. 

 

O sr. alcalde aclara que porque se detectou o erro. 

 

O sr. Fernández di que agora, despois do Pleno no que se tiña que aprobar a conta 

xeral. Pregunta o sr. Fernández se a documentación está no expediente da conta xeral. 
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Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, e reitero que 

houbo un erro no envío da documentación que se remitiu aos concelleiros, porén a 

documentación incorporada na sesión plenaria estaba completa. Insisto en que o 

expediente que estivo a disposición de todos os concelleiros/as estaba completo. 

 

O sr. Fernández di que a documentación que el ten non fai referencia a ningún anexo. 

 

A sra. Interventora aclara que nos informes de intervención se fai referencia a un anexo 

no que se detallan as facturas reparadas, anexo que é un documento separado. 

Reitera que o expediente da conta xeral está completo, porén na documentación 

remitida aos concelleiros omitiuse a remisión do anexos que tiñan que acompañar aos 

informes de reparo. 

 

O sr. Fernández di que se quere informar a conta xeral cunha documentación que se lle 

da aos concelleiros que, cando menos, é incompleta. Aclara que os anexos se pasan 

despois do Pleno. Pregunta o sr. Fernández cal é agora a referencia e pregúntase se 

pasaría noutras cousas. Di que se se lee a prensa, di que a información dada por el se 

basea en información incompleta, tratando de poñerlle en evidencia o que el di. O sr. 

Fernández pregunta ao sr. alcalde cal é agora a referencia, engadindo que isto pon 

todo en evidencia.  

 

O sr. alcalde di non ter culpa do que publica a prensa. 

 

O sr. Fernández di que haberá que desmentilo. 

 

O sr. Fernández di que agora xa non quere entrar na conta xeral e aínda que so sexa 

polo proceder vai a votar en contra. Remata o sr. Fernández dicíndolle á sra. Lemus 

que anote que vai a votar en contra.  

 

Intervén a concelleira do PSdeG-PSOE. sra. Lemus e se refire ás partes da conta xeral, 

engadindo que por iso neste Pleno se inclúe o informe de reparo separado da conta 

xeral. Aclara que normalmente en Teo métense os reparos como parte da conta, porén 

non forman parte da mesma, senón que se trata dun documento separado, polo tanto a 
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conta xeral iría completa, razón pola que non se pode dubidar da mesma. A sra. Lemus 

di que agradece a posición dos funcionarios que recoñeceron e asumiron que existiu un 

erro, engadindo que non vai a entrar en dubidar do resto da intervención ou 

fiscalización de contas do concello. Anuncia a sra. Lemus que vai a aprobar a conta 

xeral, por un artigo que pasa a ler, referido á formación, aprobación e rendición da 

conta xeral, que di que a ”aprobación da conta xeral non require a conformidade coas 

actuacións reflectidas nela nin xera responsabilidade por razón das mesmas”.  

 

Sinala a sra. Lemus que o outro día recoñeceu o seu erro e nun intento de ser 

coherente co que se falou no seu partido nos últimos meses,  en momento preelectoral, 

se lle esqueceu  que antes de ser coherente coas ideas do seu partido o ten que ser 

cos intereses que representa, que son os intereses do concello e o concello ten que ter 

a conta xeral aprobada, porque iso é coherencia  Dille ao sr. Fernández que non era a 

súa intención forzar o voto de calidade da alcaldía, engadindo que calquera que a 

coñeza sabe que esa non era a súa idea, xa que igual que se fixo outros anos o que 

había era abstención e se aprobaba polo grupo de goberno, que era responsable desas 

contas. Di que recoñeceu o seu erro e que  o que se está facendo é intentar subsanalo, 

non porque ela lle teña especial cariño ao grupo de ANOVA nin polo pacto de goberno, 

senón por responsabilidade cos veciños de Teo, porque sen conta xeral non hai 

fiscalización, e porque, se como di o sr. Fernández, os datos son falsos que os fiscalice 

o Tribunal de contas, porque mentres non saia a conta xeral non haberá fiscalización 

externa, e o Ministerio de economía necesita saber esas contas. Di a sra. Lemus que 

antes o sr. Fernández falou de A Estrada, e da fiscalización, e a ela tamén lle gusta 

lembrar que nalgún momento as cousas funcionaban diferente, e así no ano 2007 o 

primeiro ano de alcaldía de Martiño Noriega, se aprobou a conta xeral do último ano do 

sr. Blanco, por unanimidade de todas as forzas políticas, ao entenderse polo entón 

alcalde que non eran as súa contas pero que tiñan que ser fiscalizadas por órganos 

externos e se contaba ademais cun plan de saneamento e o Ministerio de economía 

precisaba coñecer esas contas. Remata a sra. Lemus a súa intervención anunciando o 

voto a favor do seu grupo.  

 

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

grupo D. Antonio Reyes Sánchez Crespo. 
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O sr. Sánchez di que o outro día a sra. Lemus pediu que se comunique o sentido do 

voto, e quedou perplexo, porque lles pide que o comuniquen antes, cando non se fixo 

entre os propios membro do equipo de goberno. Di o sr. Sánchez que a sra. Lemus 

dixo que sempre se abstivo porén no ano 2010 e 2011 houbo grupos políticos que 

votaron en contra e foi o PSOE, resultando ademais que nos orzamentos do 2014 e na 

cuestión de confianza asociada a aqueles orzamentos, o PSOE votou en contra. 

Considera o sr. Sánchez que o xoves pasado a sra. Lemus fixo un papelón de Goya, 

lembrándolle que isto é o Salón de Plenos e no o plató de sálvame de luxe. En canto á 

actuación do sr. Sisto no Pleno o sr. Sánchez lembra que dixo que os do PP non se 

enteran de nada e que non saben ler, cando el mesmo non lera algún dos datos da 

conta xeral. Opina o sr. Sánchez que o sr. alcalde demostrou o seu talante democrático 

dicindo que dende o PP se estaban pasando pedindo información, o que aconteceu so 

unha soa vez. Lembra o sr. Sánchez que o sr. alcalde lles pide opinión sobre que facer 

con determinadas cuestións, cando a intervención está farta de dicirlle nos informes o 

que ten que facer. Salienta o sr. Sánchez que o sr. alcalde non é capaz de cumprir coa 

base 19 do orzamento municipal de 2014 e propón cambiar esa base, engadindo que 

esa é a lección número do manual so sr. Hugo Chávez, resultando bastante 

lamentable, engadindo se non será que o que empeza a sobrar aquí é un pouco de 

prepotencia. Di o sr. Sánchez que ten espírito construtivo, pide que fagan borrón e 

conta nova e que isto sirva ao PSOE e ANOVA como un pequeno toque de atención. 

Remata o sr. Sánchez a súa intervención sinalando que se non futuro cambia e as 

tendencias destas contas cambian eles non terán ningún medo en cambiar o sentido do 

voto, porén cos datos que tiñan non podían votar a favor.  

 

O sr. alcalde sinala que coa última frase do sr. Sánchez, se reflicte todo o que non é a 

conta xeral, porque acaba de dicir que na medida en que cambie a tendencia da conta 

as aprobarán, e polo tanto se está xulgando a acción política,  porén a conta xeral non 

é iso,  senón que é en número isto foi o que pasou, isto foi o que se gastou, etc, e se os 

concelleiros/as non están de acordo en algo diso teñen o deber de denuncialo, pero se 

están de acordo teñen e deben de aprobala. Sinala o sr. alcalde que, tratándose da 

información, á intervención non lle queda máis que inmolarse, porque recoñeceu que 

se tiña que acompañar un documento que non se acompañou, pero iso non quita que a 

información que se acompañou á conta xeral estaba máis que completa. Salienta o sr. 
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alcalde que el recibe a mesma copia, polo que se atopa na mesma situación que o sr. 

Fernández, porque nin tan sequera el levantou eses reparos, xa que foi o alcalde 

anterior, e cando se deron conta ao dia seguinte mirouse, determinou o erro e 

mandouse un correo electrónico clarificador, explicando o que pasara. Porén, de aí 

intentar converter un erro administrativo en algo de decisión política, usando palabras 

como “gravísimo, indecencia”, etc, pois será gravísimo pero é un gravísimo  erro de 

transmisión de información polos servizos de xestión económica do concello, xa que 

non é o goberno o que manda a información.  Remata o sr. alcalde a súa intervención 

sinalando que eles coñecían que o PSOE se ia a abster, entendéndoo, porque non lle 

piden actos de fe a ninguén cando forman un goberno con eles. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

dille ao sr. alcalde que vai dicir o que queira dicir sobre cada tema e o vai a enfocar 

como queira. Di que agora resulta que a sra. Lemus lles ten que dicir o que van a votar 

e o sr. alcalde o que van a dicir. Di o sr. Fernández que é representante dos veciños/as 

e como tal fai o traballo de fiscalización da oposición. Di que volta a facer historia 

lembrando que esta conta xeral que forma parte dun orzamento o do 2014 que foi 

aprobado por unha cuestión de confianza votando en contra non so o BNG senón 

tamén o PSOE. A cuestión de confianza levouse un luns, había que esperar un mes e o 

sr. alcalde dicía que era gravísimo que Teo estivera un mes sen orzamento por unha 

decisión da oposición e á sra. Lemus daquela pouco lle importaron os veciños/as de 

Teo, engadindo que o di polo que acaba de dicir esta concelleira. Salienta o sr. 

Fernández que é lexítimo votar a favor, en contra ou absterse. Explica que cando un 

sabe de onde veñen os votos, no seu caso dunha asemblea, e non vota aquí unha 

cousa e á media hora di que vota outra cousa sen falar con ninguén, porque non é 

dono de nada, resultando que case nada do que fai é iniciativa unilateral del, e non 

pode cambiar o voto así como así, porque antes de nada terá que dar contas, porque a 

responsabilidade non é so del, senón tamén dunha organización política. 

 

Considera o sr. Fernández que, tratándose da documentación, non se trata de votar a 

culpa a ninguén, o problema é que as valoracións que saen publicamente é que a 

documentación non está completa e iso vai xusto ao lado da información que da el. 

Pregunta o sr. Fernández que ve cada veciño/a de Teo, engadindo e el non ven a 
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mentir e que se iso non xerara confusión non lle preocuparía. Remata o sr. Fernández 

a súa intervención sinalando que estas contas xerais reflicten unha xestión política e 

económica do concello nefasta. 

 

Intervén a  portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e di que se lle esqueceu ao sr. 

alcalde comunicar que os concelleiros sen dedicación exclusiva van a renunciar ao 

pagamento deste Pleno. Sinala que forma parte do seu traballo asumir 

responsabilidades e o xoves o fixo, descoñecendo cantas veces escoitaron iso nos 

últimos pleno dalgún concelleiro, e engadindo que ela nos últimos anos nunca. Salienta 

que se esta nun debate de dous niveis, se segue falando da xestión política e 

económica, cando non é iso o que se valora, senón que se intenta aprobar a conta 

xeral, acto esencial para a fiscalización desta polos órganos de control externo, que 

non require a conformidade coas actuacións reflectidas nela nin xera responsabilidade 

por razón das mesmas. A aprobación da conta xera non implica que se estea de 

acordo con ela, e coa xestión política e económica e non será responsabilidade. 

Lembra que cando hai catro anos foi por primeira vez concelleira e viu a conta xeral 

votou en contra. Sinala que sempre lembra que un amigo seu, interventor, que lle dicía 

que non era correcto, porque se trataba como un mero acto de trámite porque se tiña 

que dar conta no Pleno, existindo incluso a normativa, como a citada, que sinala que a 

aprobación non xera nin conformidade nin responsabilidade polas contas. Sinala que 

os seguintes anos, estando o goberno en minoría, se abstivo na votación. Explica a sra. 

Lemus que os orzamentos son outro cousa, cuxa normativa non di que sexa un acto de 

trámite, nin que non xera responsabilidade, nin que non supoña a conformidade coas 

actuacións. Explica que cando se aprobaron os orzamentos do ano 2014, había un mes 

para presentar unha moción de censura, e naquel momento nin o BNG nin ela non 

presentaron candidatura nin apoiamos ningunha outra proposta por responsabilidade. 

Di a sra. Lemus que entende que se lle tilden de todo, e que lle da igual, porque 

chegados a este momento, con independencia dos comentarios xocosos e absurdos 

sobre a súa persoa, o importante é que aprobe a conta e se renda a conta, e o resto de 

consideracións que se poidan facer sobre o grado de gravidade das súas 

consideracións xa non importan nada. Salienta a sra. Lemus que mentres ela sexa 

concelleira, votará a favor de calquera conta xeral, con independencia de quen a 

presente e de onde estea ela, no goberno ou na oposición, por responsabilidade, 
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porque cree que nesta mixtura de consideracións políticas e económicas todas se 

están esquecendo de algo, que  é obxectivo final da conta xeral e o porque se somete 

ao Pleno. 

 

Intervén o concelleiro do PP, sr. Sánchez, quen lle di á sra. Lemus que non lle vai a 

permitir que isto se leve ao terreo persoal. Sinala que a súa relación persoal coa sra. 

Lemus fora de aquí é, segundo entende el, máis que correcta. Salienta que non vai a 

admitir que un posicionamento político no Pleno lle leve a facer un consideración de 

tipo persoal porque se non se separa o tema persoal e o político “apaga e vámonos”. Di 

o sr. Sánchez que por sorte no Pleno falan do que queren porque so faltaría que a 

voceira socialista lle diga ao partido popular o que ten que votar e o sr. alcalde lle 

dixera ao partido popular que ten que dicir. Sinala que todo saben o eu veñen a votar, 

poren eles valoran a xestión económica que reflicte a conta xeral, porque están en 

potestade de facelo e o fan, e o que reflicte a conta xeral foi o que se contou o xoves 

pasado. Remata o sr. Sánchez a súa intervención dicindo que a sra. Lemus cambiou o 

seu discurso case tan rápido como os segundos nos que o outro día cambiou o seu 

sentido de voto, engadindo que con isto pensa que o di todo. 

 

O sr. alcalde di que, sen quitarlles aos concelleiros/as a posibilidade de falar do que lles 

de a gana o tempo que lles de a gana, igualmente lle parece grave que recoñecendo a 

conta xeral, o PP decide votar outra cousa, porque aínda que ten lexitimidade para 

facelo, sabendo que é a conta, se o PP vota a xestión económica do goberno, pois 

vale, é lexítimo pero non corresponde. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e sete en contra (6 PP 
e 1 grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 
2014. 
Segundo.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a 
integra ao Tribunal de Cuentas, tal e como se establece no artigo 212.3 do 
TRLRFL, así como ao Consello de Contas de Galicia, segundo o establecido no 
artigo 25.2 da Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas. 
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Terceiro: Enviar  ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a Conta 
Xeral  2014, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as once 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 

 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  17/2015 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 15 DECEMBRO DE 2015 – 
 

Na Casa do Concello, a quince de decembro de dous mil quince, reúnense en primeira 

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

a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, 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 Salomé Beiroa Fernández 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

Dª. Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

 
Non asiste, previa escusa: 
D. Manuel Anxo Fernández Baz 
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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 29/10/15 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 906/15 Á 992/15) 

3.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADHESIÓN AO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA E A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS  EN 
MATERIA DE SUBMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO ÁS 
ENTIDADES LOCAIS 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACION DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE 
CONCILIACIÓN DA VIDA  LABORAL E FAMILIAR  

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO 
DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN DO CONCELLO DE 
TEO 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (POS 2016). 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO MODIFICADO 
TÉCNICO DO PROXECTO “AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DAS ESTRADAS 
DO XIRIMBAO E LOUREIRO” (POS COMPLEMENTARIO 2015) 
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9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
ACCIÓN SOCIAL (PAS 2015) 

10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACION DO PLAN 
COMPLEMENTARIO DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI  COMPLEMENTARIO 
2015) 

11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO DA 
COMPATIBILIDADE A D. JOSÉ LUÍS MÍGUEZ IGLESIAS 

12.- MOCIÓNS 

13.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

Pleno, o sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto, e desculpa a 

ausencia do concelleiro do grupo mixto, D. Manuel A. Fernández Baz, pasándose a 

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

que son os seguintes: 

 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 29/10/15. 
O sr. alcalde pregúntalle aos sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 29 de outubro de 2015. 

 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 906/15 Á 992/15). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 14 de novembro ata o 9 

de decembro de 2015, que comprenden os números 906 ao 992, 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 CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 
ABRIL, EN RELACIÓN AO PERSOAL EVENTUAL. 
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 

Segundo o artigo 104 bis 1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local (en adiante, LRBRL) 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 consignados, 

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 

un posto de traballo de persoal eventual, que é a Xefa de gabinete e 

comunicación, asignado aos servizos xerais da Entidade Local. 

Teo, 11 de decembro de 2015 

O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 
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4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADHESIÓN AO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA E A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS  EN 
MATERIA DE SUBMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO ÁS 
ENTIDADES LOCAIS. 
O sr. alcalde da conta da proposta de 1 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 10 de decembro de 2015. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Visto o texto do Convenio de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración 
Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias  en materia de 
suministro de información de carácter tributario ás entidades locais  asinado en abril de 
2003. 
 
Considerando que existe a posibilidade de que o Concello de Teo se adhira a dito 
convenio e o interese que ten para esta Administración, de cara a mellorar a  eficacia 
da  xestion recadatoria dos tributos municipais. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Aprobar a adhesión por parte do Concello de Teo ao Convenio de 
colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación 
Española de Municipios e Provincias  en materia de suministro de información de 
carácter tributario ás entidades locais. 
 
Segundo.-  Remitir a certificación do presente acordo á Delegación Especial da AEAT 
en Galicia e levar a cabo tódalas actuacións que permitan darse de alta no sistema 
FORMGEN e a posta en marcha do convenio de referencia”. 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, 

anuncia o apoio do seu grupo á proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e cede a palabra á concelleira do seu grupo D.ª 

Dolores Mariño Facal, quen anuncia o apoio do seu grupo á proposta. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 
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Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP e 2 PSdeG-PSOE), acorda: 
Primeiro.- Aprobar a adhesión por parte do Concello de Teo ao Convenio de 
colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación 
Española de Municipios e Provincias  en materia de suministro de información de 
carácter tributario ás entidades locais. 
 
Segundo.-  Remitir a certificación do presente acordo á Delegación Especial da 
AEAT en Galicia e levar a cabo tódalas actuacións que permitan darse de alta no 
sistema FORMGEN e a posta en marcha do convenio de referencia. 
 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACION DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE 
CONCILIACIÓN DA VIDA  LABORAL E FAMILIAR. 
O sr. alcalde sinala que, aínda que se someterán a votación por separado, se van a 

debater conxuntamente os puntos 5 e 6 da orde do día, relativos á ordenanza do prezo 

público e o Regulamento dos servizos de conciliación, e 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 3 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 10 de decembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
Rafael Sisto Edreira, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 

 
Considerando que o Concello de Teo conta cunha Ordenanza Fiscal Reguladora da 
taxa por servizos de conciliación vixente dende o13/10/2011. 
 
Considerando a necesidade de ampliar o feito impoñible de xeito que se inclúa o 
servizo de Teo madruga, así como a necesidade de regular axeitadamente este ingreso 
baixo a fórmula de precio público que é a mais axeitada dende o punto de vista xurídico 
tributario. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 03/12/2015. 
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PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a Ordenanza do Prezo Público por servizos de 
conciliación da vida persoal e familiar, que de seguido se reflicte, e derogar a 
Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de conciliación vixente ata agora: 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS 
SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA  LABORAL E FAMILIAR  

Artigo 1º. Fundamento e natureza 

En virtude do artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba 
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Teo impón o 
prezo público por servizos de conciliacion da vida familiar e laboral. O citado prezo é un 
recurso público de titularidade municipal e  se regulará pola presente Ordenanza 
Reguladora, polo citado RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo Real Decreto 939/2005, de 
29 de xullo, Regulamento Xeral de Recadación, e demais normas concordantes. 

Artigo 2º.-Servizos que grava o prezo público 

O prezo público que regula a presente Ordenanza esíxese pola utilización do servizos 
de conciliación da vida familiar e laboral do concello de Teo.  As condicións nas que se 
prestan estes servizos recóllense no correspondente regulamento, e son: 

1. Teo madruga 

Programa de conciliación da vida laboral e familiar que se desenvolver dende ás 
07.30 horas ate o comezo das aulas durante todos os días do período lectivo do 
ensino infantil e de primaria. Este servizo consiste: 

• Servizo de gardería  
• Servizo de almorzo para o alumnado interesado. 

2. Conciliación durante os períodos non lectivos.Diverteo 

Os servizos de conciliación teñen un importante cometido durante os períodos 
non lectivos, xa que deben dar  resposta a necesidade de atención que nenos e 
nenas teñen satisfeita durante o seu período escolar.  
Horario entre ás 07.30 horas e as 15.30. 
Servizos: 

• Atención lúdica 
• Servizo de alimentación: 

o Almorzo 
o Xantar 
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Programa de conciliación da vida laboral e familiar que se  desenvolvera  nos 
seguintes períodos  : 

• Dende o 1 de setembro ate o inicio das curso escolar 
• Durante as vacacións do nadal 
• Durante as vacacións de semana santa 
• Dende o remate do curso escolar ate o 30 de xuño. 
• Do 1 ao 15 de xullo 
• Do 16 ao 31 de xullo  
• Do 1 ao 15 de agosto 
• Do 16 a 31 de agosto 

 

Artigo 3º.– Obrigados ao pagamemto 

Están obrigados ao pagamento das cantidades que se establecen como prezo as/os 
nais/pais  dos nenos e das nenas que fagan uso dos servizos  sinalados no artigo 
anterior, no seu defecto, os/as familiares ou titores/as legais a quen corresponda o 
exercicio da patria potestade. 

Artigo 4º. – Criterios e variables para a determinación do importe do prezo 
público 

Para a determinación do importe mensual do prezo público mensual que recolle o 
artígo 5, teranse en conta os seguintes criterios e variables:  

1.- A renda per cápita mensual da unidade familiar, que se computará segundo as 
seguintes regras: 

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados 
legalmente e: 

1. Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as 
pais/nais, vivan independentes destes/as. 

2. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria 
potestade prorrogada ou rehabilitada, e os que convivan na vivenda familiar e 
non teñan ingresos. 

3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. 

b) A renda serán os ingresos totais da unidade familiar do exercicio anterior a aquel en 
que dea comezo o curso escolar no que se pretenda que produza efectos. Calcularase 
como a suma das rendas de cada membro da unidade, e para elo se terán en conta a 
base impoñible xeral e a base impoñible de aforro da declaración do IRPF 
correspondente. 
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Polo tanto, os ingresos totais anuais se acreditarán mediante a presentación das copias 
certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a certificación 
de ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do IRPF. 

c) A renda per cápita anual calculase dividindo os ingresos totais polo número de 
membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, 
incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar. 
Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) 
cando formase parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra 
persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que o outro 
proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento. 

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por 12. 

Artigo 5º.-Importe do prezo público 

As tarifas do prezo público para cada servizo e segundo os niveis de renda, son os que 
se expoñen de seguido: 

1.  Teo Madruga  

-O prezo mensual  polo servizo de gardería e almorzo é de 50 € por cada usuario ou 
usuaria.  

- A utilización do servizo de gardería sen almorzo terá un prezo de 40 €.  

- No caso de utilización do servizo por días soltos o curso será do 25 %, para cada día, 
da cota que lle correspondería do prezo mensual para todos os días lectivos 

- Usuarios ocasionais, o prezo pola prestacións dos servizos de gardería e almorzo 
será de 4 € e de 3.5 sen servizo de almorzo.  Neste caso non se aplicaran as 
exencións e bonificación excepto que servizos sociais de Teo, informe de xeito 
excepcional da incapacidade económica da unidade familiar. 

2. Diverteo  

• O prezo do servizo de Diverteo, que incluíra atención educativa e de tempo libre, 
almorzo e xantar, será de  9 € diarios. O computo total será a multiplicación 
desta cifra polo número de días lectivos de cada unha das convocatorias. 

• A utilización do servizo completo sen almorzo serán  8.5 € diarios 

• A utilización do servizo completo sen xantar 5.5 € ao día.  

• A utilización do servizo, sen comedor será de 5 € por día. 

 

 



 

 - 10 -

Artigo 6º.- Exencións e bonificacións  

 Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o 
disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son 
acumulables entre si: 

1.- Exencións : 

• A emisión dun Informe Social do departamento de servizos sociais que indique a 
necesidade do servizo sen que haxa posibilidades económicas para abonar o 
custo do servizo, determinara a bonificación do 100% da cota. 

2.- Bonificacións:  

• Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo 
irmán e sucesivos terán un desconto dun 15%. 

• Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar  que teña 
unha renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM Anual terán dereito a 
unha bonificación do 50% da cota. Terase en conta o IPREN  anual do exercicio 
ao que corresponda a declaración do IRPF. 

• Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias numerosas segundo a 
definición da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias 
numerosas terán unha bonificación do 25% da cota resultante. Esta situación 
deberá acreditarse mediante a presentación do correspondente título de  familia 
numerosa. 

• Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar  que teña 
unha renda per cápita igual ou inferior ao 75% do IPREM Anual terán dereito a 
unha bonificación do 75% da cota. Terase en conta o IPREN  anual do exercicio 
ao que corresponda a declaración do IRPF. 

Artigo 7º. Cálculo anual-. 
 
A determinación da renda e demais factores que inflúan na cota, determinarase para a 
todas as actividades de conciliación unha soa vez e terán validez para todas as demais 
actividades. A primeira actividade do ano escolar será o Diverteo do mes de setembro. 
Ós usuarios e usuarias que participen nunha actividade determinaranse a renda e as 
bonificación para o resto ate o diverteo de agosto, incluído. De igual xeito a 
documentación necesaria para facer este procedemento será entregada so na primeira 
das actividades de conciliación nas que participe, e constituíran un expediente único 
para cada neno ou nena para ese curso. 
 
Artigo 8º.-Revisión dos prezos. 
 
A) VARIACIÓN INTERANUAL DO IPC 
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Os prezos públicos establecidos no artigo 5 actualizaranse cada curso escolar en 
función da  variación interanual  experimentada polo IPC para a Comunidade 
Autónoma de Galicia, para o cal se modificará o cadro de prezos desta ordenanza. 
 
B) ALTERACIÓN DAS VARIABLES DE CÁLCULO DO IMPORTE 
O importe a pagar polos usuarios do servizo poderá modificarse ao longo do curso 
cando varíen as súas circunstancias familiares ou económicas, que determine unha 
variación no cálculo do prezo final e os descontos aplicables. 

Artigo 9º.-Réxime de pagamento e xestión 

1.- O pagamento das cotas de Diverteo farase no prazo que se indique na 
convocatoria, unha vez confirmada a praza. As persoas obrigada ao pago deberan 
entregar antes de rematado o mencionado prazo, o xustificante de telo realizado nas 
oficinas municipais. 

2.- Nos servizos de Teo Madruga o pagamento farase mensualmente, nos primeiros 
dez días de cada mes. O xustificante do ingreso poderase entregar nas oficinas 
municipais ou no centro escolar onde se preste este servizo. 

3.- O pago dos días soltos de Teo Madruga, farase mediante ingreso en conta corrente 
desiganda ao efecto no prazo de cinco dias dende que se preste o servizo. 

4.- A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas, dará 
lugar á pedida do dereito a dispoñer do servizo.  

Artigo 10º.- Nacemento e extinción da obrigación de pago. 

Na matricula do Teo madruga poderá indicarse unha data de alta no servizo distinta da 
prevista para o inicio do curso. Neste caso non poderá ser posterior ao 1 de outubro, e 
abonarase o servizo dende ese día, aínda que a matricula fora feita no período 
ordinario. 

A baixa provoca a extinción da obriga de pago sempre que se faga con unha antelación 
mínima cinco días hábiles ao remate do mes. No caso de baixas no medio dun mes en 
curso, as comunicadas entre o día 1 e 10, darán lugar a devolución da metade da 
mensualidade. As comunicadas con posterioridade ao día 10, non  dan lugar a dereito 
á devolución da mensualidade abonada previamente. 
As baixas de Diverteo unha vez comezada a actividade non darán lugar a devolución 
do pago realizado como matrícula. As que se produzan antes poderán dar lugar a 
devolución cando esta baixa estea xustificada por un motivo de forza maior ou de 
enfermidade de calquera persoa da unidade familiar. 
 
Disposición Derogatoria 

Queda derogada a Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de conciliacion 
da vida persoal e familiar vixente ata hoxe no concello de Teo. 
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Disposición Derradeira  

A presente Ordenanza Reguladora entrará en vigor a partires do día seguinte ao da 
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,  e manterá a súa vixencia 
indefinidamente en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente. 
Teo, 3 de decembro de 2015. 
O ALCALDE 
 
Rafael Sisto Edreira 
 
 
 
Segundo.- Expoñer o texto da Ordenanza ao público, durante trinta días mediante 
edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións ou suxestións. 
 Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 
quedará definitivamente aprobada. 
 No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas deberán 
ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva” 
 
 
O sr. Iglesias explica que é a primeira vez que se fai un Regulamento deste servizo e 

como se trata de servizos que non están moi xeralizados, so contando con el nos 

concellos da redonda os de Ames e Santiago, se fixo un intento de sistematizar un 

marco xurídico que determine os dereitos e deberes e que estruture o servizo dende a 

óptica dun servizo público de calidade. Explica o sr. Iglesias que a parte común do 

Regulamento, o capítulo I,  intenta dar un marco de acougo a todos as actividades que 

existen actualmente e as que se poidan establecer nun futuro. Explica brevemente o sr. 

Iglesias ese capítulo e salienta que consagra un expediente persoal único do 

alumnado, polo que non sería preciso aportar a documentación en cada unha das 

actividades, regula os aspectos de seguridade e hixiene, consagra o servizo de 

comedor, como un servizo común e normalizado, cousa que neste momento non o é, 

deixándose tamén patente as necesidades de formación do persoal e os dereitos e 

deberes das familias e dos nenos. Sinala o sr. Iglesias que nos capítulos II e III 

regúlase o Teo madruga e o Diverteo, salientando que neste último a maior novidade é 

que se suprime a definición de verán animado, para darlle unha continuidade a todos 

os servizos que teñen estas características. Explica o sr. Iglesias que se amplian os 

horarios actuais, refírese á programación, sinala que se establece unha ratio, sinalando 

que o Regulamento conta tamén unha disposición transitoria, habida conta de que os 

contratos vixentes rematan en xullo de 2016. Tratándose da ordenanza explica o sr. 
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Iglesias que se trata dun prezo público, porque non é segundo a normativa un servizo 

vital, e ten que ter un equilibrio financeiro, que non se da neste caso. Explica que o 

servizo ten un déficit do 60 % do prezo, aínda que politicamente defendan que se leve 

adiante un servizo cun desequilibrio tan importante, por entender que é necesario 

ofertalo para conciliar a vida persoal e laboral. A ordenanza ten así mesmo unha 

estrutura binaria, referíndose ao Teo madruga e conciliación e vai supor un 

abaratamento do custo para moitas familias porque se incorporan exencións e 

bonificacións que antes non existían. Explica o sr. Iglesias que igualmente no Diverteo 

se fai un esforzo importante que se xustifica polas cláusulas sociais optándose por uns 

prezos máis baratos que o resto dos concellos da Comarca. Explica o sr. Iglesias que 

resulta preciso facer unha emenda para a introdución dunha disposición transitoria, 

porque ao igual que ocorre no Regulamento, mentres non se saquen os contratos non 

se poden facer cambios nin na estrutura nin no cobro do servizo. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, di 

que cabe salientar a parte referida ás bonificacións e exencións, que crean 

progresividade na taxa, e anuncia o apoio do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo, D.ª Mª Dolores Nariño Facal. 

 

A sra. Nariño di que, tratándose da ordenanza, existe un enmascaramento da subida 

da taxa. Sinala que lle parecen moi ben todas as melloras e que se trata dun servizo 

imprescindible, porén non se pode esquecer que hai un incremento de 3,50 € a 8,50 €, 

o que vai a afectar ao peto do veciños. Reitera que na ordenanza de xullo de 2011 a 

taxa era de 3€/día, e 3,50 €/día co servizo de xantar, polo tanto trátase dun incremento 

substancial do 60%, nun programa de conciliación. Sinala a sra. Nariño que o sr. 

Iglesias e a sra. Lemus refírense ao déficit do servizo, xa que ten un custo real de 

90.000 € e so se recadan 35.000 €, polo que o concello ten que aportar 55.000 €. 

Salienta que hai unha gran preocupación por eses 55.000 €, nun orzamento de 11 

millóns de euros, cando as dedicacións ascenden a 196.000 €, e resulta que agora 

preocupa o servizo de conciliación. A sra. Nariño di que como veciña ten que dicir que 

se segue coa suba de taxas, engadindo que lle parece sorprendente, ao igual que llo 
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parece que a día de hoxe os nenos en ningún momento van a ter un servizo axustado 

neste caso, é dicir, non vai a existir un desayuno nin un almorzo quente. Considera que 

se quere regular un servizo e que non é fácil porén débese implantar un servizo 

decente e axustado ás necesidades, porque se un neno vai dende as 7,30 ás 3,15 que 

non tome nada quente é preocupante. Explica a sra. Nariño que, aínda que si se 

introducen melloras, como grupo non van a apoiar unha ordenanza que supón un 

incremento da taxa, con independencia das bonificacións e exencións incorporadas. 

Tratándose do Regulamento do servizo di a sra. Nariño que está ben que se regule e 

que se melloren as cousas. Salienta que en todo caso nesas mellora se ofrecen uns 

servizos que non están realmente implantados e non está pensado como se van a 

xestionar. Pregunta  como se vai a levar todo o servizo de xantar e comedor. 

  

O sr. Iglesias explica que haberá que enterarse xa, salientando que o único servizo que 

tiña comedor ata este momento é o diverteo de verán, verán animado, porén os 

diverteos nunca tiveron servizo de comedor porque existe un problema de número, xa 

as empresas teñen un número e non se chega para poder facer o catering. Explica que 

se está nun locais que non son do concello senón da Consellería de educación e as 

cociñas están pechadas. Explica que se lle dou unha volta ao tema, e incluso a unha  á 

petición dunha Ampa polo tema dos tapers. A partir do ano que ven, cando se alcance 

o número de 15, se poderá dar o servizo de comedor. O problema é como se van a 

organizar as empresas e pode ser que o servizo se teña que centralizar nun dos 

colexios e non en todos e haberá que buscar alternativas para poder dar unha 

resposta. Practicamente ningún neno está de 7,30 ata as 3,30, aínda que pode haber 

algún e haberá que buscar unha solución porén que o mellor pode ser que o servizo 

estea centralizado  nun dos colexios. Salienta que, fora do verán, non hai demanda do 

servizo do comedor e que, salvo os dos núcleos existentes, que son bastante urbanos, 

o resto do concello é bastante rural e a rede familiar funciona, polo que se trata dun 

servizo importante para moita xente porén non para a gran maioría da poboación 

 

Explica o sr. Iglesias que cando se aprobou  propón un prezo de 6,50 € cando en Ames 

se aprobou, no mesmo mes de 2011, 11,50€. Salienta que se pretende incrementar a 

taxa de 3 a 5 euros porque non parece sostible, engadindo que se trata dun custo que 

está moi por debaixo do prezos de mercados e dando ademais maior calidade. Sinala 
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que tratándose do custo hai niveis de renda que non van a ver incrementada a taxa, e 

en todo caso nunca ao nivel dos 11,5 de Ames e nin de Santiago. Considera o Sr. 

iglesias que hai que actualizar os prezos, non podéndose manter un prezo do 2011, 

sobre todo cando se establecen as medidas necesarias para que as rendas máis 

baixas non sufran esa subida. Espera o sr. Iglesias que a partir de xullo, cando entren 

en vigor o Regulamento e a ordenanza, se poidan garantir mellores servizos, e que por 

iso se fai. 

 

Explica o sr. Iglesias que o tema do taper é unha solicitude por parte dos pais que é 

imposible de facer no inverno, por cuestións técnicas, podéndose valorar o taper frío. 

Explica que se falou con sanidade para que lles orientara sobre como garantir o 

proceso da mellor forma posible e estase camiño de conseguilo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a  portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, 

di que lle chaman a atención os comentarios que se repitan nas novas do PP sobre a 

suba de impostos en Teo, sinalando que o único tema que se fixo foi a consolidación, 

que non suba, do IBI e nada máis. Estima que se fala de consideracións xerais, que 

non se axustan á realidade, cando o lóxico será consideralo caso por caso, sendo esta 

a primeira taxa que se sube. Di que descoñece cales foron as outras taxas e impostos 

que se subiron, cando este é o primeiro. Salienta a Sra. Lemus que as melloras teñen 

un custo e, tratándose do tema do taper, se podería facer incluso un esforzo conxunto 

polo concelleiros do PP coa Consellaría para que abran as cociñas porque así sería 

moito máis fácil. 

 

Intervén a concelleira do PP, sra. Nariño, e di que tratándose da mellora é certo que 

todas as cousas pioneiras necesitan melloras, porén o dato obxectivo é que se 

incrementa a taxa, polo tanto considera que as preguntas do PP, como partido e como 

oposición, non están fora de lugar. Di a sra. Nariño que a sra. Lemus falaba do custo, 

do déficil, ect, considerándose que todos os custos que se poida asumir, como se está 

a falar dun tema social, mellor, parecéndolle que o prezo público que se quere 

modificar é unha suba bastante elevada. Salienta a sra. Nariño que se trata dun 

incremento dunha taxa, por iso o PP non está falando de nada raro, e por iso o PP 

decide que non o vai a apoiar esa suba e menos nun programa de conciliación. 
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Anuncia a sra. Nariño a abstención do seu grupo polo que se refire ao Regulamento. 

Espera esta concelleira que todas as melloras se consigan e anuncia que apoiaran 

todo o que sexa o sistema de buscar un xeito alternativo de que sexa un único comedor 

e o resto das cousas que comentou o sr. Iglesias e que non son fáciles de xestionar. 

 

O sr. alcalde explica que se vai a proceder en primeiro lugar a someter a votación a 

emenda ao ditame, á que da lectura e se reproduce a continuación, para despois 

someter a votación o texto do ditame ou, no seu caso, o texto do ditame emendado. 

“Disposición Transitoria 

Os prezos públicos recollidos nesta ordenanza comezaran a aplicarse a partir da 
edición do Diverteo do mes de xuño”. 

 
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes (7 
Son de Teo-ANOVA, 7 PP e 2 PSdeG-PSOE), acorda aprobar a emenda formulada 
ao ditame da proposta alcaldía de aprobación da ordenanza reguladora do prezo 
público pola utilización dos servizos de conciliación da vida laboral e familiar. 
 
Sometido a votación o ditame emendado, o Pleno da Corporación, con nove 
votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e sete en contra (7PP) 
acorda: 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza do Prezo Público por servizos de 
conciliación da vida persoal e familiar, que de seguido se reflicte, e derogar a 
Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de conciliación vixente ata 
agora: 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS 
SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA  LABORAL E FAMILIAR  

Artigo 1º. Fundamento e natureza 

En virtude do artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba 
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Teo impón o 
prezo público por servizos de conciliacion da vida familiar e laboral. O citado prezo é un 
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recurso público de titularidade municipal e  se regulará pola presente Ordenanza 
Reguladora, polo citado RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo Real Decreto 939/2005, de 
29 de xullo, Regulamento Xeral de Recadación, e demais normas concordantes. 

Artigo 2º.-Servizos que grava o prezo público 

O prezo público que regula a presente Ordenanza esíxese pola utilización do servizos 
de conciliación da vida familiar e laboral do concello de Teo.  As condicións nas que se 
prestan estes servizos recóllense no correspondente regulamento, e son: 

3. Teo madruga 

Programa de conciliación da vida laboral e familiar que se desenvolver dende ás 
07.30 horas ate o comezo das aulas durante todos os días do período lectivo do 
ensino infantil e de primaria. Este servizo consiste: 

• Servizo de gardería  
• Servizo de almorzo para o alumnado interesado. 

4. Conciliación durante os períodos non lectivos.Diverteo 

Os servizos de conciliación teñen un importante cometido durante os períodos 
non lectivos, xa que deben dar  resposta a necesidade de atención que nenos e 
nenas teñen satisfeita durante o seu período escolar.  
Horario entre ás 07.30 horas e as 15.30. 
Servizos: 

• Atención lúdica 
• Servizo de alimentación: 

o Almorzo 
o Xantar 

Programa de conciliación da vida laboral e familiar que se  desenvolvera  nos 
seguintes períodos  : 

• Dende o 1 de setembro ate o inicio das curso escolar 
• Durante as vacacións do nadal 
• Durante as vacacións de semana santa 
• Dende o remate do curso escolar ate o 30 de xuño. 
• Do 1 ao 15 de xullo 
• Do 16 ao 31 de xullo  
• Do 1 ao 15 de agosto 
• Do 16 a 31 de agosto 

Artigo 3º.– Obrigados ao pagamemto 

Están obrigados ao pagamento das cantidades que se establecen como prezo as/os 
nais/pais  dos nenos e das nenas que fagan uso dos servizos  sinalados no artigo 
anterior, no seu defecto, os/as familiares ou titores/as legais a quen corresponda o 
exercicio da patria potestade. 
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Artigo 4º. – Criterios e variables para a determinación do importe do prezo 
público 

Para a determinación do importe mensual do prezo público mensual que recolle o 
artígo 5, teranse en conta os seguintes criterios e variables:  

1.- A renda per cápita mensual da unidade familiar, que se computará segundo as 
seguintes regras: 

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados 
legalmente e: 

1. Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as 
pais/nais, vivan independentes destes/as. 

2. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria 
potestade prorrogada ou rehabilitada, e os que convivan na vivenda familiar e 
non teñan ingresos. 

3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. 

b) A renda serán os ingresos totais da unidade familiar do exercicio anterior a aquel en 
que dea comezo o curso escolar no que se pretenda que produza efectos. Calcularase 
como a suma das rendas de cada membro da unidade, e para elo se terán en conta a 
base impoñible xeral e a base impoñible de aforro da declaración do IRPF 
correspondente. 

Polo tanto, os ingresos totais anuais se acreditarán mediante a presentación das copias 
certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a certificación 
de ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do IRPF. 

c) A renda per cápita anual calculase dividindo os ingresos totais polo número de 
membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, 
incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar. 
Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) 
cando formase parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra 
persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que o outro 
proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento. 

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por 12. 

Artigo 5º.-Importe do prezo público 

As tarifas do prezo público para cada servizo e segundo os niveis de renda, son os que 
se expoñen de seguido: 
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1.  Teo Madruga  

-O prezo mensual  polo servizo de gardería e almorzo é de 50 € por cada usuario ou 
usuaria.  

- A utilización do servizo de gardería sen almorzo terá un prezo de 40 €.  

- No caso de utilización do servizo por días soltos o curso será do 25 %, para cada día, 
da cota que lle correspondería do prezo mensual para todos os días lectivos 

- Usuarios ocasionais, o prezo pola prestacións dos servizos de gardería e almorzo 
será de 4 € e de 3.5 sen servizo de almorzo.  Neste caso non se aplicaran as 
exencións e bonificación excepto que servizos sociais de Teo, informe de xeito 
excepcional da incapacidade económica da unidade familiar. 

2. Diverteo  

• O prezo do servizo de Diverteo, que incluíra atención educativa e de tempo libre, 
almorzo e xantar, será de  9 € diarios. O computo total será a multiplicación 
desta cifra polo número de días lectivos de cada unha das convocatorias. 

• A utilización do servizo completo sen almorzo serán  8.5 € diarios 

• A utilización do servizo completo sen xantar 5.5 € ao día.  

• A utilización do servizo, sen comedor será de 5 € por día. 

Artigo 6º.- Exencións e bonificacións  

 Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o 
disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son 
acumulables entre si: 

1.- Exencións : 

• A emisión dun Informe Social do departamento de servizos sociais que indique a 
necesidade do servizo sen que haxa posibilidades económicas para abonar o 
custo do servizo, determinara a bonificación do 100% da cota. 

2.- Bonificacións:  

• Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo 
irmán e sucesivos terán un desconto dun 15%. 

• Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar  que teña 
unha renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM Anual terán dereito a 
unha bonificación do 50% da cota. Terase en conta o IPREN  anual do exercicio 
ao que corresponda a declaración do IRPF. 
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• Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias numerosas segundo a 
definición da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias 
numerosas terán unha bonificación do 25% da cota resultante. Esta situación 
deberá acreditarse mediante a presentación do correspondente título de  familia 
numerosa. 

• Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar  que teña 
unha renda per cápita igual ou inferior ao 75% do IPREM Anual terán dereito a 
unha bonificación do 75% da cota. Terase en conta o IPREN  anual do exercicio 
ao que corresponda a declaración do IRPF. 

Artigo 7º. Cálculo anual-. 
 
A determinación da renda e demais factores que inflúan na cota, determinarase para a 
todas as actividades de conciliación unha soa vez e terán validez para todas as demais 
actividades. A primeira actividade do ano escolar será o Diverteo do mes de setembro. 
Ós usuarios e usuarias que participen nunha actividade determinaranse a renda e as 
bonificación para o resto ate o diverteo de agosto, incluído. De igual xeito a 
documentación necesaria para facer este procedemento será entregada so na primeira 
das actividades de conciliación nas que participe, e constituíran un expediente único 
para cada neno ou nena para ese curso. 
 
Artigo 8º.-Revisión dos prezos. 
 
A) VARIACIÓN INTERANUAL DO IPC 
Os prezos públicos establecidos no artigo 5 actualizaranse cada curso escolar en 
función da  variación interanual  experimentada polo IPC para a Comunidade 
Autónoma de Galicia, para o cal se modificará o cadro de prezos desta ordenanza. 
 
B) ALTERACIÓN DAS VARIABLES DE CÁLCULO DO IMPORTE 
O importe a pagar polos usuarios do servizo poderá modificarse ao longo do curso 
cando varíen as súas circunstancias familiares ou económicas, que determine unha 
variación no cálculo do prezo final e os descontos aplicables. 

Artigo 9º.-Réxime de pagamento e xestión 

1.- O pagamento das cotas de Diverteo farase no prazo que se indique na 
convocatoria, unha vez confirmada a praza. As persoas obrigada ao pago deberan 
entregar antes de rematado o mencionado prazo, o xustificante de telo realizado nas 
oficinas municipais. 

2.- Nos servizos de Teo Madruga o pagamento farase mensualmente, nos primeiros 
dez días de cada mes. O xustificante do ingreso poderase entregar nas oficinas 
municipais ou no centro escolar onde se preste este servizo. 

3.- O pago dos días soltos de Teo Madruga, farase mediante ingreso en conta corrente 
desiganda ao efecto no prazo de cinco dias dende que se preste o servizo. 
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4.- A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas, dará 
lugar á pedida do dereito a dispoñer do servizo.  

Artigo 10º.- Nacemento e extinción da obrigación de pago. 

Na matricula do Teo madruga poderá indicarse unha data de alta no servizo distinta da 
prevista para o inicio do curso. Neste caso non poderá ser posterior ao 1 de outubro, e 
abonarase o servizo dende ese día, aínda que a matricula fora feita no período 
ordinario. 

A baixa provoca a extinción da obriga de pago sempre que se faga con unha antelación 
mínima cinco días hábiles ao remate do mes. No caso de baixas no medio dun mes en 
curso, as comunicadas entre o día 1 e 10, darán lugar a devolución da metade da 
mensualidade. As comunicadas con posterioridade ao día 10, non  dan lugar a dereito 
á devolución da mensualidade abonada previamente. 
As baixas de Diverteo unha vez comezada a actividade non darán lugar a devolución 
do pago realizado como matrícula. As que se produzan antes poderán dar lugar a 
devolución cando esta baixa estea xustificada por un motivo de forza maior ou de 
enfermidade de calquera persoa da unidade familiar. 
 
Disposición Derogatoria 

Queda derogada a Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de conciliacion 
da vida persoal e familiar vixente ata hoxe no concello de Teo. 

Disposición Transitoria 

Os prezos públicos recollidos nesta ordenanza comezaran a aplicarse a partir da 
edición do Diverteo do mes de xuño. 

Disposición Derradeira  

A presente Ordenanza Reguladora entrará en vigor a partires do día seguinte ao da 
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,  e manterá a súa vixencia 
indefinidamente en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente. 
 
 
 
 

Segundo.- Expoñer o texto da Ordenanza ao público, durante trinta días mediante 
edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións ou 
suxestións. 
 
Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 
quedará definitivamente aprobada. 
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 No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas 
deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva. 

 
Sendo as vinte horas e trinta e catro minutos abandona o Salón de Plenos a 

interventora municipal.  

 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO 
DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN DO CONCELLO DE 
TEO. 
O sr. alcalde da conta da proposta de 3 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social, 

igualdade, participación veciñal e mocidade de 10 de decembro de 2015. 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Considerando que os programas de conciliación da vida laboral e familiar do concello 

de Teo teñen como obxectivo facilitar que as familias poidan harmonizar a súa vida 

laboral e o coidado de fillos e fillas menores, mediante unha alternativa de ocio coas 

seguintes características: 

• Fomentar nos e nas menores participantes á adquisición de hábitos e 

habilidades sociais que favorezan a solidariedade, o compañeirismo, a igualdade 

de xénero, o respecto pola diferenza e  o traballo en equipa. 

• Desenvólvese dende un modelo de intervención socio educativa baseado en 

temas transversais e contidos diversos que contribúan a un enriquecemento da 

formación como persoas, adquirindo valores e actitudes que lles permitan intervir 

en sociedade de xeito positivo e consciente. 

• Realizar actividades lúdicas planificadas e estruturadas que sexan apetecibles e 

divertidas, xa que corresponden a horarios e épocas non lectivas. 
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Considerando que é necesario un Regulamento que estableza as normas de  

ordenación e funcionamento dos servizos de conciliación da vida familiar e laboral  que 

presta o concello de Teo, 

 

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

acordo: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o regulamento de funcionamento dos programas de 

conciliación do Concello de Teo, que se incorpora como anexo. 

Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o prazo de 30 

días, para a presentación de reclamacións. De non formularse reclamacións durante a 

exposición pública, entenderase definitivamente aprobado definitivamente o citado 

Regulamento. 

 

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”. 

 

ANEXO 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN 

DO CONCELLO DE TEO. 

(…) 

 

Preguntado polo sr. alcalde, non se abre debate neste punto. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con nove votos a favor (7 
Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e sete abstencións (7 PP), acorda: 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o regulamento de funcionamento dos programas 
de conciliación do Concello de Teo, que se incorpora como anexo. 
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Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o 
prazo de 30 días, para a presentación de reclamacións. De non formularse 
reclamacións durante a exposición pública, entenderase definitivamente 
aprobado definitivamente o citado Regulamento. 
 
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. 
 

ANEXO 
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN 

DO CONCELLO DE TEO. 

CAPÍTULO I: NORMAS COMÚNS 

Artigo 1. Obxecto. 
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación dos servizos  de conciliación 

da vida familiar e laboral  que presta o concello de Teo. 

 

Ademais do previsto neste Regulamento será de aplicación a Ordenanza municipal 

reguladora do prezo público do concello de Teo, así como as restantes normas de 

réxime local e autonómicas de aplicación. 

O presente regulamento establece e concreta as normas de organización e 

funcionamento dos servizos de conciliación do concello de Teo: 

• Teo Madruga 

• Diverteo 

Para outros servizos da mesma índole que se poidan prestar esta norma será de 

aplicación por analoxía mentres non se desenvolva unha regulación propia. 
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Artigo 2. Obxectivo. 

Os programas de conciliación da vida laboral e familiar do concello de Teo teñen como 

obxectivo facilitar que as familias poidan harmonizar a súa vida laboral e o coidado de 

fillos e fillas menores, mediante unha alternativa de ocio coas seguintes características: 

• Fomentar nos e nas menores participantes á adquisición de hábitos e 

habilidades sociais que favorezan a solidariedade, o compañeirismo, a igualdade 

de xénero, o respecto pola diferenza e  o traballo en equipa. 

• Desenvólvese dende un modelo de intervención socio educativa baseado en 

temas transversais e contidos diversos que contribúan a un enriquecemento da 

formación como persoas, adquirindo valores e actitudes que lles permitan intervir 

en sociedade de xeito positivo e consciente. 

• Realizar actividades lúdicas planificadas e estruturadas que sexan apetecibles e 

divertidas, xa que corresponden a horarios e épocas non lectivas. 

 
Artigo 3. Lugar e usuarios/as. 
Estes servizos desenvolveranse nos CEIP de Calo, A Ramallosa e Os Tilos, ou en 

calquera outra instalación municipal que puidera utilizarse para este fin. Terán 

prioridade para a utilización destes servizos as familias empadroadas en Teo. 

Entendendo por empadroadas en Teo, cando o estean os fillos ou fillas e os 

proxenitores cos que conviva, ou representantes legais. 

 
Artigo 4. Fontes de financiamento. 
Os servizos de conciliación contan con tres fontes de financiamento: 

a) Achegas directas do concello. 

b) Achegas procedentes de subvencións e/ou convenios con outras Administracións. 

c)  Prezos Públicos. Os prezos públicos que se terán que pagar serán os establecidos 

na ordenanza reguladora do prezo público pola utilización do servizos de conciliación 

de Teo. 
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Artigo 5. O emprego de linguas. 
A lingua vehicular dos servizos de conciliación de Teo é o galego. En concordancia co 

establecido no  Decreto 79/2010, do 20 de maio, coa finalidade de promover o uso da 

lingua galega establecerase un programa regular de actividades de fomento da lingua 

galega nos servizos de conciliación. Establecerase un proxecto lingüístico que apoie o 

uso do galego no tempo libre e espazos lúdicos. 

 

Artigo 6. Expediente persoal do alumnado. 
O alumnado de cada unha das actividades contará cun expediente persoal no que 

constarán datos de filiación, enderezo e teléfono para avisos, así como cantas 

circunstancias aconsellen unha atención diferenciada. O arquivo destes datos estará 

suxeito á normativa de protección de datos. 

 

Para a conformación do expediente as familias deberán entregar no seu centro a 

documentación que se indique para cada actividade, e que en todo caso comprendera: 

• Fotografías tamaño carné. 

• Informe do especialista que corresponda en relación a enfermidades específicas 

ou discapacidades que precisen dunha atención específica, en especial os 

xustificativos de alerxias e/ou intolerancias. 

• Fotocopia da tarxeta sanitaria. 

• Ficha de inscrición. 

• Ficha de autorización para recoller á/ao nena/o, no caso de que haxa mais 

persoas autorizadas que os pais, nais ou responsables legais. 

• Documentación xurídica suficiente para demostrar a retirada da garda e custodia 

a algún dos proxenitores. 

• Ficha de autorización para tirar fotografías e utilización destas. 

 

Artigo 7. Aspectos sanitarios e hixiene. 

a) As/os nenas/os deberán acudir as actividades de conciliación en condicións 

correctas de saúde e hixiene. 
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b) Non serán admitidas/os as/os nenas/os que padezan enfermidades 

infectocontaxiosas. A aparición destas enfermidades deberá ser comunicada aos 

responsables das actividades de conciliación que, á súa vez, poñerano de 

inmediato en coñecemento da concellería responsable destas actividades. 

c) No caso de observarse síntomas dun proceso infectocontaxioso nas/nos nenas/os 

durante o desenvolvemento da actividade avisarase ás/aos nais, pais ou 

responsables legais, para que os recollan no menor tempo posible co fin de evitar 

a propagación da enfermidade entre as/os demais nenas/os.  

d) No caso de enfermidade ou accidente sobrevido no servizo, despois das primeiras 

atencións no centro, o acontecido poñerase en coñecemento da familia da/o 

nena/o e, se é o caso, garantirase que esta/este reciba a atención médica 

axeitada. 

e) Nos casos nos que se deban administrar medicamentos ás/aos nenas/os, 

exceptuando os antipiréticos, deberán ir acompañados de informe médico, 

actualizado á data do tratamento, na que conste o nome da/do menor, o nome do 

medicamento e a forma, dose e periodicidade na administración. En todo caso, 

non se administrará ningunha medicación que non veña acompañada da 

autorización por escrito da/do nai/pai ou responsables legais. 

f) Os nenos ou nenas que necesiten atención especializada ou con coidados 

especias, deberan facelo constar na súa solicitude de matrícula, aportando a 

documentación necesaria para que a técnica responsable do servizo poida valorar 

a situación e xunto co persoal do servizo facer unha planificación de espazos e 

recursos que garanta unha correcta atención. Nos casos especialmente 

complexos, poderase atrasar no tempo imprescindible a incorporación ao servizo 

dun neno ou nena até que dita planificación sexa operativa. 

 
Artigo 8. Servizos de comedor. 
Nas actividades de conciliación, sempre que o número de solicitudes o faga viable, 

haberá servizo de comedor que incluirá o almorzo e o xantar. Na regulación de cada 

servizo inclúese o desenvolvemento particular deste servizo. En todo caso teranse en 

conta as intolerancias alimentarias, debidamente xustificadas de cada neno ou nena, e 

proporcionaráselle unha alimentación compatible con elas. 
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A merenda de media maña será aportada polas familias e será organizada polas 

persoas responsables do servizo. O contido desta merenda debe estar en consonancia 

coas mínimas normas de nutrición, e en caso de dubidas seguiranse as indicacións dos 

responsables. 

 

Artigo 9. Educación na igualdade. 
Coa fin de garantir a educación en igualdade e o respecto á diferenzas relativas a todos 

os ámbitos, as actividades de conciliación, dentro da súa dobre vertente de educación 

non formal e tempo libre, son un espazo privilexiado para  establecer os alicerces sobre 

os que asentar comportamentos futuros relacionados coa igualdade entre as persoas. 

Esta visión transversal debe estar presente en toda a planificación e programación dos 

proxectos de intervención nas actividades. 

 
Artigo 10. Diversidade. 
Nas abordaxes directas, e tamén nas opinións, preguntas, e valoración de todo tipo de 

persoas, deberase ter en conta a diversidade de familias, de crenzas e de 

circunstancias persoais que existen na nosa sociedade, procurando realizar actividades  

inclusivas e potenciadoras do carácter positivo da diferenza. No caso de detectar 

circunstancias persoais que sexan causa dunha posible exclusión ou marxinación 

deberase activar un protocolo específico de abordaxe da situación. 

 
Artigo 11. Entrega e recollida das e dos nenas e nenos. 
A entrega e recollida deberán realizarse dentro das marxes da xornada de cada 

actividade. Os país e nais poden autorizar a calquera persoa maior de idade para 

recoller aos seus fillos e fillas, tal como se fixo na ficha de inscrición. Deberán dar os 

datos das persoas sinaladas, e no caso de querer  cambiala  poden facelo na propia 

actividade utilizando o impreso existente ao efecto. 

Se existirá algunha circunstancia de orde legal especial na relación  de algún dos 

proxenitores co ou coa menor debe avisarse explicitamente. Do contrario calquera 

deles poderá recoller e autorizar recollidas do neno ou nena. 

Para abandonar a actividade de conciliación, os nenos e nenas da etapa de infantil 

terán que ser recollidos por unha persoa maior de idade autorizada. 
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Os nenos e nenas de primaria poderán abandonar sos ou soas a actividade sempre e 

cando o autoricen expresamente os pais ou nais mediante escrito presentado no 

Rexistro Xeral do concello. O monitorado comunicarase co Concello naquelas 

situacións nas que habendo esta autorización, consideren que non é axeitado. Dende a 

concellería de igualdade falarase coas persoas responsables do neno ou nena. 

 

Excepcionalmente autorizarase a recollida de nenas ou nenos por persoas menores de 

dezaoito e maiores de dezaseis, debendo solicitarse mediante escrito presentado no 

Rexistro xeral do Concello. 

 

Nas actividades previas á entrada na xornada escolar, os nenos e nenas das 

actividades de conciliación serán trasladados aos espazos comúns onde se reunirán 

cos compañeiros e compañeiras para incorporarse as actividades educativas formais. 

 
Artigo 12. Saídas. 
As/os nenas/os poderán realizar as saídas incluídas na programación dos servizos de 

conciliación, previa autorización por escrito por parte das/dos nais/pais ou responsables 

legais.  

Estas saídas teñen por obxecto: 

a) Favorecer o establecemento de relacións sociais en espazos diversos. 

b) Observar e explorar á contorna. 

c) Coñecer algunhas manifestacións naturais e culturais do medio. 

 
Artigo 13.  Baixas. 
As persoas responsables das/os usuarias/os poderán solicitar a baixa no servizo no 

momento que non necesiten utilizalo, mediante escrito presentado no Rexistro Xeral do 

concello, no que se inclúan os datos identificativos do neno ou nena, e da persoas que 

asina a solicitude, así como a relación que os ou as une e data a partir da que o neno 

ou nena non fará uso do servizo. 

A baixa extinguira a obriga de pagamento segundo o recollido na correspondente 

ordenanza fiscal. 
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Artigo 14. Ausencias. 

A ausencia esporádica ou continuada dun servizo non exime da obriga de pagamento e 

non dá dereito á devolución das cotas.  

Unha ausencia inxustificadas dun mes no Teo Madruga ou de cinco días hábiles no 

Diverteo producirá unha baixa automática no servizo.  

No caso dunha ausencia xustificada manterase a praza, coa obriga de seguir facendo o 

pagamento da cota integra que se viña pagando. 

 
Artigo  15. Dereito de admisión e potestade sancionadora. 

O concello de Teo reservase para si o dereito de admisión e de exclusión  temporal ou 

definitiva dos nenos e nenas cando: 

a) se comporten reiteradamente de xeito incorrecto  

b) os pais, nais ou responsables legais dos mesmos/as, non respecten este 

regulamento ou as normas básicas de convivencia. 

O procedemento básico para unha exclusión debe incluír unha audiencia previa ás 

nais, pais ou responsables legais, e comunicáraselle por escrito do concello onde se 

concrete o tempo de exclusión e a causa. 

Os nenos e nenas que acudan aos servizos deberán ter adquiridos os hábitos de 

alimentación, manexo de utensilios e hixiene, propio de cada idade. No caso de non ser 

así as persoas encargadas do servizo traballarán conxuntamente con pais, nais ou 

responsables legais para que se produza unha adecuación das habilidades e a idade 

do neno ou nena. 

 
Artigo 16. Cobro das cotas. 
As cotas de copagamento deste servizo serán fixadas e cobradas conforme ao 

establecido na normativa municipal vixente en cada momento. 

 
Artigo 17. Persoal. 
O persoal de atención directa aos nenos e nenas en calquera dos programas ten que 

ter algunha das seguintes titulacións: 
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• Monitor de tempo Libre 

• Técnico superior en animación sociocultural 

• Técnico superior en Educación Infantil 

• Licenciado en pedagoxía ou psicopedagoxía. 

• Mestre 

• Calquera outra que teña correspondencia con estas noutros plans de estudo. 

 

Artigo 18. Dereitos. 
a) Dereitos das/os nenas/os: 

1. Acceso ás actividades sen discriminación por razón de nacionalidade, sexo, 

raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. 

2. Á debida consideración no trato, á dignidade da persoa, tanto por parte do 

persoal do centro como das/dos demais usuarias/os. 

3. Ao sixilo profesional relativo aos datos do seu historial sanitario e 

sociofamiliar. 

4. A realizar saídas programadas ao exterior, sempre que conten con 

autorización escrita por parte das nais, pais ou representantes legais. 

5. A seren informados de xeito comprensible das medidas adoptadas ao 

respecto deles candos lles afecte a súa educación 

7. A recibir unha asistencia individualizada de contido educativo cara a súa 

integración sociofamiliar de acordo coas súas necesidades específicas, que teña 

como obxectivos prioritarios a súa protección, educación e formación. 

8. A seren educadas/os para a comprensión, tolerancia e convivencia 

democrática, posibilitándolles que poidan facer uso das súas opción de forma 

libre e persoal. 

b) Dereitos das/dos nais/pais ou responsables legais: 



 

 - 32 -

1. A asociárense co obxecto de favorecer a participación na programación e no 

desenvolvemento de actividades dos servizos de conciliación.  

2. A seren informados de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto 

das/dos súas/seus fillas/os e a pediren explicacións de canto afecte a súa propia 

educación. 

3. A participaren nas actividades educativas programadas para a convivencia 

coas familias. 

4. E todos aqueles dereitos e obrigas dos pais/nais ou representantes legais que 

contemple a lexislación educativa vixente. 

 
Artigo 19.  Deberes. 
Deberes dos usuarios e usuarias e dos e das pais, nais e responsables legais: 

a) Pagar as taxas que se determinen na correspondente ordenanza municipal. 

b) Cumprir as normas sobre a utilización dos servizos determinadas neste 

Regulamento. 

c) Observar unha conduta inspirada no mutuo respecto, a tolerancia e a 

colaboración. 

CAPÍTULO II: TEO MADRUGA 

Artigo 20. Definición. 

Programa de conciliación da vida laboral e familiar que se desenvolve dende ás 07.30 

horas até o comezo das aulas durante todos os días do período lectivo do ensino 

infantil e de primaria nos CEIP de Calo e os Tilos. Os usuarios e usuarias do programa 

deberán estar escolarizados neses centros. 

 

Artigo  21. Servizos. 

Este servizo comprende: 

• Servizo de gardería. Coidado e atención educativa durante o tempo que se 

permaneza no servizo antes do comezo das aulas. 
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• Servizo de almorzo para o alumnado interesado. O servizo de almorzo 

prestarase dende o comezo do servizo até 30 minutos antes do comezo das 

aulas. Debera incluír unha bebida a base de leite quente, froita e galletas, 

cereais ou pan. Os nenos e nenas que teñan algún tipo de intolerancia 

alimentaria debidamente xustificada terán un menú adaptados ás súas 

necesidades. 

 

Artigo 22. Funcións dos monitores ou monitoras. 

As función dos monitores e monitoras do Teo Madruga son as seguintes: 

1. Elaborar os almorzos segundo os criterios establecidos desde o Concello. 

2. Trasladar o neno/a  para o comezo da xornada lectiva a xunto os seus 

compañeiros e compañeiras, segundo a organización do centro educativo. 

3. Desenvolver as actividades lúdicas no tempo de lecer nos espazos cedidos polo 

centro.  

4. Deixar recollidas as instalacións e limpo o mobiliario e os utensilios usados, así 

como os espazos para a realización das actividades lúdicas.  

5. Atender aos pais, nais ou responsables legais  por teléfono ou persoalmente, 

para cuestións estritamente técnicas relacionadas coa atención diaria dos nenos 

e nenas. En todos os demais casos, deberán informar, en todo momento, a 

técnica municipal encargada da coordinación do servizo, así como antes de 

realizar calquera tipo de xuntanza con calquera familia. Tamén deberán informar 

ao Concello sobre as inquedanzas e suxestións dos pais, nais e responsables 

legais.  

6. Reunirse periodicamente coa persoa responsable municipal deste servizo. 

7. Custodiar a documentación persoal dos usuarios/as do servizos ao abeiro do 

disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 

8. Controlar as asistencias ou ausencias dos nenos/as usuarias do servizo, así 

como os pagos  dos usuarios/as ocasionais. Farase un  rexistro mensual que se 

entregara á técnica municipal. 
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9. Educar mediante técnicas e estratexias  propias da educación non formal e 

lúdica, en temas de saúde, consumo, alimentación, convivencia e socialización, 

horarios, respecto polas instalación e o material  etc. 

10.  Atender aos nenos/as no caso de accidentes. 

11. Informar os pais e nais ou responsables legais e o Concello de calquera 

incidencia que aconteza. 

12. Realizar as demais funcións que se lles atribúan desde o Concello para o 

correcto funcionamento do servizo.  

 

Artigo 23.Tipos de usuarios/as. 

Os usuarios e usuarias de Teo Madruga poden ser ocasionais ou fixos/as, segundo se 

recolle a continuación: 

 a) Usuario/a fixo/a. Aquel/a usuario/a que se matricule e utilice o servizo de luns a 

venres, independentemente de que o utilice todos os días ou días concretos. A 

matricula farase seguindo modelo establecido ao efecto. Pódese dar de alta no prazo 

da matrícula ou, de haber prazas, con posterioridade. As prazas máximas serán as 

contempladas segundo do  número de monitores ou monitoras existentes a día 1 de 

novembro. Os/as usuarios/as fixos/as poderán escoller as seguintes frecuencias de 

utilización do servizo: 

• 1 día por semana  

• 2 días por semana 

• 3 días por semana  

• 4 días por semana  

• 5 días por semana  

En caso dunha utilización do servizo distinta aos 5 días da semana, os días de 

utilización deberán ser días concretos previamente sinalados.  

Os/as usuarios/as fixos/as poderán solicitar unha utilización do servizo distinta das 

establecidas, sempre que o soliciten por escrito motivado, sendo de aplicación a 

ordenanza fiscal vixente aos efectos de pagamento. O concello poderá denegar dita 
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solicitude no caso de que a frecuencia solicitada supoña problemas para a 

organización do servizo. Os usuarios/as fixos/as poderán variar a frecuencia de 

utilización do servizo sempre que a organización do servizo o permita e o soliciten 

mediante escrito motivado presentado con antelación de sete días naturais. O concello 

poderá negarse no caso de que as solicitudes de cambios na utilización do servizo 

supoñan problemas para a organización do mesmo, ou orixine problemas de 

compatibilidade no uso do servizo por parte dos/as outros usuarios/as. Para darse de 

baixa terá que comunicalo por escrito no Rexistro xeral do concello. 

b) Usuario/a ocasional. Aquel/a usuario/a que non esta matriculado como usuario/a 

fixo/a no servizo e que, habendo praza, desexe utilizar o servizo en días soltos de 

forma ocasional. Para poder utilizar o servizo de forma ocasional o pai, nai ou 

representante legal do neno/a terá que solicitarllo ao coordinador/a, presencialmente ou 

por teléfono, no día anterior á utilización do servizo. O horario, número e persoa de 

contacto farase público a comezo de curso por medios que garantan a súa difusión 

entre os posibles usuarios e usuarias. De non solicitalo coa antelación sinalada no 

parágrafo anterior non terá seguridade de que poida utilizar o servizo. O coordinador/a  

denegará o servizo comunicándollo ao pai, nai ou responsable legal do neno/a, no caso 

de que non solicitando ser usuario/a ocasional con antelación, acuda ao centro coa 

intención de facer uso do Teo Madruga. 

No caso de solicitude de utilización do servizo nesta modalidade de usuario/a ocasional 

para varios días, a solicitude deberá facerse por escrito e deberá responder a unha 

causa ocasional e xustificada, que será necesario acreditar xunto coa solicitude. O 

Concello deberá valorar estas solicitudes podendo negarse no caso de que a causa 

non o xustifique, ou non se demostre, ou non obedeza a unha ocasionalidade, ou o que 

proceda sexa a utilización do servizo na súa modalidade de usuario/a fixo/a, ou no caso 

de non haber prazas para usuarios/as ocasionais dispoñibles 

O pagamento desta modalidade do servizo realizarase ingresando o importe do custo 

no servizo, na forma e no prazo que se recolle na correspondente ordenanza 

reguladora.  No caso de non producirse a entrega no prazo sinalado do xustificante do 

ingreso correspondente, o/a neno/a poderá non ser admitido/a a próxima vez que 

solicite o uso do servizo como ocasional. 
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Artigo 24. Data de inicio. 

Na matricula do servizo deberase indicar o día no que se comezará a facer uso do 

mesmo. Esta data debe ser antes do 1 de outubro, do contrario deberase solicitar a alta 

no servizo fóra do prazo de matricula no caso de que haxa capacidade. En caso de alta 

fóra do prazo de matricula será o concello o que determine o día efectivo de alta 

atendendo a motivos de organización. 

Os nenos e nenas de infantil poderán incorporarse ao servizo unha vez superado o 

período de adaptación. 

O día de comezo efectivo do servizo determinará o momento da obriga de pagamento. 

 

Artigo 25.  Ratios. 

O número de monitores/as será definido en función do número de usuarios/as, segundo 

a seguinte distribución: 

De 1/15, 1 monitor/a 

De 16/30, 2 monitores/as 

De 31/45, 3 monitores/as 

De 46 a 65, 4 monitores/as 

O número de prazas máximo en cada centro é de 65 nenos ou nenas. Estas ratios son 

as de referencia para admitir ou non aos usuarios/as ocasionais. 

 

CAPÍTULO  III:  DIVERTEO 

Artigo 26. Definición 

Programa de conciliación da vida laboral e familia para nenos e nenas escolarizados 

nun CEIP ou CRA que teñan entre 3 e 12 anos, que se  desenvolverá  nos seguintes 

períodos: 

• Dende o 1 de setembro até o inicio do curso escolar 

• Durante as vacacións do nadal 

• Durante as vacacións de semana santa 
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• Dende o remate do curso escolar até o 30 de xuño. 

• Do 1 ao 15 de xullo 

• Do 16 ao 31 de xullo  

Poderán ampliarse estes servizos aos seguintes períodos: 

• Do 1 ao 15 de agosto  

• Do 16 a 31 de agosto 

Por regra xeral os nenos e nenas deben poder estar un mes de vacacións anuais fóra 

do seu centro de estudios, polo que o acceso aos diverteos de agosto estará máis 

limitado, segundo se contempla no artigo 33, deste regulamento. 

No caso excepcional de que existan circunstancias sociais ou familiares que impidan 

que estas mínimas vacacións, a técnica municipal encargada do programa debera 

asinar un informe no que se constate esa imposibilidade. Para elaboralo solicitara aos 

pais, nais ou titores a documentación que estime necesaria. 

 

Artigo 27. Horarios. 

O servizo comezara ás 07.30 horas até as 15.30 horas, ou no horario que se 

establezan en cada convocatoria. Incluiranse os servizos de: 

• Atención lúdica 

• Servizo de alimentación: 

o Almorzo 

o Xantar 

 
Artigo 28. Programación. 

A programación lúdica de cada un dos períodos estará diferenciada e deseñada sobre 

un eixo temático arredor do cal se organizan as actividades que desenvolveran os 

usuarios e usuarias. A programación de cada un dos períodos deberá estar recollida no 

proxecto docente que obrigatoriamente presentará a empresa adxudicataria no 

procedemento de contratación oportuno. Esta programación debera conter un módulo, 
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que poderá ser transversal, que traballe a igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres, o respecto á diversidade e a promoción do uso da lingua galega. 

 
Artigo 29. Saídas. 
As saídas contempladas dentro da programación serán obrigatorias, e salvo que non 

sexan destinadas a todas as idades, non poderán rexeitarse e reclamar un servizo 

alternativo. As saídas destinadas a unha parte dos usuarios/as serán optativas se a 

organización do servizo o permite. O horario límite para acceder ao servizo é as 10.00 

da maña, para ser compatible coa planificación das actividades. Poderá admitirse o 

acceso con posterioridade a esta hora se hai motivos xustificados. 

 
Artigo 30. Prazas.  
Os diverteos terán as prazas que se indiquen nas convocatorias, e estas serán 

asignadas por orde de inscrición. As convocatorias realizaranse con tempo suficiente 

para organizar eficientemente a actividade, e nela indicaranse os prazos, número de 

prazas e lugares onde se levaran a cabo. Unha vez inscritos e inscritas, confirmarase a 

praza segundo a orde de inscrición. As e os representantes dos e das admitidos 

deberán facer efectivo o ingreso da cota no prazo indicado, ou no seu caso comunicar 

que teñen unha excepción do pagamento informada por servizos sociais. O xustificante 

deste ingreso debe facerse chegar por un medio fiable á técnica municipal responsable 

do programa, como máximo dous días hábiles despois do remate do prazo de ingreso.  

Deberán comprobar que o envío foi correcto no caso de non facelo persoalmente. 

No caso de non xustificar correctamente o pagamento da matricula ou de non estar ao 

día nos pagamentos dos servizos de conciliación do concello de Teo a reserva non 

será efectiva. 

 
Artigo 31. Listaxe de Agarda. 
No caso de haber mais solicitantes que prazas ofertadas, confeccionarase un listado de 

agarda, tendo en conta a prioridade dos nenos e nenas censados en Teo. De 

producirse baixas  ou a non matricula de xeito correcto de algunha persoa inicialmente 

admitida, poderanse completar as prazas vacantes co orde no que están inscritos os e 

as solicitantes neste listado de agarda. Para isto, comunicáraselle de xeito inmediato 
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mediante chamada telefónica, e abrindo un prazo especial de tres días para formalizar 

a matrícula. As baixas ou non matriculacións que se produzan con menos de tres 

hábiles días do comezo da actividade só se cubrirán con nenos ou nenas que teñan 

solicitado o mesmo centro no que se produciu a baixa. 

Para posibilitar unha correcta organización da actividade as baixas ou prazas vacantes 

existentes despois do día do comezo da actividade non se cubrirán. 

 
Artigo 32. Monitores/as. 
Os/as monitores/as do servizo terán as seguintes funcións: 

1. Organizar  os almorzos e o xantar segundo os criterios establecidos dende o 

Concello. 

2. Recoller o neno/a para o comezo da xornada lectiva, levar un rexistro diario de 

asistencia e control da saída. 

3. Desenvolver as actividades concibidas na programación, con especial atención 

durante as saídas. 

4. Deixar recollidas as instalacións e limpo o mobiliario e os utensilios usados, así 

como os espazos para a realización das actividades lúdicas.  

5. Atender aos pais, nais ou responsables legais por teléfono ou persoalmente, 

para cuestións estritamente técnicas relacionadas coa atención diaria dos nenos 

e nenas. En todos os demais casos, deberán informar, en todo momento, a 

técnica municipal encargada da coordinación do servizo, así como antes de 

realizar calquera tipo de xuntanza con calquera familia. Tamén deberán informar 

ao Concello sobre as inquedanzas e suxestións dos pais, nais e titores/as.  

6. Informar de calquera incidencia polas canles previstas á persoa responsable 

municipal deste servizo. 

7.  Custodiar a documentación persoal dos usuarios/as do servizos ao abeiro do 

disposto na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro. 
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8. Educar mediante técnicas e estratexias  propias da educación non formal e 

lúdica, en temas de saúde, consumo, alimentación, convivencia e 

socialización,horarios, respecto polas instalación e o material  etc. 

9.  Atender aos nenos/as no caso de accidentes. 

10.  Informar os pais e nais ou responsables legais e o Concello de calquera 

incidencia que aconteza . 

11.  Realizar as demais funcións que se lles atribúan desde o Concello para o 

correcto funcionamento do servizo.  

 

Artigo 33. Diverteo de agosto. 
O Diverteo do mes de agosto realizarase nun único lugar, e para acceder ás prazas 

ofertadas deberase xustificar a ocupación laboral dos pais, nais ou responsables legais 

que faga necesario o uso deste programa. Os solicitantes deste servizo non poderán 

facer uso dos diverteos do mes de xullo, e deberán indicar que mes de vacacións van a 

ter os nenos ou  as nenas.  

 
Artigo 34. Servizo de alimentación. 
O servizo de alimentación contempla o almorzo e o xantar. 

O almorzo dispensarase aos nenos e nenas que o soliciten, sempre e cando se 

incorporen ao servizo antes das 8.45 horas. O contido do almorzo será equilibrado. 

O xantar dispensarase as 14.00 horas, e debera estar adaptado as necesidade 

nutricionais dos nenos e nenas. Ademais respectarase na composición dos menús as 

situacións individuais de intolerancias ou alerxias alimenticias. Estas deben ser 

comunicadas con anterioridade mediante un informe médico que as describa 

perfectamente. Os usuarios e usuarias deste servizo non poderán abandonar a 

actividade de conciliación antes das 14.30 horas. 

O servizo de xantar poderá ser substituído por comida que se traia dende a casa, 

cando o equipamento do centro o permita e sempre que se cumpran as instrucións 

operativas que se decidan para facer hixiénico e seguro o consumo de alimentos. Esta 

decisión correspóndelle aos pais, nais ou responsables legais, coa excepción de que 

non se acade o número mínimo de usuarios e usuarias para prestar este servizo. Neste 
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caso os nenos e nenas que se queden ate a última hora da maña consumiran os 

alimentos que traían da casa, seguindo as indicacións dos monitores e monitoras. 

 

Artigo 35.  Ratíos do servizo. 

O número de monitores/as será definido en función do número de usuarios/as, segundo 

a seguinte distribución: 

De 1 a 10, 1 monitor/a 

De 11 a 25, 2 monitores/as 

De 26 a 35, 3 monitores/as 

De 36 a 50, 4 monitores/as 

De 51 a 60, 5 monitores/as 

De 61 a 75 6 monitores/as 

De 76 á  90  7 monitores/as 

 

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. 

 
Disposición transitoria.  

Os servizos de conciliación que presta actualmente o concello de Teo seguiran 

prestándose nas condicións actuais en canto non se renoven os contratos de xestión 

do servizo en vigor. 

 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (POS 2016). 
O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de infraestruturas, D. Roberto Moñino Gil. 
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O sr. Moñino da conta da proposta de 4 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 10 de decembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación do Plan de provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (POS 2016). 

Vistas as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS 2016), publicadas no BOP nº 196, de 14/10/2015. 
 
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.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2016, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos investimentos, e 
de acordo co financiamento que se indica 
 
A ) Realización de obras: 
 

Denominación de obra Deputación Concello Orzamento 
total 

Pavimentación, abastecemento, saneamento e 
alumeado público en Vilela e A Igrexa, Rarís 

300.000,00 32.159,44 
 

332.159,44 

Afirmado e acondicionamento do viario municipal en 
Bustelo e Freixeiro 

73.210,65 22.623,04 
 

95.833,69 

SUBTOTAL OBRAS 373.210,65 54.782,48 427.993,13 
 
Aprobar os proxectos das obra incluídas na anualidade 2016 e que se relacionan nesta 
táboa, redactados polo arquitecto municipal Ignacio Soto Gonzalez 
 
B ) Financiamento de gastos correntes: 
 
Non se solicita financiamento neste capítulo. 
 
C ) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Orzamento total 
SUBTOTAL OBRAS 373.210,65 54.782,48 427.993,13 

SUBTOTAL GASTOS 
CORRENTES 

---- ---- ---- 

TOTAL 373.210,65 54.782,48 427.993,13 
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Segundo.- Aprobar o Plan complementario do ano 2016 no que se inclúen as obras 
que a continuación se indican: 
 

Denominación de obra Orzamento 
Afirmado e acondicionamento do viario municipal 

en Outeiro, Feros e Sollans 
151.251,13 

TOTAIS 151.251,13 
 
Terceiro.- Declarar que o Concello 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 2016 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 
anualidade do 2016 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.- Autorizase 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. Moñino explica que a totalidade da financiación dispoñible da Deputación se 

adicou a obras. Sinala que se incluíron plans complementarios porque así o pide a 

Deputación para as baixas e solicitáronse todos os permisos correspondentes, que 

neste caso é patrimonio. Salienta o sr. Moñino que case todos os proxectos se 

redactaron polos servizos técnicos municipais e que todas as obras se fixeron con 

levantamento topográfico, priorizándose a execución de núcleos. Aclara o sr. Moñino 

que, tratándose do POS complementario 2016, a obra do alumeado público en Vilela e 

Rarís comprende a canalización para que despois non se teñan que abrir zanxas.  

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PP, sr. Guerra, amosa a 

conformidade do seu grupo coa proposta, engadindo que terán que existir baixas 
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porque o importe de trescentos trinta e dous mil euros da obra en Vilela, A Igrexa e 

Rarís é elevado. 

 

Preguntado polo sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP e 2 PSdeG-PSOE), acorda: 
Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2016, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos 
investimentos, e de acordo co financiamento que se indica 

A ) Realización de obras: 

Denominación de obra Deputación Concello Orzamento 
total 

Pavimentación, abastecemento, saneamento e 
alumeado público en Vilela e A Igrexa, Rarís 

300.000,00 32.159,44 
 

332.159,44 

Afirmado e acondicionamento do viario municipal 
en Bustelo e Freixeiro 

73.210,65 22.623,04 
 

95.833,69 

SUBTOTAL OBRAS 373.210,65 54.782,48 427.993,13 

 
Aprobar os proxectos das obra incluídas na anualidade 2016 e que se relacionan 
nesta táboa, redactados polo arquitecto municipal Ignacio Soto Gonzalez 
 
B ) Financiamento de gastos correntes: 
Non se solicita financiamento neste capítulo. 
 
C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Orzamento total 

SUBTOTAL OBRAS 373.210,65 54.782,48 427.993,13 

SUBTOTAL GASTOS 
CORRENTES 

---- ---- ---- 
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TOTAL 373.210,65 54.782,48 427.993,13 

 

Segundo.- Aprobar o Plan complementario do ano 2016 no que se inclúen as 
obras que a continuación se indican: 

Denominación de obra Orzamento 

Afirmado e acondicionamento do viario 
municipal en Outeiro, Feros e Sollans 

151.251,13 

TOTAIS 151.251,13 

 

Terceiro.- Declarar que o Concello 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 2016 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 
anualidade do 2016 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.- Autorizase 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. 
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8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO MODIFICADO 
TÉCNICO DO PROXECTO “AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DAS ESTRADAS 
DO XIRIMBAO E LOUREIRO” (POS COMPLEMENTARIO 2015). 
 O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de infraestruturas, D. Roberto Moñino Gil. 
 
O sr. Moñino da conta da proposta de 4 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 10 de decembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación do modificado técnico do proxecto “Afirmado e 

acondicionamento das estradas do Xirimbao e Loureiro” (POS complementario 

2015) 

Considerando que mediante acordo plenario de 27 de novembro de 2014 aprobouse o 

Plan Complementario ao Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (POS) 2015, e aprobouse o proxecto AFIRMADO E 

ACONDICIONAMENTO DAS ESTRADAS DO XIRIMBAO E LOUREIRO, redactado 

polo enxeñeiro de camiños, Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun presuposto de 

execución por contrata de 106.680,76 euros. 

Tomando en consideración que polos servizos técnicos municipais detectouse un erro  

gráfico no trazado no plano 2.2 do proxecto, relativo ao emprazamento Loureiro, así 

como erros de denominación de trazado nos orzamentos parciais. 

De acordo co exposto e considerando que se trata dun mero erro gráfico, que non 

afecta nin a natureza das obras nin a súa valoración económica, proponse ao Pleno da 

Corporación, a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar o modificado técnico do proxecto das obras de AFIRMADO E 

ACONDICIONAMENTO DAS ESTRADAS DO XIRIMBAO E LOUREIRO, redactado 

polo enxeñeiro de camiños, Gilberto Rodríguez Rodríguez (rex. entrada nº 9989, de 

03/12/2015). 

Segundo.- Remitir copia do proxecto modificado á Deputación provincial para a súa 

incorporación ao expediente”. 
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O sr. Moñino aclara que se trata dun proxecto co mesmo importe e coas mesmas 

condicións, so variándose as dúas cousas expostas. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PP, sr. Guerra, pregunta en 

que consiste a obra de Loureiro. 

 

O sr. Moñino resposta que asfaltado. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP e 2 PSdeG-PSOE), acorda: 
Primeiro.- Aprobar o modificado técnico do proxecto das obras de AFIRMADO E 
ACONDICIONAMENTO DAS ESTRADAS DO XIRIMBAO E LOUREIRO, redactado 
polo enxeñeiro de camiños, Gilberto Rodríguez Rodríguez (rex. entrada nº 9989, 
de 03/12/2015). 

Segundo.- Remitir copia do proxecto modificado á Deputación provincial para a 
súa incorporación ao expediente. 

 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
ACCIÓN SOCIAL (PAS 2015). 
O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de infraestruturas, D. Roberto Moñino Gil. 

 
Sinala o sr. Moñino que o PAS é moi benvido porque é algo novo cun importe bastante 

considerable, polo que se aproveita para facer unha serie de obras de tipo social. 

 

O sr. Moñino da conta da proposta de 4 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 10 de decembro de 2015. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación do Plan de acción social (PAS 2015). 

Vistas as bases reguladoras do Plan de acción social (PAS 2015), publicadas no BOP 
nº 196, de 14/10/2015. 
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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.- Participar no Plan de acción social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da 
Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación 
da subvención asignada aos seguintes investimentos financeiramente sostibles de 
acordo co financiamento que se especifica, aprobando os seus proxectos das obras: 
 
A ) Investimentos financeiramente sostibles de carácter social: 
 

Denominación de obra Deputación Concello Orzamento 
total 

Acondicionamento de espazo de lecer.  
Praza circular dos Tilos 

209.390,83 
 

--- 
 

209.390,83 

Reparación e acondicionamento do local social de 
Francos, Calo 

43.070,42 
 

--- 43.070,42 
 

Acondicionamento do firme do soto e acceso  
á nave de Protección Civil e Servizos Básicos 

55.403,90 --- 55.403,90 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARACTER SOCIAL 307.865,15 
 

---- 
 

307.865,15 
 

 
B ) Outros investimentos financeiramente sostibles: 
 

Denominación de obra Deputación Concello Orzamento 
total 

Proxecto de reurbanización do núcleo de Fornelos. 
Fase II 

201.058,46 15.941,54 217.000,00 

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS  201.058,46 15.941,54 217.000,00 
 
C ) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Orzamento 
total 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARACTER 
SOCIAL 

307.865,15 
 

--- 307.865,15 

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS 201.058,46 15.941,54 217.000,00 
TOTAL 508.923,61 15.941,54 524.865,15 

 
 
Segundo.- Aprobar o Plan complementario no que se inclúen as obras e 
subministracións de carácter social que a continuación se indican: 
 

Investimentos financeiramente sostibles de carácter social Orzamento 
Acondicionamento e reparación dos pavillóns polideportivos da 
Ramallosa, Os Tilos e locais do Xuzgado de Paz e Policía Local 

69.935,08 
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Construcción de senda peonil de acceso  
ao campo de futbol de Cacheiras 

65.973,27 

TOTAIS 135.908,35 
 
Terceiro.- Declarar que o Concello 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 2016 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas nneste 
Plan 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.- Autorizase 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”. 
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PP, sr. Guerra, amosa a 

conformidade do seu grupo. Explica que do que se adica ao piso que se vai poñer en  

Protección Civil van a sobrar 40.000 €, parecéndolle pouco o que se lle adica ao 

acondicionamento do polideportivo da Ramallosa, dos Tilos e o Xulgado, onde 

seguramente haberá que poñer algo. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP e 2 PSdeG-PSOE), acorda: 
Primeiro.- Participar no Plan de acción social (PAS) 2015 da Deputación 
Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e 
solicitar a aplicación da subvención asignada aos seguintes investimentos 
financeiramente sostibles de acordo co financiamento que se especifica, 
aprobando os seus proxectos das obras: 
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A ) Investimentos financeiramente sostibles de carácter social: 
 

Denominación de obra Deputación Concello Orzamento 
total 

Acondicionamento de espazo de lecer.  
Praza circular dos Tilos 

209.390,83 
 

--- 
 

209.390,83 

Reparación e acondicionamento do local social de 
Francos, Calo 

43.070,42 
 

--- 43.070,42 
 

Acondicionamento do firme do soto e acceso  
á nave de Protección Civil e Servizos Básicos 

55.403,90 --- 55.403,90 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARACTER SOCIAL 307.865,15 
 

---- 
 

307.865,15 
 

 
B ) Outros investimentos financeiramente sostibles: 
 

Denominación de obra Deputación Concello Orzamento 
total 

Proxecto de reurbanización do núcleo de Fornelos. 
Fase II 

201.058,46 15.941,54 217.000,00 

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS  201.058,46 15.941,54 217.000,00 

 
C ) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Orzamento 
total 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARACTER 
SOCIAL 

307.865,15 
 

--- 307.865,15 

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS 201.058,46 15.941,54 217.000,00 

TOTAL 508.923,61 15.941,54 524.865,15 

 

Segundo.- Aprobar o Plan complementario no que se inclúen as obras e 
subministracións de carácter social que a continuación se indican: 
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Investimentos financeiramente sostibles de carácter social Orzamento 

Acondicionamento e reparación dos pavillóns polideportivos da 
Ramallosa, Os Tilos e locais do Xuzgado de Paz e Policía Local 

69.935,08 
 

Construcción de senda peonil de acceso  
ao campo de futbol de Cacheiras 

65.973,27 

TOTAIS 135.908,35 

 

Terceiro.- Declarar que o Concello 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 2016 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas 
nneste Plan 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.- Autorizase 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. 
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10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACION DO PLAN 
COMPLEMENTARIO DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI  COMPLEMENTARIO 
2015).  
O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de infraestruturas, D. Roberto Moñino Gil. 

 
O sr. Moñino da conta da proposta de 4 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 10 de decembro de 2015. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación do Plan complementario ao Plan de aforro e investimento 

(PAI 2015). 

Tendo en conta que o Pleno municipal deste Concello na sesión realizada o día 
29/01/2015 acordou participar no Plan de aforro e investimento (PAI 2015), cun importe 
total de 291.094,34 euros, 99.096,20 euros en redución de endebedamento e 
191.998,14 euros en investimentos financeiramente sostibles. 
 
Vista a modificación das bases reguladoras do Plan de aforro e investimento (PAI 
2015), publicadas no BOP nº 196, de 14/10/2015, que sinalan que o Concello debe 
prever os investimentos financeiramente sostibles que desexe realizar no caso de que 
se produzan remanentes por baixas na adxudicación dos contratos, e que de non ser 
así non se poderán aplicar os remanantes que se poidan producir no Concello. 
 
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 complementario no que se inclúen os investimentos 
financieramente sostibles que a continuación se indican: 
 

Investimentos financeiramente sostibles  Orzamento 
Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Chaves e Ribeira 76.959,88 

Total  76.959,88 
 
Segundo - Declarar que o Concello 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. 
 
Terceiro.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas nneste Plan se a 
houbera. 
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Cuarto.- 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. 
 
Quinto.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento do investimento. 
 
Sexto.- Autorizase 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. 
 
Sétimo.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente”. 
 
 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
por unanimidade dos presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP e e 2 PSdeG-PSOE),  
acorda: 
Primeiro.- Aprobar o Plan complementario no que se inclúen os investimentos 
financieramente sostibles que a continuación se indican: 
 

Investimentos financeiramente sostibles  Orzamento 
Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Chaves e Ribeira 76.959,88 

Total  76.959,88 

 

Segundo.- Declarar que o Concello 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. 
 

Terceiro.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas nneste Plan 
se a houbera. 
 

Cuarto.- 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. 
 

Quinto.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento do investimento. 



 

 - 54 -

Sexto.- Autorizase 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. 
 

Sétimo.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa 
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 

11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO DA 
COMPATIBILIDADE A D. JOSÉ LUÍS MÍGUEZ IGLESIAS. 
O sr. alcalde da conta da proposta de 3 de decembro de 2015, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 10 de decembro de 2015. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 
 
Vista a instancia presentada por D. José Luis Miguez Iglesias, coordinador de 

actividades deportivas do concello de Teo, con data de 27 de outubro de 2015 (rex. 

entrada nº 8.529), solicitando o recoñecemento da compatibilidade para o exercicio da 

profesión de adestrador deportivo.  

 

Considerando que, con data de 29 de outubro de 2015, emitiuse informe da 

intervención municipal sobre o recoñecemento da compatibilidade, 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), para que lle sexa 

recoñecida a compatibilidade solicitada o complemento específico anual do interesado 

non poder ser superior a 2.538,23 €. 

 

Considerando que, á vista do informe citado, con data de 29 de outubro de 2015 se lle 

remitiu escrito  ao interesado requiríndolle para que solicitara a redución do importe do 

complemento específico con obxecto de adecualo ao citado informe (rex. saída nº 

3.647). 
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Considerando que o interesado presentou, con data de 12 de novembro de 2015 (rex. 

entrada nº 9.173), escrito solicitando a redución do complemento específico co obxecto 

de poder continuar co expediente e que se lle recoñeza a compatibilidade solicitada. 

 

Visto o informe de secretaría, de 3 de decembro de 2015, 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). 
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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, segundo a Disposición transitoria novena da Lei 2/2015, do 29 de 

abril, do emprego público de Galicia, poderase recoñecer compatibilidade para o 

exercicio de actividades privadas ao persoal que desempeñe postos de traballo que  

comporten a percepción de complemento específico ou concepto equiparable, sempre 

que a súa contía non supere o trinta por cento da súa retribución básica, excluídos os 

conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade. 

  

No suposto de que a contía de tal complemento supere o trinta por cento referido, 

poderá concederse a compatibilidade sempre que a persoa interesada renuncie á 

percepción do complemento específico ou concepto equivalente (disposición transitoria 

novena apartado 2). 

 

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 
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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. José Luis Míguez Iglesias a compatibilidade para o 

exercicio da profesión de adestrador, de conformidade co solicitado nos seu escritos de 

27 de outubro de 2015 (rex. entrada nº 8.529) e de 12 de novembro de 2015 (rex. 

entrada nº 9.173) 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 de deportes do concello 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 2.538,23 €.  
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A redución citada aplicarase na seguinte nómina que se pague a partir da notificación 

do presente acordo ao interesado. 

 

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, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, 

amosa a conformidade do seu grupo coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e  lle cede a palabra ao concelleiro do seu grupo 

D. Ignacio Arroyo Font. 

 

O Sr. Arroyo anuncia a abstención do seu grupo ao entender que o da compatibilidade 

foi un caso puntual e agora aparecen máis, entendendo que a raíz daquilo xurdiron 

máis que era evidente que eran patentes. 

 

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 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e sete abstencións (7 
PP) acorda: 
Primeiro.- Recoñecer a D. José Luis Míguez Iglesias a compatibilidade para o 
exercicio da profesión de adestrador, de conformidade co solicitado nos seu 
escritos de 27 de outubro de 2015 (rex. entrada nº 8.529) e de 12 de novembro de 
2015 (rex. entrada nº 9.173) 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). 
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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 de deportes do concello 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 2.538,23 €.  
 
A redución citada aplicarase na seguinte nómina que se pague a partir da 
notificación do presente acordo ao interesado. 
 
Segundo.- Que se proceda a inscribir o presente no correspondente rexistro de 
persoal. 
 
Terceiro.- Notificar o presente ao interesado con sinalamento dos recursos 
procedente. 
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12.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo terceiro da orde do día relativo a rogos e preguntas, o 

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

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

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

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

1.- A sra. Nariño pregunta de quen é a competencia na escola unitaria de Raxó, 

engadindo que, independentemente de que ela é usuaria porque o seu neno vai a esa 

escola unitaria, as nais preguntan e demandan que as follas que caen das árbores na 

entrada que, se poidera ser, de vez en cando se limparan o máis asiduamente posible. 

 

Di a sra. Nariño que, xa que agora nesta época de eleccións se fixo unha obra de 

accesibilidade no local social da Torre, cree que tamén sería importante que se tivera 

en conta que na escola de Raxó hai unhas escaleiras que son tamén bastante 

elevadas para o colectivo que usa a escola, que son meniños pequenos. Di a sra. 

Nariño que descoñece se é factible ou non, o feito polo menos de que houbese unha 

baranda para que se puideran agarrar. Supón a sra. Nariño que se trata dunha 

demanda que poden ter varias escolas unitarias, engadindo que ela fala desta en 

concreto porque é a que coñece.  

 

A sra. Beiroa explica que, tratándose do tema das follas, case o podería abordar máis o 

sr. Francos ca ela. Explica que dende hai tempo reciben chamadas, as follas recóllense 

e límpase. Explica que o que pasa é que hai veces que chove moito e estes días 

pasou, e tamén houbo moito vento, e enriba o persoal é o que é e ademais hai xente 

de vacacións. Salienta que ciclicamente e periodicamente vaise por todas as escolas a 

facer esa limpeza. Di a sra. Beiroa que o outro tema valorarase, xa que se fan 

inversións nas escolas do CRA e noutros locais, así que supón que se podería valorar.  
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A concelleira do PP, sra. Nariño, insiste en que non é que o pida xa, que só o di porque 

o veu, xa que utiliza ese centro.  

 

2.- O sr. Arroyo di que na recta longa de Requiam, hai unhas casas a man dereita. Alí 

os coches pasan pola noite a moita velocidade dun lado a outro. O sr. Arroyo pregunta 

se se pode poñer algo alí a metade da recta. 

 

O sr. alcalde di que se estudará. 

 

3.- O sr. Guerra que o outro día un veciña da Ribeira de Cacheiras lle preguntaba que 

se fixo un saneamento alí á véspera das elección e que falta o bombeo. Pregunta o sr. 

Guerra cando se vai a poñer.  

 

O sr. alcalde dí que están pendentes de Fenosa, engadindo que se fixeron dous 

conxuntamente, ese e o do Pazo, resultando que curiosamente este última Fenosa xa o 

solucionou, e xa está feito o contrato, pero o da Ribeira non o dan concretado, 

esperando a ver se agora a final de ano.  

 

O sr. Guerra pregunta se vai a ser en breve. 

 

O sr. alcalde resposta que sí. 

 

4. - O sr. Guerra di que o outro día lle deron unha queixa os usuarios do local da casa 

común de Oza, que van facer alí ximnasia, e chegaron alí xa en tres ocasións e que a 

casa estaba alugada para outros usos. Din que eles non teñen inconveniente en ir 

outro día alí a ximnasia, pero que polo menos se lles avise para non levar esa 

sorpresa. 

 

O sr. alcalde dille ao sr. Guerra que ten toda a razón e que ademais xa pasou dúas 

veces no último ano. Explica que se está intentando que as persoas que levan o tema 

melloren o sistema de coordinación ou cambien o sistema de apuntamento porque se 

non funciona e que non o están apuntando ben, porque iso non pode pasar.  
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5.- A sra. Ferreiro interésase pola carta que se pasou aos funcionarios do Rexistro para 

que non se rexistraran os informes da policía local. 

 

O sr. alcalde explica que hoxe el llo dixo a unha funcionaria porque entendían que o 

Rexistro é para os documentos que entran no concello, entendendo que non parece 

lóxico que Urbanismo meta por rexistro o que fai ese departamento, que Servizos 

Sociais meta por rexistro o que fai en Servizos Sociais, nin que a Policía meta por 

rexistro o que fai a Policía. Son comunicacións internas do concello, das que non quita 

que haxa unha transparencia adecuada, que se poden pedir os informes que se 

queiran, pero o que non entenden é que algo que non ven de fóra entre por Rexistro, 

salvo as cuestión explicitamente estipuladas en si, como son as do convenio laboral, 

por exemplo, que hai cuestión que están reguladas que si deben de entrar por Rexistro.  

 

A sra. Ferreiro di que se non entran por rexistro xeral non os van a ver, porque se é 

algo interno é algo interno 

 

O sr. alcalde resposta que a esa nivel non hai problema porque se pode pedir a 

relación de informes.  

 

A sra. Ferreiro di que así non sabe se existen. 

 

O sr. alcalde pregúntalle a este concelleira se os de urbanismo sabe se existen. 

 

A sra. Ferreira di que precisamente por iso, e se están metidos por rexistro teñen a 

información. 

 

O sr. alcalde explica que a policía pode levar un rexistro dos informes que elabora, e se 

pode pedir a consulta deses informes que pasa. 

 

A sra. Ferreiro pregunta que porque ata o de agora sí e agora non e refírese á 

ocultación de información. 
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O sr. alcalde di que non se oculta nada e que se ve todo. Di que policía é un 

departamento coma outro do concello, e pregunta porque vai a funcionar distinto neste 

aspecto. Non cree o alcalde que na Xunta os papeis dun despacho a outro pasen por 

rexistro.  

 

A sra. Ferreiro pregunta se ata o de agora se estaba facendo mal. 

 

O sr. alcalde di que el cree que sí. 

 

A sra. Ferreiro di que polo tanto a partir de agora non se van a poder presentar no 

Rexistro os informes da policía local.  

 

O sr. alcalde asinte e dar por rematada a sesión desexando a todos felices festas . 

 

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

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 

 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017

