
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE TIVO LUGAR
O DÍA 9 DE XANEIRO DE 2007.

No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por atoparse en
obras a Casa do Concello), sendo as nove horas do día 9 de xaneiro de 2007, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria
correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez..
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
Dª. Carmen Diéguez González.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. José Carlos Rego Jorge.
Dª. Sandra Riveiro Carro.
D. F. Manuel Parajó Liñares.

Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) ORZAMENTO XERAL DA CORPORACIÓN PARA O EXERCICIO 2007.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda do 2 de xaneiro de 2007.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que ten o seguinte contido:
Confeccionouse por esta Alcaldía o orzamento desta entidade formado para o exercicio do
2007. Visto o informe emitido pola Intervención, propoño ó Pleno do Concello a adopción do
seguinte acordo:

1º-. Aprobar  inicialmente  o orzamento desta  entidade  para o exercicio  do 2007, sendo a súa
contía de 11.467.025,00 euros no Estado de Gastos, e de 11.467.025,00 euros no Estado de
Ingresos, asignando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades:



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE 
TIVO LUGAR O DÍA 30 DE XANEIRO DE 2007. 
 
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por atoparse 
en obras a Casa do Concello), sendo as nove horas do día 30 de xaneiro de 2007, reuníronse 
en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a 
presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión 
ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados. 
SEÑORES ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente: 
D. Armando U. Blanco Martínez. 
Concelleiros: 
D. Antonio Castroagudín Valladares. 
D. Manuel Mata Iglesias. 
D. Juan B. Aller Suárez.. 
D. Ramón Cea Ferreiro. 
D. José Albino Vázquez Pallas. 
D. Manuel R. Cajaraville Campos. 
D. Manuel Cao Fuentes. 
D. Martiño Noriega Sánchez. 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira, con retraso. 
Dª. Carmen Diéguez González. 
D. Alexandre Leis Carlés. 
D. José Carlos Rego Jorge. 
Dª. Sandra Riveiro Carro. 
D. José Manuel Elías Noya. 
D. F. Manuel Parajó Liñares. 
 
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 
acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 
 
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS 
DE DATAS: 28.11.2006, 29.12.2006 E 09.01.2007. 
Sometidos a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros presentes 
acorda aprobalos sen ningunha rectificación. 
 
2º) TOMA DE POSESIÓN DE NOVO CONCELLEIRO DO PSG-PSOE. 
Dada conta da credencial remitida pola Xunta Electoral Central de data 15 de xaneiro de 
2007, con rexistro de saída núm. 005867, do 17.01.2007, con rexistro de entrada no 
Concello núm. 345, do 18.01.2007, de designación como Concelleiro deste Concello en 
favor de D. José Manuel Elías Noya, en sustitución, por renuncia, de D. Germán Antonio 
Conde Tarrío, do grupo municipal do PSG-PSOE, e téndose dado cumprimento polo 



interesado ó disposto no art. 75 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local e no art. 30 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, o Sr. Alcalde  formulou ó 
designado a pregunta establecida no RD 707/1979, do 5 de abril, que é respostada polo 
interesado en sentido afirmativo, polo que toma posesión do cargo de Concelleiro desta 
Corporación, incorporándose ó Pleno. 
O Sr. Alcalde dálle a benvida á Corporación. 
 
3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE A PROXECTOS DE 
OBRAS. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

O Pleno do Concello en sesión de data 28 de novembro de 2006 adoptou o acordo de 
aprobar entre outros o seguinte proxecto de obras: Abastecemento e saneamento en 
Noceda, cun orzamento de execución por contrata de: 68.278,86 euros, e un prazo de 
execución de 4 meses. 
Resultando que ese proxecto tivo que modificarse polo cambio do trazado previsto, 
encargouse a realización de novos proxectos, polo que por esta Alcaldía proponse a 
adopción do seguinte acordo: 
 
1º) Deixar sen efecto o acordo do Pleno do 28.11.2006 no referente á aprobación do 
proxecto de obras referenciado. 
2º) Aprobar os seguintes proxectos de obras: 
1) Abastecemento e saneamento en Noceda, cun presuposto de execución por contrata de: 
54.805,62 euros e un prazo de execución de 4 meses, redactado polo enxeñeiro de camiños 
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez. 
2) Abastecemento en Fontenlo, cun presuposto de execución por contrata de:13.473,24 
euros e un prazo de execución de catro meses, redactado polo enxeñeiro de camiños D. 
Gilberto Rodríguez Rodríguez. 
 
Debate: 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que por coherencia co sentido do voto do Pleno 
anterior ímonos abster. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que sempre votamos a favor das obras do Concello, 
pero neste caso ímonos abster. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a proposta da Alcaldía dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor: 9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Votos en contra:0. 
Abstencións:7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4). 
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 
 
4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA. 



Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da proposta dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

O Pleno da Excmª. Deputación da Coruña de data 28 de setembro de 2006 aprobou a 
segunda fase do Plan de piscinas cubertas climatizadas para Concellos da provincia cunha 
poboación superior ós 10.000 habitantes 2005-2006, aprobándose a execución da obra: 
Piscina cuberta climatizada de Teo, cun orzamento de contrata de: 1.800.000 euros, ive 
incluido, redactado polos arquitectos Ana I. Piñeiro Esperante e Ignacio Soto González, coa 
seguinte distribución de financiamento: 
 
Financiamento:               Ano 2005.                     Ano 2006.                   TOTAL. 
Achega Concello:     0 euros.                         300.000 euros              300.000 euros.          
Achega Deputación:       300.000 euros.               1.200.000 euros.          1.500.000 euros  
TOTAL:                         300.000 euros.               1.500.000 euros.          1.800.000 euros.        
Correspondendo ó Concello a contratación desta obra por delegación da Excmª. Deputación 
ó abeiro do disposto na bases 6ª, 7ª e 8ª da convocatoria publicada no BOP 176, do 
03.08.2005, e tramitado expediente para a contratación desta obra por concurso con 
procedemento aberto, vistos os informes de Secretaría e Intervención, propoño ó Pleno do 
Concello a adopción do seguinte acordo: 
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación da obra de: 
Piscina cuberta climatizada de Teo, cun orzamento de contrata de:1.800.000 euros, ive 
incluido, polo sistema de concurso con procedemento aberto e tramitación ordinaria, 
xustificando a elección desta forma de adxudicación en que aún sendo importante o aspecto 
económico na licitación das obras públicas, o mesmo aspecto pode conseguirse igualmente 
nas licitacións por concurso, nos que a adxudicación se produce como consecuencia da 
combinación de elementos de carácter económico e de caracter técnico, recaendo a 
adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación dos criterios dos pregos, 
onde se atopa incluida a baixa económica respecto do tipo de licitación, faga a proposición 
máis ventaxosa desde o punto de vista económico e técnico. 
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares polo sistema de concurso con 
procedemento aberto, segundo prego tipo de cláusulas administrativas particulares que 
haberán de rexer para a contratación mediante concurso con procedemento aberto das obras 
comprendidas nos plans provinciais publicado integramente no BOP da Coruña núm. 130, 
do 9 de xuño de 2005, sendo a redución do prazo de execución un dos criterios de 
valoración (cláusula 12.2.2. e Anexo IV), xunto co cadro de características do contrato. 
3º) Designar á Mesa de Contratación que actuará nesta licitación e que terá a seguinte 
composición consonte co disposto  na Disposición Adicional 9ª do RDL 2/2000, do 16 de 
xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións 
públicas. 
Presidente: O Alcalde ou Concelleiro en quen delegue. 
Vocais: 
-. O Secretario do Concello. 
-. A Interventora do Concello. 
-. O  Concelleiro Delegado de Urbanismo. 
-. O Arquitecto Municipal. 
-. O Adxunto á Secretaría. 



Secretario: D. Jesús Naveira Vázquez, funcionario do Concello. 
4º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2006:452.62700. 
5º) Facultar á Alcaldía para tódolos trámites precisos para a execución e xestión deste 
acordo e do seu correspondente expediente, debendo volver ó expediente ó Pleno para a 
adxudicación do contrato. 
 
Debate: 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a problemática da piscina xa se debatatiu 
varias veces, que non se trata tanto da contratación ou non da piscina, respecto da cal nós 
sempre estivemos a favor, senón do tema da ubicación da piscina que revalorizou uns 
terreos privados de xeito encuberto e remata sinalando que nesta obra o Concello tamén 
pon cartos. 
Incorpórase neste intre ó Pleno con retraso o Sr. Concelleiro Sisto Edreira. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala  que o PSG-PSOE tanto no programa electoral como 
despois demostrou que estaba a favor da piscina e cremos que ó tema que se debate hoxe é 
diferente e votaremos a favor, e remata sinalando que cremos que a Mesa está 
excesivamente inflada. 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o BNG non se pode opoñer a este expediente 
de contratación, pero non podemos avalar un procedemento que tivo claroscuros, que é un 
proceso viciado desde o principio e absterémonos a pesar de que estamos a favor dunha 
piscina climatizada, e remata sinalando que por falta de transparencia urbanística ímonos 
abster. 
O Sr. Alcalde sinala que esta é unha obra moi importante para o Concello e que supón un 
investimento de 1.800.000 euros. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a proposta da Alcaldía dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor: 13, dos grupos municipais do PP(8), PSG-PSOE(4) e Mixto(1). 
Votos en contra:0. 
Abstencións:4, do grupo municipal do BNG(4). 
Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 
 
5º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE LIMPEZA DE GABIAS. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

As abundantes choivas caídas nas últimas semanas e, sobre todo, o lamentable estado de 
mantemento en que se atopa a rede viaria de Teo, en particular das súas gabias, beiravías e 
o sistema de recollida de pluviais, froito da neglixencia e esquecemento que sobre esta 
materia vén amosando o grupo de goberno, están a provocar gravísimas consecuencias para 
a cidadanía teense, ata o punto de que, en non poucos casos, provocaron situacións 
realmente angustiosas para os nosos veciños: rebordes que dificultan perigosamente o 
tráfico rodado e peonil, asolagamentos de fincas e casas, escorrentas de augas que afectan 
ás vivendas, deterioro perigosísimo do firme das estradas, etc. 

A estas alturas, resulta absolutamente inexplicable que non se acometeran no seu tempo as 
obras de limpeza e mantemento correspondentes, tendo en conta a experiencia acumulada 



de anos anteriores e as múltiples queixas veciñais, e mesmo as chamadas de atención dos 
grupos políticos da oposición, particularmente do Grupo Socialista. A propósito, cómpre 
recordar que a última iniciativa presentada polo Grupo Socialista ó respecto data de maio 
de 2006 e, con anterioridade, presentáronse outras no mesmo senso, con suficiente 
antelación dentro das dúas etapas do ano máis problemáticas: a finais da primavera 
(momento do crecemento desmesurado da herba e das matogueiras) e a finais do verán 
(antes das choivas do outono). 

Unha mostra da actitude incomprensible das autoridades municipais neste eido é o feito de 
que no pasado Pleno  realizado o día 28 de novembro, o grupo de goberno presentou un 
conxunto de 14 obras presuntamente urxentes, con fins ostensiblemente electoralistas, por 
valor de 864.100 euros, entre as que non constaba para nada ningunha intervención 
relacionada coa limpeza de gabias e/ou acondicionamento do sistema viario teense. 

Así mesmo, no conxunto de actuacións que se propuxeron á Deputación Provincial para a 
súa inclusión no POS 2007 só se fixo referencia a un “Acondicionamento de pista en 
Montouto” entre as 9 propostas recollidas. Todas as demais estaban relacionadas con obras 
de saneamento e abastecemento e a ampliación do cemiterio de Montouto. A isto cabe 
engadir o asombro que nos provocan os investimentos que se están a realizar de forma 
disparatada e sen criterio en parques infantís que non reúnen os mínimos requisitos de 
seguridade, extensión da tubaxe, que non de saneamento que conducen a ningures, ós ríos, 
adquisición de fincas que favorecen a familiares do grupo de goberno, etc. 

É dicir, estamos diante dun comportamento político que evidencia unha despreocupación 
absoluta por parte das autoridades municipais respecto dun dos máis grandes problemas que 
ten o noso municipio: o da súa rede de estradas e, particularmente, o do estado de 
conservación destas, apartado no que cómpre incluír ineludiblemente as gabias, a recollida 
de pluviais, as beiravías, as beirarrúas, etc. 

Sorprende aínda máis a situación cando, recentemente, apareceron dúas facturas de Forestal 
Hnos. Varela, S.L. de Penelas-Cacheiras, por cantidades sorprendentemente exactas, malia 
que son por conceptos diferentes relacionados coa limpeza de gabias (cando, por outra 
banda, o Concello dispón de dous tractores para estes labores). En concreto: 

- Factura 0024/01 de 17/07/06 (rexistro de entrada no Concello núm. 9071 do 24/10/06) 
por: Limpeza e desbroce de gabias en Cacheiras e limpeza parque de Penelas, segado de 
herba manual, desbroce de roleiros e recollida para o vertedoiro:11.142,96 euros. 

- Factura 0024/02 do 17/07/06 (rexistro de entrada no Concello núm. 9072 de 24/10/06) 
por: Limpeza e desbroce de gabias en Cacheiras e limpeza do campo da festa de 
Cacheiras:11.142,96 

E curiosamente esta zona é unha das máis afectadas do noso Concello polos asolagamentos 
debidos ó deplorable estado en que se atopan as gabias do sistema viario. 

Tamén, nos últimos tempos apareceron outras facturas da mesma natureza e por conceptos 
similares de “limpeza de gabias” como: 

- Inversións VEMEX S.L.: 

Desbroce de gabias en Calo: 9.259,86 euros. 

Desbroce de gabias en Calo:10.182,75 euros. 



Desbroce en pistas municipais: 9.477,43 euros. 

Desbroce en pistas municipais: 10.185,26 euros. 

Desbroce de distintas pistas municipais:4.789,87 euros. 

- Forestal Hnos. Varela: 

Desbroce de gabias en Cacheiras:4.937,47 euros. 

- Escavacións Ovidio: 

Desbroce de gabias en Calo:2.605,20 euros. 

E a pesar de todos estes gastos de “supostas obras” encargadas a empresas particulares 
(cando, repetimos, existen dous tractores municipais), a situación das gabias no Concello de 
Teo é absolutamente lamentable. Ós feitos nos remitimos. 

Por outra banda, aínda que o problema está xeneralizado en todo o territorio municipal, hai 
uns de particular importancia que cómpre salientar porque, que se veñen arrastrando desde 
hai anos e para os cales, a pesar das múltiples promesas verbais do Alcalde, non se lles 
puxo remedio. E as consecuencias estes días raiaron coa traxedia. Referímonos, como 
exemplos, por unha banda, ó grave problema que a acumulación de augas produciu (e ven 
producindo todos os anos) na zona da Pena no lugar do Raxó (parroquia de Cacheiras) e 
pola outra ós asolagamentos das estradas como a que vai de Osebe ó Castañal, que chegou 
a impedir que os veciños puideran saír das súas casas. Os feitos esixen respostas 
satisfactorias inmediatas por parte das autoridades teenses, e agora que se vai pedir un 
crédito 750.000 euros para investimentos en obras é o momento de solucionalos 
definitivamente. 

ACORDO: 

Porén, o Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de 
goberno a: 

1. Con cargo ás partidas orzamentarias contempladas nese crédito de 750.000 euros ou 
dentro dos orzamentos municipais do ano 2007, elaborar un Plan de emerxencia para 
executar unhas medidas de choque urxentes destinadas a labores de limpeza de beiravías e 
apertura de canles e gabias que permitan a orientación das escorrentas naquelas zonas do 
Concello que reclamen máis rápida atención polos danos que están a ocasionar neste intre, 
ou polos seus potenciais riscos para a poboación. Entre eles estarían precisamente estes que 
vimos de subliñar na zona da Pena (O Raxó), de Osebe, etc. 

2. Elaborar un mapa de puntos especialmente sensibles a esta problemática co propósito de 
que no futuro se adopten as medidas oportunas con suficiente antelación. 

3. Elaborar un Plan de estradas locais, que programe intervencións planificadas a curto, 
medio e longo prazo, no que se inclúa, ademais de actuacións no firme, aspectos 
complementarios relevantes, como a construción e  mantemento de gabias, seguridade 
viaria, sinalización, etc. 

 
Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción foi presentada o 4 de decembro, en 
tempos de grandes choivas, e que é un problema vinculado ó estado xeral da rede viaria do 



Concello, porque nos últimos anos non se fixo nada na rede viaria, que o único que se fixo 
e que se está a facer agora é botar gravilla e capa de asfaltado que non soluciona o 
problema. 
Engade o Sr. Concelleiro que resulta difícil de explicar que se gasten moitos cartos e se 
encontren como están, e que se encargan os traballos sistematicamente a empresas privadas 
cando o Concello ten dous tractores e non sabemos en que situación se atopan, e remata 
sinalando que se gastan moitos cartos e o problema non se soluciona. 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que votaremos a favor. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala  que hai dous tractores, máis ben un e medio, 
porque un ten moitos problemas, pero hai un só tractorista, e por iso no orzamento deste 
ano se leva unha praza de tractorista para que traballen pola mañán e pola tarde para 
proceder á limpeza da rede viaria. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que entendemos que o problema de limpeza de gabias 
non se vai solucionar con outro tractorista, hai que facer investimentos en estradas, e no 
último orzamento non hai nada; engade que o Concello de Teo en época de D. Ignacio 
Varela era un exemplo para todos os concellos de mantemento de pistas, e hoxe en día, é 
todo o contrario; que no tema das gabias non se poden facer as actuacións a posteriori, hai 
que facer unha planificación antes de que cheguen o verán e o tempo de choivas. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que con respecto á asfaltado teño que dicir que as 
estradas de Teo están mal polas choivas e eu non son moi partidario do bacheo e penso que 
hai que botarlle capa de aglomerado pero que temos moitos quilómetros de rede viaria en 
relación a outros concellos e non podemos facer comparacións, porque oitocentos e pico 
quilómetros de pistas é moi difícil telas ben, pero que se irán facendo. 
O Sr. Alcalde sinala que isto debía ser un rogo, que así o fai o BNG de xeito correcto; 
engade que todos os concellos teñen baches e que antes, dito sexa con todos os respectos 
para D. Ignacio, non había máis alcantarillado que nos Tilos e agora faise moito 
alcantarillado, e remata sinalando que non se pode deixar sempre mal ó Concello de Teo e 
polo tanto votaremos en contra. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
6º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE REPARACIÓN DOS VIAIS E DAS 
BEIRARRÚAS DAS URBANIZACIÓNS DE SAN SADURNIÑO E PARQUE 
MONTOUTO. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

O conxunto da rede viaria municipal de Teo presenta un estado de abandono de tal calibre 
que hoxe constitúe un dos principais problemas co que se enfronta o noso Concello. 

Nesta lexislatura nin se elaborou un Plan plurianual de mellora da rede viaria local (como 
reclamou o Grupo Socialista nunha moción presentada o 16/12/2004) nin sequera se puxo 



en práctica unha política realmente eficiente de conservación e mantemento. Non hai máis 
que mirar para os supostos plans de investimentos aprobados polo grupo de goberno nesta 
lexislatura, ou para as obras propostas para se incluír nos diferentes POS. Practicamente 
nada referido á mellora e mantemento do sistema viario é de titularidade municipal. Todo 
se limitou a botar grava de vez en cando e reparar fochancas á presa e correndo, cando a 
situación pasou a ser desesperada. 

Aínda que o problema é xeral, como vimos de afirmar, neste intre o Grupo Socialista quere 
facer especial fincapé en dúas zonas do Concello que están especialmente desatendidas, 
nalgún caso, desde hai varios anos, a pesar dos compromisos públicos de solución 
adquiridos en diferentes ocasións polo Alcalde Armando Blanco con representantes 
veciñais. Estámonos a referir ós problemas do sistema viario nas urbanizacións de San 
Sadurniño e Parque Montouto. 

No primeiro dos casos, o sistema viario da urbanización San Sadurniño, a partir, sobre todo, 
das últimas choivas caídas, presenta importantes fochancas nalgunhas das súas rúas. 

Por outra banda, na mesma urbanización, as beirarrúas teñen as lastras caídas ou 
desprendidas, e mesmo as arquetas sen protección. O estado de deterioro desta beirarrúas 
vense arrastrando desde hai tempo e complícase cada vez máis, pola despreocupación e 
ineficacia das autoridades municipais. 

No que respecta á urbanización Parque Montouto a degradación das vías, e sobre todo, das 
beirarrúas, é froito dun proceso imparable que se inicia desde o mesmo momento en que se 
constrúe este conxunto de vivendas, hai xa máis de 20 anos. Dende aquela, e malia as 
reiteradas xestións das diferentes directivas das AA.VV. e mesmo  das iniciativas do Grupo 
Municipal Socialista das que se deixou constancia en dúas mocións (28/06/2003 e 19/06 
/2006) presentadas ó longo desta lexislatura, a resposta do grupo de goberno foi a de 
prometer e non cumprir e, en definitiva, a de ignorar o problema e provocar o seu incesante 
agravamento. 

Os resultados desta actitude do goberno municipal están á vista: degradación absoluta do 
firme, incrementado polas diferentes intervencións posteriores (canalización do gas, avarías 
da rede de abastecemento, carecer de recollida soterrada de baixantes, e estado deplorable 
das beirarrúas, ata o punto de constituír un gravísimo risco para a integridade física dos 
viandantes. 

O problema intensifícase e agudízase cando, por mor do desenvolvemento urbanístico e 
comercial da zona, algunha das rúas da urbanización pasan a soportar un intenso tráfico 
rodado e a se configurar como unha vía de servizo fundamental para os veciños dos 
arredores. A situación comeza xa a ser insostible para a veciñanza. 

Por outra banda, asemade existe unha necesidade engadida de acometer obras 
complementarias de sinalización horizontal e vertical e actuacións orientadas ó control das 
velocidades con instrumentos que solucionen adecuadamente o problema. 

ACORDO: 

Como agora, practicamente rematada a presente lexislatura, xa non é posible elaborar un 
Plan plurianual de mellora da rede viaria local, o Grupo Municipal Socialista insta ó 
Alcalde Armando Blanco e ó seu goberno municipal a que incorpore nos orzamentos 
municipais do 2007, dentro do seu Plan de investimentos, as seguintes obras: 



1. Reparación das vías e das beirarrúas na urbanización San Sadurniño. 

2. Obras de acondicionamento do firme do sistema viario e das beirarrúas na urbanización 
Parque Montouto, previa elaboración do proxecto técnico correspondente. 

3. Actualización da sinalización de tráfico, vertical e horizontal, e instalación de 
mecanismos eficaces para o control de velocidades en toda a zona. 

 
Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere facer unha aclaración: que o PSG-PSOE 
cando fai unha crítica política ó grupo de goberno non está deixando mal ós veciños de 
Teo, é ó revés, nós pretendemos con estas mocións mellorar as condicións de vida dos 
veciños, polo que pídolle Sr. Alcalde que sexa máis correcto ó empregar ese tipo de 
expresións. 
Engade o Sr. Concelleiro que cando lle facemos rogos e preguntas, vostede as esquiva, e 
por iso temos que presentar mocións para que haxa debate político e que as mesmas 
responden a inquedanzas dos veciños. 
Engade que vostede se comprometeu hai anos a dar solucións e os veciños seguen 
agardando, que as beirarrúas e o firme se atopan nun estado lamentable e a sinalización 
agravándose, é absolutamente necesario que vostede cumpra os seus compromisos e que 
incluso os veciños están dispostos a contribuir nos gastos que se xeneren, e remata 
sinalando que se ten vostede un plan de investimentos pois inclua no mesmo actuacións 
para estes lugares. 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos de acordo coa moción e temos moi 
poucas esperanzas de que vostede arranxe a situación, e a tomamos como unha obriga do 
novo goberno e a apoiaremos. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está claro que hai que arranxar máis que as 
beirarrúas e a sinalización, pero vaise facendo por etapas, e agora vanse levar a cabo 
algunhas actuacións consensuadas con representantes dos veciños e non ten sentido que 
vostede agora presente esta moción, e remata sinalando que se non da tempo haberá que 
facelas despois das eleccións no novo mandato por nós. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estea vostede tranquilo Sr. Parajó, que hai dous 
partidos con opcións políticas diferentes, pero con moitos puntos en común, e podemos 
chegar a acordos; engade que a moción é anterior a esa xuntanza que din vostedes, xa 
presentamos unha ó comezo do mandato, e que esta moción non é resposta a esa reunión, e 
alegrámonos que fagan vostedes actuacións, pero que o problema de Parque Montouto o Sr. 
Alcalde ten coñecemento desde hai dez ou doce anos e desde aquela Parque Montouto está 
a esperar por esas solucións. 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que reiteramos que non temos esperanzas de que 
o fagan polo pouco tempo que queda, e remata sinalando que pediríalle tranquilidade ó Sr. 
Parajó. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é verdade o que o di o Sr. Leis de que teñen 
dúas visións diferentes e que é imposible que vostedes dous se poidan poñer de acordo. 
Engade o Sr. Concelleiro que esa reunión entre Cea e Vázquez Pallas creo que foi en 
novembro, máis ou menos, e a moción presentouse en decembro, e esperamos que o 
orzamento entre en vigor para facer alí actuacións e o que non fagamos nós, teredes que 
facelo vós, se gobernades e os poñedes de acordo. 



O Sr. Alcalde sinala que vostede Sr. Leis ve as cousas e despois presenta as mocións, que 
despois da reunión estivemos cos técnicos falando cos representantes dos veciños e onte 
houbo outra reunión doutro concelleiro do equipo de goberno, e que non é todo tan 
catastrófico porque non pediron moitas cousas. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos e favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
7º) MOCIÓN DO BNG SOBRE A SITUACIÓN IRREGULAR DO CENTRO SOCIAL 
POLIVALENTE SITO NA RAMALLOSA. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

Dende hai anos está inaugurado o centro social polivalente do Concello de Teo. Este centro, 
cunha función sociocultural, está neste momento sendo utilizado case como única 
dependencia deste, debido ás obras na casa consistorial, concentrándose nel a actividade 
administrativa municipal. 

Independentemente do trámite administrativo, este grupo municipal quere mostrar o seu 
estupor polas características e o estado das instalacións deste centro, características que 
suxiren graves erros no seu deseño, construción e/ou seguimento e certificación das obras. 
Sen necesidade de ser unha persoa con grandes coñecementos técnicos en materia de 
construción e obras públicas, pódense observar detalles de deseño imposibles de conxugar 
coa utilidade do edificio. 

Pero, ademais, o centro social polivalente de Teo non ten permiso de apertura para 
funcionar como centro social, permiso que ten que conceder a Xunta de Galicia. 

Estamos utilizando un centro que á Xunta de Galicia lle parece que non cumpre cunhas 
condicións mínimas para albergar actividades da administración. 

O Concello de Teo hai uns anos que iniciou o procedemento administrativo para acadar o 
permiso de apertura deste centro. Durante estes anos, o Servizo de Inspección de Centros 
das distintas entidades administrativas que sucesivamente tiveron a responsabilidade nesta 
materia tentaron que con sucesivas comunicacións se puidesen ter solucionadas as 
deficiencias detectadas no edificio. 

A resposta do Concello de Teo en todos estes anos foi a inactividade, facendo oídos xordos 
ás indicacións dos técnicos para que tomasen as medidas que garantan a seguridade e 
accesibilidade mínimas para un centro destas características, indicacións que veñen sendo 
reiteradas pola Xunta de Galicia dende o ano 2003. 

A situación actual canto menos “arregular” do centro social ten múltiples consecuencias 
que derivan dunha necesidade de asunción de responsabilidades polo grupo de goberno que 
volve a mostrar unha absoluta despreocupación polos asuntos que afectan a cidadanía 
teense. 



Neste momento a Xunta de Galicia non tivo máis remedio que arquivar o expediente para a 
concesión desta licenza de apertura con data do 30 de novembro deste ano, dadas as graves 
deficiencias atopadas. Esta situación pode provocar un grave quebranto económico ou 
funcional, xa que se calquera particular ou asociación quixeran demandar ó Concello de 
Teo polas deficiencias deste centro ou se producira un accidente nestas instalacións a 
denuncia tería moitas posibilidades de prosperar xudicialmente. Estamos a falar dun centro, 
que a pesar das advertencias non arranxou o ascensor que existe neste, non presenta accesos 
acondicionados para o Departamento de Servizos Sociais para a cidadanía con calquera tipo 
de minusvalía, non arranxou o problema de humidades que existen no edificio e que coa 
chegada das choivas converten o baixo nunha piscina, etc. 

Por outra banda, neste momento existe un convenio entre o Concello de Teo e a 
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, de duración plurianual para a dotación e 
remate deste centro social. A ausencia do permiso de apertura pon en grave perigo o e 
pagamento das anualidades deste convenio, e polo tanto, unha fonte de financiamento 
imprescindible para darlle a funcionalidade necesaria a esta dotación polivalente. 
Entendendo que a desidia do grupo de goberno do Concello de Teo fixo que non se reparara 
nas sucesivas advertencias e que, polo tanto, non foran contempladas no obxecto do 
convenio coa Xunta de Galicia a través da Vicepresidencia de Igualdade e Benestar 
estamos ante un grave problema: necesitamos fondos para a adecuación das graves 
deficiencias do centro, pero estas deficiencias impídennos conseguir estes fondos. 

Por outra banda, a concesión de axudas públicas para o funcionamento do centro, e polo 
tanto, dos servizos que nel operan, está gravemente comprometida. Por poñer un exemplo, 
este sería o Plan concertado de servizos sociais que financia o funcionamento deste 
departamento. 

Por sorte, pese a que o grupo de goberno parece ser que cursou un master en 
incompetencia, a notificación da Vicepresidencia indica que o arquivo do expediente non 
impide volver a iniciar o procedemento e abre unha porta ofertando asesoramento sobre as 
obras, que son precisas para proceder á autorización do edificio, remitindo o proxecto 
técnico completo á oficina de supervisión de obras na Vicepresidencia. 

Por todo o anterior o Grupo Municipal do BNG de Teo solicita: 

1. Que se estude a orixe ou orixes das graves deficiencias funcionais e estruturais do centro 
social de Teo, e unha vez feito isto que se depuren as responsabilidades políticas, e incluso 
xudiciais pertinentes contra os responsables destas, co obxectivo de reparar o grave 
quebranto que supón para o Concello de Teo a titularidade dun centro coas características 
antes descritas. 

2. Que se abra inmediatamente a negociación coa Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar co obxecto do convenio plurianual para a dotación do centro social de Teo, coa 
finalidade de introducir neste as reformas necesarias destinadas a solucionar as carencias 
que impiden a concesión do permiso de apertura. 

De non cumprirse o anteriormente proposto este grupo municipal comprométese a 
perseguir por todos os medios legais ós responsables desta situación e a garantir que se 
derivasen prexuízos pecuniarios para o Concello de Teo por esta actitude de desidia 
prolongada; actuariamos para que estes prexuízos non recaesen na institución municipal, 



senón nos responsables técnicos e políticos. Non se pode permitir que todos os cidadáns 
paguen por unha situación que é responsabilidade unicamente do grupo de goberno. 

 
Debate: 
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que o centro social, que debe ser a súa 
denominación, leva moitos anos feito e fíxose con moitas deficiencias para cumprir os fíns 
para os que foi proxectado e financiado; que está construído basicamente con achegas do 
plan concertado de servizos sociais; que no ano 2003 o Concello inicia expediente para 
conseguir o permiso de actividade e que o centro se atopa aberto e sen autorización, que 
desde hai anos a Xunta sempre encontrou problemas para autorizalo como centro de 
servizos sociais, pero quedouse todo nun marasmo e o centro co anterior goberno da Xunta 
seguía a funcionar. 
Co cambio de goberno na Xunta comezouse a mover estes expedientes que estaban 
paralizados, e así o 30 de novembro a Xunta decide arquivar o expediente de inicio de 
actividade, co cal este centro non ten permiso de actividade nin se está a tramitar novo 
expediente, e isto que xa de por sí é grave, porque está a funcionar, ten o agravante da 
existencia dun convenio Xunta-Concello para adecuar o centro e neste momento xa non se 
poden cobrar os cartos do ano 2006 e os dos anos 2007 e 2008 están condicionados a que se 
fagan as actuacións do ano 2006 e perdedes unha subvención de case 15.000 euros. 
Continua sinalando que as deficiencias do centro son enormes, así os solos son deslizantes, 
o ascensor non funciona porque a sala de máquinas está asolagada, etc..; nós pedimos que 
se establezan negociacións coa Xunta para amañar estas deficiencias e conseguir a 
autorización da Xunta e finalmente sinalar que está funcionado neste centro a Casa do 
Concello sen ningún tipo de permiso e con grave responsabilidade se existe algún 
accidente. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a única incompatibilidade do PSG-PSOE para 
negociar acordos é de tipo ético-legal, que a cidadanía pide o cambio. 
Con respecto á moción quero sinalar que estamos absolutamente de acordo, que hai meses 
pedimos poder acceder á documentación deste expediente que se atopa desperdigado por 
diferentes departamentos do Concello, que por exemplo neste momento estamos sen 
calefacción aquí; o que está claro é que é un centro que non está construido para a 
finalidade para a que foi financiado, e como non puidemos ver todo o expediente temos 
indicios máis que fundados que aquí houbo uso irregular dos fondos públicos, que se 
chegamos ó goberno abriráse unha investigación profunda sobre o que pasou con este 
edificio e cos fondos que aquí se investiron, ¿cantos cartos?, millóns e millóns das antigas 
pesetas que non cumpren a finalidade para a que se creou. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os dous concelleiros que lle marcharon hai uns 
días do PSG-PSOE o chamaron a vostede indecente político, faga vostede autocrítica, como 
pode dicir que pode pactar con calquera menos conmigo cando dixo onte na radio que o 
BNG estivo ausente catro anos e agora querían arranxar o Concello, faga vostede 
autocrítica, e vamos a ver cantos concelleiros lle quedan antes das eleccións. 
Con respecto á moción, sabemos que a Casa do Concello está en obras e onte iniciouse o 
expediente para contratar a segunda fase e por iso está aquí toda a Casa do Concello, pero 
antes non estaba tan mal isto, que o ascensor está xa ben e remata sinalando que esta 
moción creo que había que presentala cando a Casa do Concello non estivera aquí e 
estivera asfaltado o acceso, e que ten deficiencias neste momento está claro. 



O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos a falar do que estamos a falar, do 
centro de servizos sociais, que é un problema que se ven dando desde hai anos, pero en 
novembro de 2006 se arquivou o expediente e vense requirindo ó Concello desde o ano 
2003 por distintos problemas, que hai unha deixación e despreocupación absoluta, que o 
último requirimento é de maio de 2005 e que isto ten consecuencias de seguridade laboral 
porque como ocurra aquí algún accidente vai ser responsabilidade do Concello, pero non irá 
o seu patrimonio particular. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non debían ter vostedes ningún inconveniente en 
apoiar esta moción, se están de acordo en que hai irregularidades pídolles coherencia e que 
a aproben, que sería unha desfachatez negar que o ascensor non funciona correctamente, 
pero o problema non é do ascensor, é do edificio en sí, que este edificio foi construido con 
fondos de servizos socias para centro de servizos sociais, que aquí despois fixéronse obras 
de acondicionamento para acoller á Casa do Concello e eu vin aquí a concelleiros 
traballando, pero as facturas non aparecen, e supoño que o farian gratis. Remata sinalando 
que se non aproban esta moción cando cheguemos ó goberno faremos unha investigación e 
depuraremos responsabilidades políticas e no seu caso penais. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que as vías de solución dos problemas do centro 
están encamiñadas e espero que se solucionen sobre todo cando a Casa do Concello cambie 
de sitio, e remata sinalando que o problema do ascensor está solucionado. 
O Sr. Alcalde sinala que iso que di vostede Sr. Leis de ilegalidades, falta de transparencia, 
¿vostede cre o que fala, ou fala por falar?. Como veciño de Teo se vostede fose Alcalde a 
mín dariáme pena de que os veciños de Teo tiveran ese Alcalde, e sinala que a Casa do 
Concello veu para este centro por unha emerxencia, e remata sinalando que deixese de 
teatro Sr. Leis e bote unha man para gobernar Teo. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
8º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE REPARACIÓN DA ESTRADA LOCAL 
MILLADOIRO-PONTEVEA POR SOLLÁNS, LUOU E RARÍS. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

O Concello de Teo dispón dunha vasta rede de estradas e camiños como corresponde a un 
municipio cunha superficie total de case 80 quilómetros cadrados. 

O sistema viario do noso Concello componse de catro tipos de estradas, de acordo coa 
titularidade do organismo público ó que pertencen. Así temos: 

1. De titularidade estatal (Ministerio de Fomento): estrada nacional N-550 (A Coruña-Vigo) 

2. Titularidade autonómica (Xunta de Galicia): estrada AC-841 (Santiago-Carballiño, 
coñecida tamén como Santiago-A Estrada) e Padrón-Ponte Ulla. 



3. Titularidade provincial (Deputación provincial da Coruña): estradas C-0205 
(Bertamiráns-A Ramallosa), C-8201 (Catrocamiños-Oza-Campos-Teo), C-8202 (As 
Galanas-Cacheiras) e C-6502 (Pazos-Luou por Lampai). 

4. Titularidade municipal (Concello de Teo): restantes estradas locais e vías de servizo 
parroquiais. 

Esta última, a rede viaria de ámbito local, caracterízase especialmente pola súa 
obsolescencia e por un deficiente mantemento, factores que se superpoñen a outros 
problemas como: trazados sinuosos, anchos escasísimos, abundancia de puntos negros e 
cruces problemáticos, malas sinalizacións, gabias desatendidas (cando as hai), firme en mal 
estado, tratamento do asfalto a base de emendar fochancas ou grava periódica. 

Estes trazados responden, na maioría dos casos a modelos orixinalmente nacidos como 
meros vieiros de servizos de carácter rural que, obviamente, non se axustan, hoxe en día, ás 
necesidades actuais dun Concello en constante e progresivo proceso de urbanización. 

Nos últimos tempos, polo menos, no que vai desta lexislatura, a política de estradas 
impulsada polo goberno municipal centrouse case exclusivamente na emenda de fochancas 
extemporáneo e no rego asfáltico ó chou. En ningún caso existiu unha política de estradas 
solvente e integral, e moito menos planificada, pensando no seu acondicionamento e 
mellora e mesmo no da súa conservación con accións tecnicamente ben concibidas e mellor 
executadas. Os efectos das últimas choivas, diante do estado de abandono das gabias e a 
inexistencia dunha política de mantemento axeitada destas estradas, contribuíu a unha 
degradación das mesmas, que nalgúns casos acadan situacións de auténtica alarma social. 

Este é o caso dunha das vías municipais máis importantes do noso Concello, dado o seu 
trazado estratéxico na comunicación interior norte-sur do noso termo municipal: a estrada 
Milladoiro-Pontevea, que pasa por Solláns, Luou e Rarís. 

Esta é unha das arterias vitais do Concello de Teo, e como tal soporta un intensísimo tráfico 
rodado acotío. O seu estado de conservación en moitos puntos é absolutamente deplorable e 
mesmo, nalgúns casos como o tramo Bouñou-cruce coa AC-841, presenta situacións de 
auténtico risco para a seguridade viaria. 

O Grupo Socialista xa propuxera nunha moción presentada en decembro de 2004 incluír o 
arranxo desta estrada dentro dun Plan plurianual de mellora da rede viaria local. Como vén 
sendo habitual, o grupo de goberno rexeitou esta iniciativa. E agora a situación faise 
insostible, polo que se necesita a posta en práctica de eficaces actuacións de urxencia. 

ACORDO: 

Porén, malia que o problema do estado da rede viaria de Teo é xeral, e dado que a estas 
alturas da lexislatura faise practicamente imposible elaborar un Plan plurianual da mellora 
da rede viaria local que contemple intervencións masivas programadas noutras estradas, o 
Grupo Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu goberno a: 

1. Incorporar ós orzamentos municipais do 2007, dentro do seu Plan de investimentos, o 
arranxo, polo menos do tramo entre Bouñou e o cruce coa AC-841 desta estrada entre o 
Milladoiro e Pontevea. 

2. Solicitamos que a intervención se planifique e execute dentro dun proxecto técnico 
integral de todo o trazado, que deberá contemplar como mínimo: 



- Reparación do firme con aglomerado en quente (non rego asfáltico). 

- Limpeza e construción de gabias con sistema axeitado de canalización de pluviais. 

- Sinalización de tráfico (vertical e horizontal) e toponímica. 

- Iluminación pública. 

- Construción de beirarrúas nas zonas urbanizadas. 

- Medidas de control de velocidades con “dormilóns” ou “lomos de burra”, etc. 

Debate: 

O Sr. Concelleiro Rego Jorge sinala que o Sr. Dositeo presentou hai pouco unha moción en 
Santiago solicitando un semáforo e non era nin un rogo nin unha pregunta. 

Engade que alégrome que o Sr. Parajó recoñecera que as pistas do Concello están nun 
estado pésimo e por iso espero que aproben a moción; que a este tramo de estrada hai doce 
ou quince anos que non se lle fai nin un lavado de cara e que a política de estradas do 
Concello é de rebacheo e que hai facturas dos últimos meses de case 80.000 euros e que 
están igual, que isto é tirar os cartos. 

Engade o Sr. Concelleiro que á altura do mandato que estamos pouco se pode facer, pero 
non obstante pedímoslle que ese plan de investimentos que teñen inclúa estas obras sobre 
todo no tramo desta estrada que é moi perigoso, que hai cruces en estradas locais que son 
un perigo mortal e que non sei como non hai más desgrazas das que hai. 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que ímos apoiar a moción, que é unha necesidade 
obxectiva, que compre facer unha inversión integral nesta estrada e dicirlle que me parece 
unha falta de respecto que me limite o tempo, sobre todo cando lle estou dando 
argumentacións. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala  que a estrada é das máis importantes do Concello 
en canto a tráfico, que penso que necesitaría unha reforma importante, non só de asfaltado, 
e que os cruces son moi perigosos pero é moi longa e o Concello por si só non pode asumir 
iso, que se lle dixo no seu momento á Deputación que se fixera cargo pero a Deputación o 
que quere é deixar as súas; que o arranxo total nestes momentos é imposible aínda que se 
van facendo cousas, arranxos de asfaltado en quente por tramos sobre todo nas zonas máis 
perigosas e que é vontade da Alcaldía facelo, e remata sinalando que en Vilar de Calo 
tamén temos problemas, pero que todo custa cartos. 

O Sr. Concelleiro Rego Jorge sinala que non dicímos que se actúe xa, dicímos que se 
planifique, non que se faga xa, e se vostede Sr. Alcalde en todos os anos que leva aquí 
tivese feito algo non estaríamos agora falando disto; vostede leva aquí moitos anos e non 
ten visión de futuro e agradeceríamoslle que apoiasen a moción. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que sabemos que hai que facelo pouco a pouco e é 
unha idea que nos xa temos e neste momento non se pode. 

O Sr. Alcalde sinala que a admitiría como rogo, pero vostedes cren que o equipo de 
goberno non coñece as necesidades e deficiencias que hai que arranxar, non no lo teñen que 
dicir vostedes, para vostedes todo está mal, levo vinte anos e vostedes nunca aprobaron 
nada e non estamos de acordo coa moción, faráse cando se poida e haxa cartos, e isto non 
pode vir como moción, sorte que queda este Pleno e outro, e remata sinalando que isto non 
é unha moción, que é un teatro, e por iso non ímos levala adiante. 



 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

En abril de 2005, con motivo das irregularidades detectadas pola Oficina de Intervención 
Territorial do Estado nas obras de construción do cemiterio municipal de Montouto, o 
Grupo Municipal Socialista presentara unha moción na que literalmente solicitaba: 

1. Convocar con carácter de urxencia as Comisións de Obras e a de Facenda para clarexar 
os feitos sinalados. 

2. Aprobar a constitución dunha Comisión de Investigación conformada polos concelleiros 
representantes das diferentes forzas políticas segundo criterios de proporcionalidade para 
analizar detalladamente os diferentes expedientes e sacar as conclusións que correspondan 
co obxectivo de determinar as responsabilidades políticas e outras as que houbera lugar. 

Naturalmente, e como vén sendo habitual, o goberno municipal e o grupo político que o 
apoia rexeitou a proposta. As razóns son obvias: non hai interese ningún por esclarecer 
diante da opinión pública todo o escándalo ocorrido cunhas obras que supuxeron un gasto 
de 57.262,21 euros para non ter hoxe máis que unha ruína abandonada e chea de 
matogueiras e sen autorización oficial para o seu uso. 

Naquel intre a Oficina de Intervención Territorial do Estado (organismo administrativo non 
político) detectou serias irregularidades nas obras realizadas e reclamoulle ó Concello a 
devolución da achega que o Estado achegara para a execución da primeira fase do proxecto. 
Isto é o que se alegaba no informe da Intervención Territorial de 1 de marzo de 2005 (saída 
MAP núm. 1430 de 7 de marzo de 2005, recibida na Deputación da Coruña co núm. 19007 
do 16 de marzo de 2005) que a Deputación Provincial da Coruña fixo chegar ó Concello de 
Teo con data 11/04/05 (núm. de Rexistro de Entrada 1632): 

“PRIMEIRA: obra 162 do Plan 2000 cemiterio municipal 1ª fase. 

Que a declaración de intencións por parte do Concello de dotar de partida orzamentaria con 
fondos municipais para a completa finalización das obras non é suficiente para revogar o 
reintegro, xa que: os niveis de xestión administrativa e financeira do Concello son moi 
deficientes, como se consignou no informe de control financeiro, e as fotografías do 
cemiterio, de 20 de febreiro de 2005, mostran que se encontra en clara situación de 
abandono e non pode incorporarse ó uso público por falta do esencial, nichos e sepulturas, e 
no edificio de servizos funerarios, por falta dos servizos de auga e electricidade, entre 
outros, indispensables para a súa operatividade. E, por outra parte, aún aceptando que o 
investimento previsto de 57.262, 21 euros se materializase nas obras executadas, estas non 



eran por si mesmas completas, susceptibles de incorporación ó uso público, como esixen as 
circulares da Deputación “cada obra identificarase cun proxecto, non debendo incluírse 
como obras independentes os orzamentos parciais do proxecto”. 

Mais as irregularidades cometidas van moito máis alá do que a Oficina de Intervención 
Territorial do Estado detectou no seu día. Esta é a secuencia dos feitos ordenada 
cronoloxicamente, segundo os documentos que constan no correspondente expediente: 

- 26/11/1999: o Pleno da Corporación aproba a inclusión dentro do POS 2000 das obras do 
cemiterio municipal F-1. 

O importe total será de 9.527.630 ptas, das que 8.834.302 achegarannas o Estado e a 
Deputación e o Concello de Teo 693.328 ptas. 

Utilízase o sistema de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade. A 
obra adxudícaselle á empresa Transportes e Maquinarias por un importe de 9.527.600 ptas. 
O 31/xullo/2000 Armando Blanco asina o contrato con Jesús Castro en representación da 
empresa adxudicataria e o 07/setembro/2000, o secretario, Jesús Naveira comunica, 
mediante certificado a adxudicación das obras á Deputación. 

- 24/outubro/2000 (rexistro de entrada núm. 1392): certificación núm. 1. 

A arquitecta dona Mercedes Rosón certifica o 10/outubro/2000 as obras realizadas, segundo 
ela entre o 31//07/2000 e o 31/11/2000 por valor de 2.827.574 ptas. A Comisión de 
Goberno aproba a certificación con data 18/10/2000. Págaselle ó construtor o 23/10/2000. 

Conclusión: a Comisión de Goberno aproba a certificación con anterioridade ó remate das 
obras, e tamén se lle paga ó construtor antes de que finalicen as mesmas. 

- 12/12/2000 (rex. entrada núm. 1635): certificación núm 2. 

Certifica outra persoa (don Gilberto Rodríguez) distinta polo mesmo período de tempo que 
a anterior arquitecta (obras realizadas entre o 31/07/2000 e o 31/11/2000) por obras que 
alcanzan a cantidade de 1.831.897 euros. O Concello aproba a certificación da obra o 
30/11, un día antes de que remataran as obras. Ó remate xúntase outra certificación pola 
mesma cantidade de 1.831.897 ptas, asinada o día 16/11/2000 pola arquitecta dona 
Mercedes Rosón. 

Conclusión: duplicidade de certificacións pola mesma obra con dous asinantes distintos e 
incorrendo na mesma contradición entre os prazos de realización das obras e as 
certificacións. 

- 09/02/2001: Jesús Naveira certifica a recepción e liquidación da obra para solicitar ó MAP 
a parte da subvención que falta (309.648 ptas.): 

Obra certificada  1º pagamento    pagamento reclamado 

1.238.592 ptas.  928.944 ptas.   309.648 ptas. 

Conclusión: falta certificación polo 1º pagamento. O 15/11/2002, Jesús Naveira volve a 
presentar un certificado de recepción e liquidación para reclamar ó MAP “a parte da 
subvención que falta” (1861,02 euros). 

- 11/05/2001: oficio da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade (rex. entrada 
núm. 1126) no que se di: 



“En relación á construción do Cemiterio Municipal de Teo informámoslle que o expediente 
para a autorización sanitaria de funcionamento do mesmo atópase paralizado no trámite de 
reopción da notificación do remate das obras. Para continuar a dita tramitación remitirán a 
esta Delegación provincial nun prazo de 10 días contados a partir do recibo da presente, a 
antedita comunicación, asinada polo director da obra ou técnico municipal que 
corresponda. No caso de non ter rematadas as obras tamén o comunicarán co fin de 
continuar co expediente aberto”. 

Conclusión: contradición entre o que manifesta o naquel entón secretario, Jesús Naveira 
que “certifica a recepción  e liquidación da obra” en febreiro/2001 e o que afirma en 
maio/2001 a Delegación Provincial ó recoñecer que a “ autorización sanitaria de 
funcionamento atópase paralizado no trámite de recepción da notificación do remate das 
obras”. 

- 23/05/2001: o Alcalde Armando Blanco contesta ó escrito anterior da Delegación 
Provincial de Sanidade: 

“En relación ó seu escrito de saída 11.265, de data 11 de maio de 2001 referente á 
construción do cemiterio municipal, comunícolle que as obras non foron rematadas todavía, 
atopándose en fase de execución” 

Conclusión: ratifícase a contradición anterior: o Alcalde recoñece que as obras “non foron 
rematadas todavía” en maio de 2001, mais o secretario Jesús Naveira xa certificara a 
recepción e liquidación da obra en febreiro de 2001. 

- 23/11/2001: carta de Armando Blanco (rex. saída núm. 1548) á Deputación na que se 
solicita prórroga “ata o 30 de xuño de 2002 no prazo de execución” da citada obra, xa que 
por mor do temporal “non foi posible finalizar a obra no tempo previsto”. 

Así mesmo informa que foi executada practicamente a metade da obra “quedando pendente 
de certificar 4.868.129 ptas.”. 

Contradición: ó MAP díselle en febreiro de 2001 que a obra xa está finalizada, e por iso 
Naveira certificou a recepción e liquidación da obra e á Deputación infórmaselle do 
contrario. 

- 06/06/2002: novo oficio (rex. entrada 1223 do 10/06/2002) da Delegación Provincial de 
Sanidade, reiterando o requirimento do remate das obras, avisando en caso contrario do 
arquivo do expediente: 

 “Reiterámoslle que o expediente (...) se atopa paralizado no trámite de notificación de 
remate das obras (...). Debe informar nun prazo de dez días contados a partir da recepción 
da presente (...). No caso de non ter rematadas as obras tamén o comunicarán co fin de 
continuar co expediente aberto, doutro xeito arquivarase o expediente, quedando sen 
autorización sanitaria de funcionamento polo que non se permitirán as inhumacións no 
mesmo”. 

Conclusión: máis dun ano despois a Delegación Provincial de Sanidade segue negando 
“autorización sanitaria de funcionamento” por non existir notificación de remate das obras. 
Máis contradicións coa certificación de remate de obras de Naveira en febreiro de 2001. 

- 11/06/2002: carta de Antonio Castroagudín, como Alcalde en funcións, contestando á 
Delegación Provincial de Sanidade: 



“(...) comunícolle que ó día da data non foron rematadas as obras, quedando pendentes do 
seu requirimento”. 

Conclusión: recoñecidas explicitamente de novo as contradicións anteriores. 

- 21/06/2002: carta de Armando Blanco á Deputación Provincial: 

Solicita “prórroga ata o 30 de novembro de 2002 porque debido ós danos do temporal 
realizáronse obras de reparación de infraestruturas e mellora de acceso que impediron, 
segundo a empresa adxudicataria a execución debido á inestabilidade do terreo na ladeira 
da finca”. 

Á súa vez, comunica que “foi executada practicamente a metade da obra, encontrándose 
neste momento pendente de certificar 29.258,04 euros” (=4.876.144,94 ptas.). 

Conclusións:  

1. De novo (16 meses despois) se recoñece que as obras non están rematadas cando en 
febreiro de 2001 Jesús Naveira certificara a recepción e liquidación da obra. 

2. Vólvese a certificar por segunda vez en menos dun ano que “se realizou a metade da 
obra”. 

3. Repítese sete meses despois (carta de A. Blanco de 23/11/2001 a desculpa do temporal 
no retraso das obras. 

4. En novembro de 2001 dicíase que faltaba por certificar 4.868.129 ptas. E case oito meses 
despois volve a dicirse que falta por certificar 4.876.144,94 ptas. 

- 31/10/2002: acta de recepción única das obras do proxecto do Plan provincial de obras e 
servizos “Cemiterio Municipal 1-F”:  

Asinan a acta: o Alcalde Armando Blanco, a arquitecta Mercedes Rosón e o empresario 
Jesús Castro de Transportes y Maquinaria”. Na acta dise: 

“Produciuse o recoñecemento da totalidade das obras comprobándose que a súa execución 
correspondeu co proxecto e coas ordes da dirección facultativa. O orzamento de 
adxudicación ascende á cantidade de 57.262,03 euros. Todas as obras encóntranse en bo 
estado de conservación e dispostas para ser entregadas ós seus usuarios. En consecuencia, 
os reunidos acordan dar por recibidas as obras de referencia. E para que conste, expídese a 
presente acta que asinan en proba de conformidade os asistentes no lugar e data sinalados”. 

Xúntase a carta anterior de Armando Blanco, na que este comunica á Delegación Provincial 
de Sanidade a acta con data 15-xaneiro-2002. 

Tamén se xuntan dúas novas facturas de Transportes e Maquinaria: 

-. factura 33/02C de 23/10/2002: 10.274,.89 euros (certificación núm. 3) 

-. factura 34/02C de 31/10/2002: 18.983,15 euros (certificación núm. 4) 

Conclusións:  

1. As obras rematan o 31/10/2002 (certificación de Mercedes Rosón) e a acta da recepción 
asínase ese mesmo día. 

2. A carta que se envía á Deputación está compulsada na data 15/01/2002, é dicir, asinan a 
acta de recepción o 31/10/2002 e a fotocopia da compulsa é do 15/01/2002, anterior en case 
dez meses antes (posible falsidade documental). 



- 15/11/2002: certificado de recepción e liquidación da obra contratada. 

Asinada polo secretario Jesús Naveira e o Alcalde Armando Blanco. 

Jesús Naveira, secretario, certifica “a recepción e liquidación da obra para reclamar ó MAP 
a parte da subvención que falta:  

Obra certificada  1º pagamento (75%)  Pte. pagamento 

7444,09 euros               5.583,07 euros  1.861,02 euros. 

Conclusión: o secretario Jesús Naveira xa certificara o 09/02/2001 a recepción e liquidación 
da obra contratada para reclamarlle ó MAP a cantidade que faltaba (309.648 ptas.). Ano e 
medio despois repítese a certificación. 

- 21/11/2002: certificación núm. 3 (rex. entrada núm 1757): 

O importe é de 10.274,89 euros (= 1.709.598 ptas.).  

A arquitecta Mercedes Rosón “certifica  obra realizada entre o 31/11/2000 e  21/10/2002”. 

Se lle adxudicara a Transportes e Maquinaria o 31/07/2000 cun prazo de execución de catro 
meses. 

A Comisión de Goberno aproba a certificación o 04/11/2002. 

Conclusións: 

1 A Comisión de Goberno aproba con 17 días de antelación (04/11) a certificación da 
arquitecta (21/11). 

2. Aínda que as obras se lle adxudicaron á empresa en xullo de 2000 cun prazo de 
execución de catro meses, tardaron en realizarse case dous anos. 

- 21/11/2002: certificación núm. 4 e liquidación e acta de recepción (rex. entrada núm. 
1757): 

O importe é de 18.983,15 euros (=3.158.531 ptas.) 

A arquitecta Mercedes Rosón “certifica obra realizada entre o 31/11/2000 e o 31/10/2002”. 

Conclusións:  

1 O número de rexistro de entrada é exactamente o mesmo que o da certificación núm. 3. 

2. A certificación tamén chega ó Concello sete días despois (21/11/2002) de que a aprobara 
xa a Comisión de Goberno (14/11/2002). 

- 15/01/2003: carta de Armando Blanco á Delegación Provincial de Sanidade (rex. saída 
núm. 64): 

“Remito copia compulsada da acta de recepción única das obras do proxecto Cemiterio 
Municipal 1-F”. 

Xúntase acta de recepción do 31/10/2002. 

Conclusión: a compulsa leva data do 15/01/2002 (asinada por Jesús Naveira) e a acta de 
recepción é do 31/10/2002 (fotocopia compulsada o 15/01/2002). 

¿Se a acta de recepción é do 31 de outubro do 2002, como vai haber unha fotocopia do 
documento compulsada na data 15/01/2002, anterior á sinatura da acta en nove meses? 



- 06/02/2003: carta de Armando Blanco á Delegación Provincial de Sanidade remitindo 
copia compulsada do informe final da arquitecta Mercedes Rosón do 30/01/2003 (rex. saída 
núm. 168): 

Mercedes Rosón informa que “as obras rematadas corresponden á primeira fase de 
execución do cemiterio, o cal non é suficiente para poñer o mesmo en funcionamento, xa 
que na primeira fase executada non estaban incluídas partidas necesarias para a apertura 
deste, tales como a foxa séptica, subministración de auga clorada, así como o equipamento 
do local de servizos funerarios. Polo tanto procede informar á Sección de Sanidade 
Ambiental da Consellería de Sanidade do erro cometido e comunicar que as obras do 
cemiterio a efectos da apertura deste non están rematadas co fin de continuar co expediente 
aberto”. 

En definitiva, de todo o anterior tíranse as seguintes conclusións:  

1. O Cemiterio Municipal de Montouto carece de autorización para poder funcionar. Non 
consta o permiso correspondente da Delegación Provincial de Sanidade. A propia arquitecta 
no seu informe final fala de “erro cometido”. 

2. A Oficina de Intervención Territorial do Estado reclamou a achega correspondente do 
Estado por irregularidades cometidas polo Concello de Teo. 

3. Existen indicios claros de falsidade documental e doutras irregularidades, por canto: 

- Repetidas veces, a Comisión de Goberno aproba certificacións con anterioridade ó remate 
das obras. 

- Págaselle ó construtor antes de que finalicen as obras. 

- Existe duplicidade de certificacións pola mesma obra con dous asinantes distintos. 

- Certifícanse recepcións e liquidacións da obra varias veces. 

- Diante duns organismos certifícanse remate de obras e diante doutros, no mesmo período, 
infórmase de que as obras non están rematadas. 

- Existen datas de compulsas de documentos con antelación ás datas que figuran nos 
documentos compulsados. 

4. Gastáronse 57.262,21 euros do erario público nunhas obras que hoxe están inservibles, 
abandonadas e absolutamente deterioradas. 

Así as cousas, a maiores, e con todos estes antecedentes, o Grupo de Goberno de Teo tivo a 
ousadía de presentar no último Pleno ordinario da Corporación realizado o pasado 28 de 
novembro unha proposta para incluír no POS 2007 unhas “Obras de ampliación do 
cemiterio municipal” por valor de 59.158,44 euros. Non están rematadas as obras da 
primeira fase, e xa se fala de obras de ampliación nuns terrreos de supostamente “recente 
adquisición” (cousa que tampouco o Alcalde Armando Blanco soubo explicar nese Pleno). 

No expediente presentado non figuran nin as autorizacións pertinentes da Consellería de 
Política Territorial nin o informe xeolóxico favorable que esixe o artigo 51 do Decreto 
134/1998 do 23 de abril, da Xunta de Galicia sobre policía sanitaria mortuoria. 

 

Por outra banda, na actualidade os terreos están catalogados como Solo Rústico de 
Protección Forestal e o novo PXOM, aínda está sen aprobar, polo que dificilmente pode ter 



o preceptivo informe urbanístico favorable do Concello que esixe tamén o devandito 
Decreto da Xunta de Galicia. 

Por todas estas razóns, o Grupo Socialista, ademais de advertir da improcedencia da 
iniciativa do goberno municipal, nese Pleno solicitou a retirada do proxecto e a súa 
substitución por outras obras relacionadas coa infraestrutura viaria do Concello. Esta 
proposta foi desatendida polos promotores da idea: o alcalde Armando Blanco e as persoas 
que o apoian. 

Con posterioridade, a Deputación Provincial da Coruña, por razóns que o alcalde Armando 
Blanco e os seus colaboradores non quixeron expicar, devolveu o proxecto desta obra 
obrigando á realización dun Pleno extraordinario o pasado venres 29 de decembro, para 
aprobar unha nova proposta. En definitiva, a institución provincial non fixo senón 
confirmar as advertencas de improcedencia que fixera o Grupo Socialista no pasado Pleno. 

ACORDO: 

Tendo en conta que: 

1. Son moitos os interrogantes e as evidencias de irregularidades no trámite administrativo 
e na execución das obras da primeira fase que o Goberno municipal non foi quen de 
clarexar ou non quixo explicar oportunamente como llo pedira o Grupo Socialista na súa 
moción de abril de 2005. 

2. Tamén son moitas as incertezas acerca do ocorrido con este proxecto de ampliación do 
cemiterio municipal. 

3. Cómpre esclarecer os feitos para que a opinión pública teña un coñecemento exacto de 
todo o sucedido. 

O Grupo Municipal Socialista insta ó goberno municipal para que dea as explicacións 
pertinentes, sobre todo o sucedido en relación coas obras do cemiterio municipal, ou no 
caso contrario, proceda a constituír unha Comisión de Investigación conformada por 
concelleiros representantes das diferentes forzas políticas, segundo criterios de 
proporcionalidade, para analizar detalladamente os devanditos expedientes (obras da 1ª fase 
e obras de ampliación) e sacar as conclusións que correspondan co obxectivo de determinar 
as responsabilidades políticas e outras ás que houbera lugar. 

Debate: 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción solicita que se dean explicacións, e se 
non se dan, a creación dunha comisión de investigación; engade que a moción está clara e 
fundamentada e que a documentación estaba desordenada e aí queda claro o que pasou na 
1ª fase e a maior evidencia é como están as obras e que vostede o outro día no Pleno 
ocultounos por qué a Deputación non aprobou esa obra. Sinala que analizada a 
documentación advertimos as irregularidades que constan reflexadas na moción claramente, 
e remata sinalando que non pode facerse a segunda fase cando non está rematada a primeira 
e se a fan por ese plan de investimentos de vostedes é un insulto á cidadanía. 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que as irregularidades son evidentes e foron 
denunciadas por nós hai moitos anos. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que só quero que exista un cemiterio municipal para 
que os veciños poidan enterrarse. 



O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o PSG-PSOE sempre está a favor do cemiterio 
municipal, pero que hai que clarificar e investigar o proceso seguido nesa primeira fase, que 
o que se di na moción é moi grave e espero a súa explicación e se non a da infórmolle que 
isto non vai quedar así, e non é unha amenaza, que cos cartos públicos hai que ser 
escrupuloso, e remata sinalando que logo de que se clarexe a situación da primeira fase 
poderanse seguir as obras. 

O Sr. Alcalde sinala que sempre fala vostede de falsedades, irregularidades, que nas feiras 
había charlatans, e vostede non sabe mirar o expediente e que a Deputación non aprobou a 
obra por non estar en funcionamento e que poden existir erros de cambios de datas, pero 
non se pode dicir o que di vostede, esa é a explicación e diga vostede o que queira nos seus 
panfletos. 

Durante o debate ausentouse do Pleno o Sr. Concelleiro Sisto Edreira. 

Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:1, do Sr. Concelleiro Sisto Edreira ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF. 
Queda rexeitada a moción. 
 
10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE Á INCLUSIÓN NO PLAN DE 
INVESTIMENTOS 2007 DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DA PONTE DE SESTELO. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

As obras de ampliación e mellora da ponte de Sestelo xa foron obxecto de preocupación do 
Grupo Municipal Socialista en repetidas ocasións ó longo desta lexislatura. En concreto, 
presentáronse dúas mocións (agosto e decembro de 2004) e fixéronse numerosas preguntas 
en diferentes sesións plenarias da Corporación municipal. 

A ponte de Sestelo está situada na parroquia de Rarís. É unha vía de comunicación 
importante para as aldeas de Sestelo, Bouñou, Pazo, Caxade, etc., xa que constitúe o 
principal enlace coa estrada provincial Bertamiráns-A Ramallosa. 

As reivindicacións veciñais pola estreitura da mesma e o seu emprazamento nunha curva 
perigosa en pendente, obrigaron a que na anterior lexislatura se tomara un acordo plenario 
por unanimidade polo que se facultaba ó Alcalde Armando Blanco para facer as xestións 
oportunas de adquisición dunhas leiras lindeiras como requisito previo imprescindible para 
levar a cabo as obras de reforzamento e ensanche da ponte. 

Nos últimos comicios municipais o Alcalde Armando Blanco anunciaba na súa propaganda 
electoral que  “os terreos xa están comprados e redactado o proxecto” e na presente 
lexislatura, case como un tema recorrente, o Grupo Municipal Socialista fixo varias 
preguntas ó Alcalde sobre a cuestión, e mesmo varios rogos, para que se solucionara 
definitivamente o tema. Case sempre a resposta do Alcalde foi “estase nelo”, “esta semana 
xa queda solucionado”, etc. 



Como o Grupo Socialista logrou demostrar con posterioridade, de maneira documentada, o 
Alcalde Armando Blanco, unha vez máis estáballe mentindo descaradamente ós cidadáns: 
os problemas administrativos relacionados coa adquisición das parcelas para levar a cabo 
estas obras de ampliación da ponte, para permitir o paso do autobús e eliminar o perigo 
existente para o tráfico viario, non se solucionaron definitivamente ata o mes de outubro de 
2004. 

Polo medio tiveron que pasar: 

- Múltiples preguntas ó respecto por parte do Grupo Socialista nesta e na anterior 
lexislatura. 

- Unha moción presentada o 10/08/2004 (debatida na sesión plenaria do 28/09/2004) e 
rexeitada a proposta socialista polos votos en contra do grupo de goberno). 

- Derrubamento de parte da ponte o 11/08/04 o que forzou a levar a cabo unhas obras de 
urxencia de reforzamento da estrutura da ponte. Inexplicablemente, non se aproveitou este 
suceso para facer as obras que todo o mundo está a demandar: o ensanche da ponte. 

- Outra moción do Grupo Socialista presentada en decembro de 2004, cos mesmos 
resultados infructuosos da anterior. 

Así chegamos ó día de hoxe, no que o problema central, o que lle preocupa realmente ós 
veciños da redonda que utilizan esta vía, e que motivou as reiteradas iniciativas socialistas, 
é dicir, o do ensanche da ponte para que o tráfico rodado se poida facer sen perigo e o 
autobús poida pasar por ela, segue pendente de facerse realidade. 

ACORDO: 

Porén, o Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu equipo de 
goberno a que se incorpore ó Plan de Investimentos que han de acompañar ós orzamentos 
municipais do 2007 as comprometidas obras de ampliación da ponte de Sestelo (Rarís), de 
tal maneira que antes de que remate o presente ano se poidan executar as devanditas obras. 

 
Debate: 
A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que voulle presentar esta moción tamén como rogo 
como di vostede. 
Engade que o arranxo da ponte é unha reivindicación dos veciños e que o autobús escolar 
non pode nin pasar e este asunto xa foi ó Pleno como moción e como rogo, e vostede 
comprometeuse a vista do que di non seu programa electoral de que estaba comprada a 
finca e demostrouse que vostede mentiu ós veciños descaradamente, e remata sinalando que 
pídolle que non se olvide vostede dos veciños de Sestelo. 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala  que este tema foi defendido moitas veces polo 
Sr. Tallón e o BNG sempre se posicionou a favor por ser unha necesidade obxectiva e 
votaremos a favor. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que aínda hai prazo para cumprir a promesa 
electoral, ata maio hai prazo. 
O Sr. Alcalde sinala que cando vostede diga que o Alcalde mentiu teña fundamentos; que a 
finca está comprada e que a ponte vaise arranxar, pero non porque vostedes estean con esa 
leria, e remata sinalando que eu miro por todos os veciños do Concello, non só polos de 
Sestelo. 



 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE A SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE 
POLÍTICA TERRITORIAL DUNHA INTERVENCIÓN NAS PROXECTADAS 
ROTONDAS DE OS TILOS E CACHEIRAS. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

No proxecto da autovía variante de Cacheiras existen dúas rotondas que, polo seu 
emprazamento, esixen un tratamento construtivo singular, acorde coa súa función e 
localización nun contexto netamente urbano e que, polo que se desprende dos planos 
existentes, non está contemplado. 

Estámonos a referir ás glorietas ou rotondas situadas no fondo da urbanización Os Tilos e 
na zona de Cacheiras, na intersección coa AC-841 á altura do Restaurante “Patiño.” 

Cómpre, pois, solucionar este problema para un mellor cumprimento dos fins para os que se 
deseñan este tipo de construcións: a seguridade viaria e a distribución do tráfico rodado. 

PROPOSTA DE ACORDO: 

Porén, o Grupo Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a 
posibilitar un acordo plenario das forzas políticas da Corporación de Teo co fin de propoñer 
ás autoridades políticas competentes e os responsables técnicos da obra que as devanditas 
rotondas sexan integradas no contorno urbano que lles rodea e polo tanto, concibidas como 
tal, sexan dotadas dos servizos propios desa funcionalidade urbana, é dicir, beirarrúas, 
pasos de peóns, iluminación pública, semaforización (se fose necesaria), etc. 

 
Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non están feitas pero están a punto de executarse e 
é agora onde deben facerse as reivindicacións, engade que tal e como figuran no proxecto é 
agora o momento de pedirlle á Consellería que esas rotondas cumpran esa función urbana e 
sexan dotadas dos elementos urbanos. 
Engade o Sr. Concelleiro que o outro día o Sr. Castroagudín dixo que falara vostede co 
director xeral, pero isto non foi tratado, xa llo adianto eu, nin desta nin doutras cousas para 
as que o autorizou o Pleno; que estamos a tempo, e remata sinalando que 
independentemente de que se aprobe ou non o grupo socialista vai transmitir isto á 
Consellería. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non enviaron o proxecto para expoñer, que non 
sabemos como van as rotondas e no seu momento se dirá como teñen que ir cando envien 
todo o proxecto e comecen as obras. 



O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai que lamentar que o Sr. Parajó non lera a 
moción e se confunda de estradas, que o proxecto está aprobado e se está a executar, son 
obras contempladas na variante de Cacheiras e que haberá que incorporar ás obras da C-
841, que estamos a falar de realidades contempladas no proxecto da varinate de Cacheiras, 
que estivo en exposición pública e non se analizou suficientemente, e agora é o momento 
de acometer estas obras para que replantexen o proxecto na Consellería, e remata sinalando 
que de momento no proxecto non están contempladas como urbanas. 
O Sr. Alcalde sinala que estamos en desacordo coa moción polo que votaremos en contra. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:7, dos grupos municipais do BNG(3) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL DE UN ESTUDIO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DA 
PERMEABILIDADE Ó LONGO DA AUTOVÍA-VARIANTE DE CACHEIRAS. 
Se reincorpora ó Pleno o Sr. Concelleiro Sisto Edreira. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

Un dos problemas –aínda non ben aquelado- que máis preocupan ós veciños/as afectados 
pola autovía/variante de Cacheiras é o da súa permeabilidade a través da mesma. 

Dado o avanzado estado das obras, as posibilidades técnicas de solución satisfactoria do 
problema vanse reducindo drasticamente. 

Unha das fórmulas para encarar este atranco é orientar a súa solución a través do 
reforzamento das vías de servizo que corren paralelas ó trazado da devandita variante. 

Dende o noso punto de vista é unha opción a contemplar xa que ten varias virtualidades ó 
seu favor:  

1. Tecnicamente é viable. 

2. Economicamente pode ser menos custosa. 

3. Contribuirá a mellorar sensiblemente o sistema de comunicacións (para o tráfico rodado 
e peonil) do municipio coas súas repercusións sociais claramente favorables. 

4. Debería influir positivamente na propia ordenación global do territorio. 

ACORDO: 

Porén, o Grupo Municipal Socialista, sen descartar outras posibilidades que melloren esta 
solución, insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a propiciar un acordo 
plenario das forzas políticas con representación municipal propoñéndolle á Consellería de 
Ordenación do Territorio, e máis en concreto á Dirección Xeral de Obras Públicas, un 
estudo de permeabilidade da autovía-variante de Cacheiras centrado na optimización das 
vías de servizo que discorren paralelas ó trazado da devandita via. 



Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o papelón do Sr. Castroagudín nas comisións 
informativas é tremendo, porque nos di que o Sr. Alcalde explicará no Pleno e despois o 
Alcalde non explica nada. 
Abandoan o Pleno os señores Concelleiros Iglesias Villar e Diéguez González. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:15, dos grupos municipais do PP(8), BNG(2), PSG-PSOE(4) e Mixto(1). 
Votos en contra:0. 
Abstencións:2, dos señores concelleiros Iglesias Villar e Diéguez González ó abeiro do 
disposto no art.100 do ROF. 
Queda aprobada a moción, quedando a parte dispositiva do seguinte xeito: 
1º) Propoñer  á Consellería de Ordenación do Territorio, e máis en concreto á Dirección 
Xeral de Obras Públicas, un estudo de permeabilidade da autovía-variante de Cacheiras 
centrado na optimización das vías de servizo que discorren paralelas ó trazado da devandita 
via. 
 
13º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE EXPLICACIÓN DA ALCALDÍA DOS 
RESULTADOS DAS XESTIÓNS DIANTE DA XUNTA RESPECTO DOS 
PROBLEMAS RELACIONADOS COAS OBRAS DA AUTOVÍA/VARIANTE DE 
CACHEIRAS QUE FORON OBXECTO DE ACORDO UNÁNIME DO PLENO DO 
28.11.2006. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

Con data 28/10/2006 (rex. entrada núm. 9154) o Grupo Municipal Socialista presentara 
unha moción a propósito dos problemas suscitados na zona de Penelas (Cacheiras) polas 
obras da autovía/variante de Cacheiras. 

Na parte propositiva da mesma dicíase literalmente: 

“O Grupo Municipal Socialista, ademais de declarar publicamente o seu apoio inequívoco a 
estas demandas e o seu compromiso de seguir intervindo diante das autoridades 
autonómicas para lograr a súa realización, formula ó Pleno da Corporación a seguinte 
proposta de resolución: 

A Corporación Municipal de Teo, ademais de proclamar o seu apoio explícito ás xustas 
reivindicacións veciñais, insta ás autoridades competentes da Consellería de Política 
Territorial para que se leven a cabo as seguintes actuacións dentro da autovía ou variante de 
Cacheiras: 

1. Construción da nova ponte de Penelas na Veiga da Fame ou Camiño do Portiño. 

2. Realización dun estudo técnico para resolver adecuadamente os problemas de 
comunicación peonil e para uso de maquinaria agrícola en todo o trazado da devandita 
variante”. 



Na sesión plenaria ordinaria da Corporación de Teo, realizada o 28/11/2006, figuraban na 
orde do día dúas mocións que, substancialmente, formulaban o mesmo asunto: esta moción 
socialista que vimos de citar e outra presentada polo grupo de goberno. 

O Grupo Socialista, pensando sobre todo nos intereses dos cidadáns e dentro da súa liña de 
actuación política construtiva, decidiu aceptar a proposta da Alcaldía para fusionar ambas 
mocións nunha soa que, ó remate, sería aprobada por unanimidade de todas as forzas 
políticas. 

Naquela sesión, o Partido Socialista deixou ben claro que confiaría nas xestións da Alcaldía 
para solucionar estes conflitos, e tamén que esixiría información cumprida por parte do 
Alcalde respecto dos resultados das súas xestións, que, por outra banda, debería ser 
trasladada tamén ó conxunto dos veciños/as afectados. 

Nesta liña, temos coñecemento que o Director Xeral de Obras Públicas da Consellería de 
Política Territorial recibiu ó Alcalde Armando Blanco e ó concelleiro Manuel Parajó na 
mañá do día 01/12/2006. 

Do alí tratado e do resultado do encontro nada sabemos a estas alturas por parte do Alcalde 
Armando Blanco. 

Como queira que así o formulou o Grupo Socialista no pasado Pleno, e xa que, como 
promotores iniciais da idea e como representantes políticos que apoiamos a proposta 
conxunta do Pleno da Corporación consideramos que temos todo o dereito a saber que vai 
pasar cos asuntos formulados e, sobre todo, temos a obriga todos de informar 
cumpridamente ós principais interesados que son os veciños e veciñas que formularon estas 
reivindicacións. 

ACORDO: 

Porén, o Grupo Socialista pide a comparecencia do Alcalde Armando Blanco diante da 
Comisión Informativa de Obras e Servizos e diante do Pleno para que : 

1. Informe publicamente das xestións realizadas ó respecto diante do Director Xeral de 
Obras Públicas. 

2. Explique ó Pleno as medidas que cómpre adoptar para supervisar e garantir o 
cumprimento dos compromisos contraídos, ou, no seu defecto, a proposta de medidas a 
tomar no caso de que non foran atendidas as reivindicacións veciñais. 

Debate: 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non atopábamos ningunha outra forma de que 
vostede explicara os froitos das súas xestións, e se tivo un resultado satisfactorio incluso 
penso que deberá informarnos; engade que hai precedentes de acordos plenarios neste 
mandato en que confiamos en vostede para facer xestións e en ningún momento fomos 
informados dos resultados das mesmas, que é unha práctica descortés, e por iso pedimos o 
que se di na moción. 

O Sr. Alcalde sinala que quere que lle diga, eu si se aproba a  moción contestareille, pero se 
non se aproba non. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que estamos dispostos a retirala se despois do Pleno 
nos explica vostede os resultados en privado ós portavoces. 

O Sr. Alcalde sinala pero si xa sabe vostede o que se falou nesa reunión. 



O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que debían vostedes facer un esforzo de 
comunicación e ir todos xuntos e despois informarnos; nós evidentemente temos que 
esixirlle información. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que reitérolle a oferta e o Sr. Alcalde sinala que fale 
vostede da moción e diga a verdade. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostede nesa reunión falou da AC-841, do SUNP-
4 da Ramallosa, do problema de Galanas, e non falaron absolutamente nada vostede a máis 
Parajó dos problemas aprobados na moción, só ó remate da xuntanza deixou caer na mesa 
uns papeis con fotos sobre algúns problemas, pero non se interesou para nada dos 
problemas aprobados polo Pleno; engade que a mín iso me parece unha falta de respecto 
cos grupos políticos que confiamos en vostede e é unha mostra de desprezo ós veciños 
afectados e con este comportamento o grupo socialista nunca máis vai confiar en vostede, 
porque vostede incumpre os acordos plenarios aprobados por unanimidade e me gustaría 
saber que medidas propón vostede no caso de que a Consellería non atenda iso, para 
conseguir o máximo desas reivindicacións veciñais. 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que ó BNG lle gustaría ser informado dos 
acordos plenarios aprobados por unanimidade, en defensa dos veciños, e rozamos o 
surrealista cando outro grupo político nos da información do contido da reunión, polo que 
pídolle que explique. 

Se reincoproran neste intre ó Pleno os Concelleiros Iglesias Villar e Diéguez González. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que ¿vostede cre Sr. Leis que un Director Xeral lle 
vai informar do contido dunha reunión?, nin se pode, nin se debe; engade que este señor é 
moi atento con nós e había máis xente con nós e foise por máis temas que ese e falouse de 
todo, vostede quere saber o que non sabe, e mire se conseguimos cousas, que conseguimos 
o informe favorable de Estradas para o plan xeral. Engade o Sr. Concelleiro que vostede 
non sabe do que fala, falouse durante dúas horas de moitas cousas e deixamoslle fotos e 
planos de moitas cousas. 

O Sr. Alcalde sinala que é unha vergonza que vostede fale de temas dos veciños como se 
fora un tema de lavadoiro, meréceme todos os respectos o Director Xeral, e o que fala 
vostede é unha mentira total, vostede non ten escrúpulos, que fomos alí con máis cousas 
diso que di vostede e posteriormente chegoulle o acordo do Pleno, vostede fai teatro, 
vostede non ten sentido do respecto, ven vostede aquí falando de urbanizacións, e si se lle 
autorizou a dicilo aquí como dixo vostede, xa lle direi eu de todo menos bonito cando fale 
con él. 

 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS 
NA VÍA PÚBLICA. 



Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

En setembro de 2005 e á vista das insistentes demandas veciñais, o Grupo Municipal 
Socialista presentou unha moción na que, ademais de chamar a atención do problema, 
formulaba diversas solucións para un problema que concitaba o descontento e malestar de 
diversos sectores cidadáns. 

Como sempre, o grupo de goberno non só rexeitou a nosa proposta na sesión plenaria 
correspondente da Corporación, senón que fixo oídos xordos ás reclamacións veciñais. 

Os efectos negativos deste fenómeno non só son de orde estético e cívico-social, senón 
tamén que afecta ó eido ambiental e ó da salubridade pública. 

No día de hoxe o problema non está atallado. Ademais intensifícase diante da pasividade e 
desidia das autoridades municipais. Así, en concreto, na zona de Cacheiras, diante do 
edificio Umbrela hai neste intre tres coches abandonados: un R-19 vermello, un Audi 80 
coupé branco matrícula de Madrid (que parece roubado) e un R-12 tamén vermello. 

O Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado 
da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria determina, sen 
paliativos, no seu artigo 7, aptdo. C) que é competencia dos municipios: 

“A inmobilización dos vehículos en vías urbanas, cando non sexan provistos do título que 
habilite o estacionamento en zonas limitadas ou excedan da autorización concedida ata que 
se logre a identificación do seu condutor. 

A retirada dos vehículos en vías urbanas e o posterior depósito de aqueles cando 
obstaculicen ou dificulten a circulación ou supoñan un perigo para esta, ou se encontren 
incorrectamente aparcados nas zonas de estacionamento restrinxido, nas condicións 
previstas para a inmobilización neste mesmo artigo. 

Igualmente, a retirada de vehículos nas vías interurbanas e o posterior depósito destes, nos 
casos e condicións que regulamentariamente se determinen”. 

Este mesmo Real Decreto regula, no seu artigo 71 a retirada de vehículos e establece que: 

Artigo 71. Retirada do vehículo. 

1. A Administración poderá proceder, de acordo co que regulamentariamente se determine, 
se o obrigado a iso non o fixera á retirada do vehículo da vía e ó seu depósito no lugar que 
designe a autoridade competente, segundo aquel se encontre dentro ou fóra do poboado, 
nos seguintes casos: 

A) Sempre que constitúa perigo ou cause graves perturbacións á circulación dos vehículos 
ou peóns ou ó funcionamento dalgún servizo público ou deteriore o patrimonio público, e 
tamén cando poida presumirse racionalmente o seu abandono na vía. 

Presumirá racionalmente o seu abandono nos seguintes casos: 

A) Cando transcorran máis de dous meses desde que o vehículo fora depositado tras a súa 
retirada da vía pública pola autoridade competente. 



B) Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar e 
presente deterioro que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou 
lle falten as placas de matriculación. 

Neste caso terá o tratamento do residuo sólido urbano de acordo coa normativa ambiental 
correspondente. 

No suposto contemplado no apartado a) e naqueles vehículos que, aínda tendo signos de 
abandono, manteñan a placa de matriculación ou dispoñan de calquera signo ou marca 
visible que permita a identificación do seu titular, requiriráselle a este, unha vez 
transcorridos os correspondentes prazos, para que no prazo de quince días retire o vehículo 
do depósito coa advertencia de que, en caso contrario, se procederá ó seu tratamento como 
residuo sólido urbano. 

B) En caso de accidente que impida continuar a marcha. 

C) Cando fose inmobilizado por deficiencias deste. 

D) Cando inmobilizado un vehículo, de acordo co disposto no artigo 67.1, parágrafo 
terceiro, o infractor persistise na súa negativa a depositar ou garantir o pago do importe da 
multa. 

E) Cando un vehículo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade 
municipal como de estacionamento con limitación horaria sen colocar o dispositivo que o 
autoriza, ou cando se rebase o dobre de tempo aboado conforme ó establecido pola 
Ordenanza municipal. 

F) Cando un vehículo permaneza estacionado nos carrís ou partes da vía reservados 
exclusivamente para a circulación ou para o servizo de determinados usuarios. 

G) Cando procedendo legalmente á inmobilización do vehículo non houbese lugar 
adecuado para practicar esta sen obstaculizar a circulación de vehículos ou persoas. 

2. Salvo no caso de subtracción ou outras formas de utilización do vehículo en contra da 
vontade do seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que se orixinen como 
consecuencia da retirada á que se refire o número anterior, serán pola conta do titular, que 
deberá aboalos ou garantir o seu pagamento como requisito previo á devolución do 
vehículo sen prexuízo do dereito do recurso que o asiste e da posibilidade de repercutilos 
sobre o responsable do accidente, do abandono do vehículo ou da infracción á que dera 
lugar a retirada. 

É obvio, pois, que o Concello de Teo, e máis en concreto, as autoridades municipais, 
dispoñen dos mecanismos legais para proceder á retirada dos vehículos abandonados, e, 
consecuentemente, está obrigado a actuar, a erradicar o problema e a previr a súa aparición 
no futuro inmediato. 

ACORDO: 

O Grupo Municipal Socialista insta ó Alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno a 
que, coa maior prontitude posible busque solucións efectivas e definitivas para este 
problema, comezando polas medidas de carácter preventivo, informativo e de conciencia 
cívica. 

Así mesmo, cómpre abordar e materializar de forma efectiva e urxente a retirada de todos 
os vehículos que se atopen abandonados nas vías públicas no noso termo municipal, 



comezando de inmediato por estes tres casos que estamos a denunciar diante do edificio 
Umbrela en Cacheiras. 

Por outra banda, o Concello de Teo ten que arbitrar fórmulas e recursos, técnicos e 
materiais, para abordar a solución integral e efectiva do problema. As dificultades 
esgrimidas polo Alcalde Armando Blanco xa non son de recibo cando pasaron varios meses 
sen atopar a máis mínima solución. 

En todo o caso, namentres non se dispoñan dos medios materiais municipais necesarios 
para encarar con eficiencia e axilidade o asunto, os Socialistas de Teo propoñemos varias 
fórmulas: 

1. Mancomunar este servizo de retirada e depósito, é dicir, procurar solucións concertadas 
cos restantes municipios que forman parte da Mancomunidade da Comarca de Compostela. 

2. Facer un convenio co servizo de recollida e depósito con algunha empresa do contorno 
que teña autorización legal para a almacenaxe destes “residuos sólidos”. 

3. Habilitar uns terreos ou dependencias propias para destinalos a este servizo, previa 
homologación legal e obtención dos permisos oficiais e demais requisitos establecidos ó 
efecto. 

Debate: 

A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que dos coches abandonados en Cacheiras, un deles 
foi retirado nestes días. 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que se o tema da ponte de Sestelo era un tema 
histórico do Sr. Tallón, o tema dos vehículos abandonados foi un tema historicamente 
defendido por Soidade Amieiro na anterior corporación, e remata sinalando que hai 
mecanismos para que os vehículos non queden abandonados na vía pública. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que este é un problema de moitos concellos, non só 
de Teo, e non sei se se falou disto na Mancomunidade, e que estase tratando neste momento 
para ter unha normativa para retirar estes vehículos, porque hai en varios lugares, que 
haberá que buscarlle unha solución e facer unha normativa para retiralos en condicións. 

A Srª. Concelleira Riveiro Carro sinala que a normativa xa existe e xa está na moción. 

O Sr. Alcalde sinala que non apioamos a moción, que estase a facer cos gardas municipais e 
cos técnicos do Concello e que existen varias solucións, facer unha ordenanza con taxas ou 
cunha empresa privada e xestionar os expedientes sancionadores ou mancomunar o servizo, 
e remata sinalando que na Mancomunidade falouse de que un señor levase os coches e 
facelo entre varios concellos. 

 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 



15º) MOCIÓN DO BNG SOBRE O PECHE DOS CENTROS DE SAÚDE DE CALO E 
OS TILOS. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Obras e Servizos. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte 
contido: 

Nesta derradeira lexislatura o BNG de Teo desenvolveu unha importante cantidade de 
traballo institucional (mocións) e social (campañas) para conseguir unha necesidade 
obxectiva en infraestruturas sanitarias no Concello. Un novo centro de saúde que dese 
servizo de calidade en contraposición ó emprestado actualmente polo consultorio de 
Pontevea e o Centro de Saúde de Cacheiras (que non reúnen como infraestruturas o mínimo 
necesario para funcionar de acordo co novo modelo sanitario). 

Na nosa xustificación argumentábamos que, a día de hoxe, en materia sanitaria existían no 
Concello de Teo cidadáns de primeira (os que acoden ó Centro de Saúde de Calo e ó Centro 
de Saúde dos Tilos) e cidadáns de segunda (os que acoden ó consultorio de Pontevea e ó 
Centro de Saúde de Cacheiras) dada a diferenza en infraestruturas e adecuación ó novo 
modelo (cita previa, horario 08.00 a 15.00, etc.) 

Solicitábamos polo tanto o cumprimento do convenio asinado entre o Concello e a 
Consellería de Sanidade no 2003, que recoñecía esta eiva e proxectaba a construción dun 
novo centro para solucionar esta situación de agravio na zona de Cacheiras e Pontevea co 
compromiso da institución municipal de ceder os terreos necesarios para levar a bo porto 
este proxecto. 

Pese á tardanza nas xestións por parte do Concello para a cesión dos terreos, no ano 2006 
acordouse por unanimidade da corporación ceder unha finca na Ramallosa para dar saída ó 
novo centro, finca que a día de hoxe non reúne aínda as condicións mínimas en materia 
urbanística (cualificación do tipo de solo) para poder ser aproveitado (problema que debe 
ser resolto). 

A pesar destas eivas, as bases para unha solución a esta problemática parecen estar en 
marcha. 

O problema formúlase no momento en que o BNG ten constancia dun plan director 
autonómico (con fondos orzamentarios asignados) que contempla a centralización de toda a 
actividade sanitaria do Concello neste novo centro a construír na Ramallosa (co 
conseguinte peche dos centros de saúde de Calo e Os Tilos a medio prazo). 

Desde o BNG de Teo non estamos de acordo con esa decisión que ó noso entender non ten 
en conta a boa calidade e a inserción social dun servizo creado hai anos, tanto en Calo 
como nos Tilos. 

- Non contempla a dispersión territorial e poboacional do Concello e as distancias entre as 
diversas parroquias, así como a mala comunicación pública entre a parroquia atravesada 
pola N-550 (Calo) e a atravesada pola C-841 (Cacheiras). 

- Non contempla o feito de que o peche destes centros provocaría un movemento non 
calculado de usuarios sanitarios ó Centro de Saúde do Milladoiro (por Calo) e o Centro de 
Saúde de Conxo (polos Tilos) o que acrecentaría o número de usuarios que, vivindo en Teo, 
elixen un centro de saúde fóra do termo municipal. 

- A valoración cidadá da asistencia sanitaria, tanto en Calo como nos Tilos é positiva. 



- Os centros en cuestión son relativamente novos. 

Desde o BNG de Teo entendemos e apoiamos que este novo centro da Ramallosa solucione 
o déficit sanitario en infraestruturas da zona de Cacheiras e Pontevea e incluso que nel se 
centralicen determinados servizos inexistentes a día de hoxe (probas complementarias, 
programas de preparación ó parto, futuro PAC?) mais rexeitamos contundentemente que 
estas melloras teñan que pasar polo peche dos centros de saúde de Calo e Os Tilos. Tan só 
dende unha perspectiva economicista e distante da realidade se entende esta decisión. 

Impulsaremos polo tanto unha campaña de sensibilización social coa finalidade de reverter 
esta decisión inicial da Consellería e impulsar a construción dun novo centro na Ramallosa 
que non supoña o peche dos centros de Calo e Os Tilos. 

Propoñemos así mesmo ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo: 

1. O Pleno do Concello de Teo rexeita o peche dos centros de saúde de Calo e Os Tilos coa 
conseguinte centralización de toda a actividade sanitaria do Concello na Ramallosa e 
traslada esta decisión á Consellería de Sanidade. 

2. O Pleno do Concello agarda que o futuro centro da Ramallosa solucione a situación 
deficitaria en materia sanitaria nas zonas de Cacheiras e Pontevea e que contemple a 
presenza con vocación municipal de servizos, programas e probas complementarias que a 
día de hoxe non se prestan no Concello (Rx, programas, futuro PAC...). 

Debate: 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que de todos é coñecido que o BNG investiu 
moitos esforzos para crear o novo centro de saúde da Ramallosa, que hai veciños que en 
Calo e Os Tilos reciben asistencia sanitaria de primeira e os de Cacheiras e Pontevea de 
segunda, e eu tiven coñecemento e por propios profesionais de Calo e Os Tilos que cando 
este centro de saúde saíse adiante se centralizaría todo en A Ramallosa; para nós é 
prioritario este centro, pero non que se centralice, porque os centros de Calo e Os Tilos fan 
un bo servizo; nós consideramos que hai que medir os tempos e facer un pronunciamento 
público, se ben é certo que ese centro non se vai facer de inmediato polos terreos que puxo 
ó Concello, que teño información polo escrito remitido ós portavoces do Concello por 
Sanidade de que vaise facer un centro en A Ramallosa pero non se me di que non se 
centralizarán os servizos e desaparecerán Calo e os Tilos, que para nós este é un tema serio 
e estou informado a nivel persoal e profesional, e por iso demando un posicionamento 
institucional. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que aínda que discrepamos coa forma e o momento o 
PSG-PSOE e o BNG, coincidimos no fondo da problemática dos centros de saúde de Teo, 
que é unha cousa que vostedes Sr. Alcalde nunca arranxaron nin xestionaron; engade que 
aquí só había un protocolo que non tiña ningunha virtualidade e é a nova Consellería a que 
o dotou orzamentariamente, ¿Por qué cremos que non é momento de plantexala?, pola 
inutilidade dun pronunciamento público, porque lamentablemente por culpa de vostedes o 
centro vaise facer en anos, por iso se non existe o presuposto de feito de que estea feito o 
centro de saúde de A Ramallosa, non temos tema, porque é a catro anos vista, e é unha 
temeridade porque cambiará o panorama político de Teo e ó mellor de Galicia e pode que 
se tomen outras decisións, cambiará o sistema de comunicacións en Teo e serán os veciños 
os que esixan que non se pechen eses centros; engade que hai un desmentido categórico de 



que estea tomada a decisión de pechalos, porque o escrito remitido ós portavoces por 
Sanidade é un comunicado oficial. 

Engade o Sr. Concelleiro que no tema sanitario o PSG-PSOE de Teo aposta por unha 
política de saúde integral baseada na calidade, apostamos polo reforzamento da asistencia 
sanitaria no sistema público e o PSG-PSOE se goberna en Teo acelerará os trámites para 
ceder a parcela e creará foros participativos para fixar liñas de actuación no eido sanitario e 
serán os veciños quenes en último caso esixan dos representantes políticos; engade que nós 
temos unha proposta de emenda para que exista unanimidade. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o que di o Sr. Leis non é o que dixo na radio, 
que dixo que o BNG levaba catro anos ausente do Concello e agora tiñan que presentar a 
moción para facerse notar. Engade que o INTEO quere o novo centro de saúde e que a finca 
está cedida, falta un plan especial pero levaba tanto tempo como o Plan xeral e por iso vai 
no plan xeral como dotacional e que a primeira cantidade que ten a Xunta é para o ano 2007 
polo tanto teñen tempo porque o plan xeral vai estar aprobado en tres meses. 

Engade o Sr. Concelleiro que para pechar Calo e Os Tilos van ter que vir cos Geos porque 
senón nos os pechan, que non é lóxico que os pecharan porque funcionan ben. Continua 
dicindo que o Concello de Teo vai ser no futuro un estilo a Ames, con núcleos importantes 
como Bertamiráns e Milladoiro, aquí Calo-Cacheiras-Pontevea e non é lóxico que esta zona 
estea sen centro e o de Calo van ter que aumentalo para toda aquela zona. 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que nós somos flexibles á hora de aceptar 
emendas, pero esta é unha moción moi traballada, que non entendo que problema hai para 
un posicionamento público, nin os ataques persoais, porque cada un ten unha forma de 
facer política, que somos honestos e coherentes e non xogamos a dobles bandas, medimos 
os propios tempos, e isto é necesario para abrir camiño, como aviso a navegantes. 

Engade o Sr. Concelleiro que aquí se dixo que isto é unha temeridade, pero iso non é certo, 
que se está a dicir, ¿que os médicos que traballan nos centros de saúde, ós que lle foi 
transmitido a vontade de centralización,  minten?, que se diga claro, porque a mín me 
molesta e eu aquí non vexo no escrito remitido pola Xunta ós portavoces que haxa un 
desmentido categórico, que eu podo estar equivocado pero non plantexo as cousas por 
tacticismo; que non se pode intoxicar o asunto, e remata sinalando que como portavoz do 
PSG-PSOE, Sr. Leis, pode apoiar isto. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que Sr. Parajó non é certo que a finca estea cedida, 
vostedes a puxeron a disposición, deben cedela e perfectamente urbanizada.Vostede sabe 
que ningún dos centros de Teo reúnen os requisitos para seren ampliados, que aquí temos 
os de Calo e Cacheiras que non teñen saneamento, ata aí chega a súa preocupación polo 
tema sanitario. Continua sinalando que nun esforzo por buscar unha saída de consenso o 
PSG-PSOE presenta as seguintes emendas de substitución que recollen o sentir deste tema 
plantexado aquí: 

1º-. O Pleno da Corporación urxe ó goberno muncipal de Teo á aceleración dos trámites 
para a entrega á Consellería de Sanidade da parcela onde se vai construir un novo centro de 
saúde. 

2º-. Ó día de hoxe e nas actuais circunstancias a Corporación Municipal de Teo solicita o 
mantemento do todos os centros de saúde (tamén, por suposto, os de Calo e os Tilos) que 
están operativos dentro do noso termo municipal. 



3º-. Con respecto ós equipamentos sanitarios de Teo, e unha vez que estea en 
funcionamento o novo centro de saúde de A Ramallosa, o Pleno da Corporación de Teo 
insta á Consellería de Sanidade a concertar coas autoridades municipais e os sectores 
implicados ( profesionais da saúde, cidadáns, etc...) calquera decisión que se tome respecto 
do seu futuro. 

O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o BNG non as acepta. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que coa sanidade dos veciños de Teo non se pode 
xogar, que a carta que mandou a Xunta por un chófer, como di Martiño, non é clara 
respecto do tema de que non se vaian a pechar; que eu votarei a favor da moción do BNG 
se se lle engade a seguinte emenda de adición: Que inicien os trámites para que vaian 
axilizando o tema do ano 2007 porque cando se aprobe o plan xeral xa vai como dotacional 
para que comecen, porque ó mellor xa poden ir traballando. 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o de Pontevea non reúne os requisitos 
mínimos necesarios e que a emenda de Parajó nós estamos dispostos  a aceptala, e en canto 
ás emendas do PSG-PSOE, que o texto é claro, agás que se pretenda xogar coas palabras, e 
remata sinalando que nós buscamos un posicionamento claro, non unha redundancia. 

O Sr. Alcalde sinala que o do Sr. Leis dáme pena, que bótalle unha cara á vida dicindo iso 
de que nós despreocupámonos polo tema sanitario, vostede ten un problema de médico, que 
nós loitamos sempre para que non se pechara ningún centro de saúde. Engade que vostedes 
PSG-PSOE e BNG teñen problemas en todos os sitios e que teñen un desgoberno, e se aquí 
se levan mal que farán noutros sitios. 

Engade o Sr. Alcalde que os médicos dixeron que tiñan noticias verbais do peche e que na 
carta do Sergas non se di, como ben dixo o Sr. Noriega, que non se van pechar. 

O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que o PSG-PSOE está moi preocupado co tema, 
pero agora ven cunha emenda para consensuar, está vostede Sr. Leis utilizando a mentira 
para obter os seus resultados políticos. 

Votación e resultado: 

Sometida a votación a moción do BNG dictaminada, coa emenda de adición aceptada 
presentada polo Sr. Parajó Liñares, dáse o seguinte resultado: 

Votos a favor:17, dos grupos municipais do PP(8), BNG(4), PSG-PSOE(4) e Mixto(1). 

Votos en contra:0. 

Abstencións:0. 

Queda aprobado por unanimidade o seguinte acordo: 

1º. O Pleno do Concello de Teo rexeita o peche dos centros de saúde de Calo e Os Tilos coa 
conseguinte centralización de toda a actividade sanitaria do Concello na Ramallosa e 
traslada esta decisión á Consellería de Sanidade. 

2º. O Pleno do Concello agarda que o futuro centro da Ramallosa solucione a situación 
deficitaria en materia sanitaria nas zonas de Cacheiras e Pontevea e que contemple a 
presenza con vocación municipal de servizos, programas e probas complementarias que a 
día de hoxe non se prestan no Concello (Rx, programas, futuro PAC...). 



3º. Que inicien os trámites para que vaian axilizando o tema do ano 2007 porque cando se 
aprobe o plan xeral xa vai como dotacional para que comecen, porque ó mellor xa poden ir 
traballando. 

 
16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE REFERENTE A INFORME SOBRE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAIS DE  CRÉDITO. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Facenda. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o seguinte contido: 

No pasado Pleno extraordinario realizado o pasado 9 de xaneiro o grupo político do 
goberno municipal aprobou en solitario os orzamentos municipais para o 2007. 

No informe da débeda municipal subministrado pola Alcaldía recóllense dous créditos 
concertados no ano 2004 por un importe total de 1.401.910,72 euros =(233.642.440,60 
ptas.) para facer fronte a dous recoñecementos extraxudiciais de crédito motivados por 
facturas non pagadas de exercicios anteriores, cando o Sr. Alcalde proclamaba 
publicamente de forma teimuda que o Concello de Teo non tiña débedas. 

Na documentación presentada cos orzamentos municipais de 2007 aparecen agora catro 
novas facturas “de exercicios anteriores que deben ser obxecto de recoñecemento 
extraxudicial de crédito no orzamento de 2007”. Unha data de 2003 e as outras tres de 
2002. 

O informe de intervención con respecto a estes novos “recoñecementos extraxudiciais de 
crédito” é revelador e concluínte: 

“Quinta: o proxecto de orzamento para 2007 inclúe un expediente para un recoñecemento 
extraxudicial de créditos que permita a aprobación e pago de facturas procedentes de 
exercicios anteriores. Os artigos 176.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 e 26.1 do Real 
Decreto 500/1990, ambos establecen: “Con cargo ós créditos do estado de gastos de cada 
orzamento só poderán contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos e 
demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio 
orzamentario”. 

Pois ben, o recoñecemento extraxudicial de créditos implica a vulneración deste principio 
de anualidade, respecto do cal, o artigo 60.2 do R.D. 500/1990 dispón “corresponderá ó 
Pleno da entidade o recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista 
dotación orzamentaria...” e, en consecuencia, a fiscalización das facturas afectadas resulta 
desfavorable, correspondendo ó Pleno a aprobación dos novos créditos no orzamento de 
2007, necesarios para poder proceder á aprobación e pagamento destas facturas”.  

No devandito Pleno o Alcalde Armando Blanco non explicou -a pesar de que o Grupo 
Socialista llo pediu insistentemente- as razóns destas facturas. 

Mais agora, o Grupo Socialista ten coñecemento, tamén “extraoficial” de que existen novas 
facturas sen partida orzamentaria nos orzamentos 2006, que, obviamente terán de ser 
obxecto de novos recoñecementos extraxudiciais de crédito nos vindeiros orzamentos 
municipais de 2008. 

Este tipo de situacións non son froito de casualidades, nin obedecen a “razóns técnicas” ou 
“esquecementos” puntuais. Son, nin máis nin menos, unha mostra incuestionable dunha 
mala xestión económica, dun absoluto descontrol que, de non acoutar a tempo pode 



levarnos a situacións administrativas e financeiras complexas e á elaboración dun novo 
Plan de saneamento para  períodos futuras. Cómpre, pois explicar os feitos e tratar de 
acabar con este tipo de prácticas, en consonancia coa filosofía de fondo e compromisos 
explícitos contraídos no Plan de saneamento 2007 e co cumprimento estrito da legalidade 
vixente. 

ACORDO: 

En vista da confusión existente sobre a cuestión formulada e da máis que probable, 
reiteración dos feitos, o Grupo Municipal Socialista propón: 

1. A comparecencia do Alcalde Armando Blanco diante da Comisión Informativa de 
Facenda e diante do Pleno para explicar as razóns e detalles dos feitos que motivaron estes 
catro recoñecementos extraxudiciais de crédito e dar a súa valoración do manifestado pola 
Sra. Interventora no seu informe dos orzamentos municipais do 2007. 

2. A comparecencia do Sr. Alcalde e da Sra. Interventora para informar sobre a probable 
existencia de facturas que corresponden ó ano 2006 que, por carecer de crédito nos 
orzamentos municipais de 2006, van ter que ser obxecto de novos recoñecementos 
extraxudiciais de crédito no futuro. 

3. Pór a disposición da Comisión de Facenda e do Pleno a relación detallada destas 
facturas, o importe individual e o total destas e o pertinente informe de intervención. 

4. Exposición do Sr. Alcalde sobre medidas e mecanismos que ten previsto para erradicar 
este tipo de prácticas no que resta de lexislatura. 

Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés explica o que se pide na moción e sinala que a metade da 
débeda do Concello débese a facturas impagadas de anos anteriores e vostede no seu 
programa electoral dicía que o Concello non tiña débedas, que no orzamento de 2007 
aparecen catro facturas  de 2002 e 2003 que deben ser obxecto de recoñecemento e no 
informe de Intervención se fiscalizan disconformes, e que novamente aparecen facturas de 
anos anteriores, ¿cales son as razóns deste feito?, e remata sinalando que se todo é correcto 
como di vostede, non terá inconveniente en aprobar o que se pide na moción. 
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que estamos de acordo coa moción e tampouco nos 
custa recoñecer certos avances que se están facendo nestes anos, que no 2006 máis de 
375.000 euros foron a recoñecemento extraxudicial e que iso si que era perverso, porque 
eran facturas regulares de Sogama, etc.., e agora baixamos a 34.000 euros no 
recoñecemento de 2007, se mellorou polo tanto, pero compartimos a petición de 
información. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que espero a súa explicación Sr. Alcalde, e non me 
gustaría ter que pedirlle información á Interventora. 
O Sr. Alcalde sinala que a Interventora non lle vai informar de nada senón o ordeno eu. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que un recoñecemento de 36.000 euros non é 
preocupante. 
O Sr. Alcalde sinala que mira que vostede riza o rizo, todo para saír nos medios de 
comunicación, que de momento o Sr. Secretario e a Srª. Interventora mentres eu non lle lo 
ordene non lle van dar a vostede no Pleno ningunha información, vostede trea unha moción 
para que se aprobe ou non. Engade que o Concello goza de boa saúde económica e non me 



quita o sono a débeda do Concello, e remata sinalando que deixese de rizar ó rizo todos os 
días coa mesma historia, non sei como o aguantan. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
17º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACOLLIDA Á ORDE DO 18.09.2006 DA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA SOLICITAR UNHA SUBVENCIÓN 
DESTINADA A CREAR UNHA AULA DA NATUREZA. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Agricultura e Medio Ambiente. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o 
seguinte contido: 

Con data do 26 de decembro a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible da Xunta de Galicia vén de publicar unha orde (DOG núm. 246) pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ós concellos de entre 10.000 e 
30.000 habitantes (poboación de dereito) para a promoción de iniciativas ambientais e para 
a dotación de equipamentos e infraestruturas relacionadas con este eido. 

De acordo coa devandita orde poderanse subvencionar: 

- Equipamentos e infraestruturas novas, así como a reforma e mellora das existentes, tales 
como parques periurbanos, forestais ou naturais, centros de interpretación da natureza ou 
outros semellantes. 

- Adquisición de edificios e terreos para o incremento do patrimonio público municipal de 
carácter ambiental, realización das obras necesarias e adquisición dos equipamentos 
precisos. 

Cada concello só poderá presentar un único proxecto e a contía máxima de axuda será de 
300.000 euros por proxecto e concello. 

O Concello de Teo reúne todos os requisitos legais para acollerse a esta iniciativa ambiental 
da Xunta de Galicia. 

En concreto, os socialistas de Teo estimamos que existe un conxunto ambiental único 
ligado ó río Ulla na zona da Burga (Pontevea-Reis) que podería acoller moi ben a 
construción dunha Aula de Interpretación da Natureza relacionada coa riqueza piscícola, 
faunística e forestal do devandito río.  

Sería tamén unha boa fórmula para cumprir non só obxectivos educativos ambientais entre 
a cidadanía, senón tamén para recuperar unha zona degradada por desafortunadas e 
lamentables actuacións executadas nos últimos tempos polo goberno municipal de Teo e 
que corren o risco de perderse para sempre. 

ACORDO: 

Porén o Grupo Municipal Socialista, insta ó Alcalde Armando Blanco e ó goberno 
municipal de Teo a: 



1. Elaborar un proxecto para a construción dunha Aula da Natureza vinculada ó río Ulla e á 
súa riqueza piscícola, faunística e forestal na zona da Burga (Pontevea). 

2. Acollerse á devandita convocatoria da Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de 
Galicia para, previa presentación do proxecto, solicitar a axuda correspondente, co fin de 
poder levalo a cabo. 

3. No caso de ser preciso, recabar máis axudas doutros organismos públicos e mesmo 
entidades privadas. 

 
Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que vostede está a dar as últimas bocanadas como 
Alcalde de Teo, faga un esforzo por respectarmos como veciños e como representantes 
electos, trate de contestar, leva catro anos utilizando non argumentos contra as propostas da 
oposición e non é nin gracioso, demostra o seu descoñecemento dos temas e a súa 
incapacidade para argumentar, que unha boa oposición necesita tamén ter un bo goberno, 
pero aquí hai desgoberno. Engade que na moción se informa dunha convocatoria de 
subvencións e nos dámoslle unha idea porque pensamos que é unha zona moi degradada 
por actuacións municipais anteriores, e será unha boa zona para revitalizar; pedimos que se 
acollan a esta orde e recabar axudas doutros organismos para poder remitir o proxecto e que 
este é un proxecto que nos plantexaron a nós persoas que son grandes afecionadas á pesca, 
e que con esta actuación o Concello e a zona sairán gañando. 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que estamos a favor, pero discrepando das 
visións medioambientais que ten o Concello, non é nada temerario este punto. 
O Sr. Alcalde sinala que está solicitado, é o colmo que veña cunha moción como esta, que 
nós facemos as cousas á nosa maneira, non como nos diga vostede, a ver se lle entra na 
cabeza, está pedido e polo tanto non imos levar adiante a moción. 
 
Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a moción. 
 
18º) MOCIÓN DO PP SOBRE O PLAN SECTOR LEITEIRO. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Agricultura e Medio Ambiente. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o 
seguinte contido: 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación acaba de aprobar, no Consello de 
Ministros do pasado 15 de decembro de 2006 un Real Decreto denominado “Real Decreto 
1540/2006, de 15 de decembro, polo que ese modifica o Real Decreto 347/2003, de 21 de 
marzo, polo que se regula o sistema de xestión da cota láctea e se crea o Banco Nacional 
coordinado de cotas láteas”. (publicado no BOE do 16/12/2006), que en realidade é o Plan 
lácteo 2006. 



Este plan é claramente prexudicial para o sector leiteiro galego e favorece a outras 
comunidades autónomas. 

No Plan do 2005 e anteriores o 100% da cota adquirida en todo o Estado repartíase entre 
gandeiros de todas as CC.AA. en función duns criterios indepedentemente da orixe da cota 
adquirida. 

Non obstante, no Plan 2006 unha porcentaxe, o 80% da cota será xestionada polas CC.AA. 
onde se abandone e a outra porcentaxe, o 20%, será xestionado polo Ministerio, para 
repartir entre gandeiros de todas as CC.AA. 

 

Con isto rexionalízase o 80% da cota e impídese a redistribución da cota entre os gandeiros 
independentemente da comunidade na que residan. Isto prexudica enormemente a Galicia 
porque impide o crecemento das explotacións galegas, as máis dinámicas do Estado, que 
supoñen en torno ó 53% do total. 

Os produtores galegos ven condicionada gravemente a súa competitividade no marco 
económico no que lles toca traballar, agora non poden acceder a cota nin pagando, daranlle 
algo de cota ou non en base ós criterios políticos que manexe o PSOE, a través do 
Ministerio de Agricultura en connivencia co goberno da Xunta (Consellería do Medio 
Rural=Bloque). 

Por todo isto sometemos a consideración do Pleno o seguinte acordo: 

1. Rexeitar por inxusta e insolidaria con Galicia o Real Decreto 1540/2006, polo que se 
regula o sistema de xestión da cota láctea. 

2. En todo caso, instar: 

A. Ó Presidente da Xunta e ó Conselleiro do Medio Rural a que defendan cun mínimo de 
dignidade os intereses do sector leiteiro galego. 

B. Concretamente, que se aseguren de que veña para Galicia a case totalidade dese 20% 
restante da cota abandonada nas distintas comunidades autónomas. 

C. Que tomen as medidas necesarias para que esta situación de bloqueo ó medre das 
explotacións galegas non se repita nos plans futuros do Ministerio do Goberno Central. 

Debate: 

O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que hai un grave problema desde hai anos no tema 
do leite, que na adhesión á Unión Europea o goberno de Felipe González cometeu un erro, 
porque colleu a produción do ano 86 de España sen ter visión de futuro e agora resulta que 
temos que importar leite, antes había un mercado de compra libre de cota de gandeiros que 
abandoaban, que se quitou polo PSG-PSOE, e que os gandeiros están por esa compra de 
cota, así en Galicia comprouse sobre todo na cornisa cantábrica, e agora co novo plan 
lácteo o 80% vai ser xestionado polo Estado e o 20% polas comunidades autónomas. 

O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que a Xunta e a Consellería do Medio Rural teñen 
máis dignidade en defensa do medio rural neste ano que a Xunta do PP en dezaseis; engade 
que se mellorou o tema do leite e que a moción é demagóxica, e remata sinalando que os 
intereses dos gandeiros en mans da Consellería van estar perfectamente defendidos. 



O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que en seis minutos é difícil explicar por qué estamos 
en contra desta moción e quizais o foro de debate non sexa este; que cando vostedes din 
que é claramente prexudicial para Galicia nós dicimos que isto non se pode dicir antes de 
que estean feitos os datos polas comunidades autónomas, que se están facendo 
especulacións interesadas por razóns electoralistas, que a xestión da cota non ten nada que 
ver co reparto e que a redacción da moción non se axusta á realidade e afecta a todas as 
comunidades autónomas, e respecto do tema da competitividade hai que dicir que non é 
correcto, que é unha esaxeración; vostedes o longo de dous anos veñen faltando á verdade 
no tema das cotas, que as cotas non se fan con criterios políticos nin partidistas como facían 
vostedes porque están reguladas no Decreto. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non entendo moito disto, pero que os políticos 
que levan isto ó unico que fan é prexudicar ós gandeiros en toda España e a culpa a teñen 
tanto o PP como o PSG-PSOE e agora o BNG. 

O Sr. Concelleiro Vázquez Pallas sinala que nós queremos as cotas libres como os 
productores, volver á compravenda como antes, que é o que queren os gandeiros. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que esa Confederación de Raza Frisona que di vostede 
é privada e vostede forma parte da mesma, e ten os nosos respectos, pero non nos pode 
servir como razoamento. 

Votación e resultado: 
Sometida a votación a  moción dictaminada, dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Abstencións:0. 

Queda aprobada a moción nos seus propios termos. 

 
19º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA RELATIVA Ó PLAN LÁCTEO 
2006. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de 
Agricultura e Medio Ambiente. Dada conta directamente da moción dictaminada que ten o 
seguinte contido: 

O Plan do 2005 foi un bo plan para os gandeiros galegos que permitiu que arredor dunhas 
7.000 explotacións familiares galegas recibiran máis de 160.000 toneladas, o que equivale, 
aproximadamente ó 60% da cota total repartida. Con todo, tivo que ser o Partido Socialista, 
en solitario, o único que o defendera. 

Agora, o Partido Popular di en Galicia –non no resto do Estado- que o Plan do 2006 é 
prexudicial para Galicia. Tamén o dixo no 2005 e agora, coñecidos os resultados os 
gandeiros galegos saben que faltou á verdade. 

Resulta preciso afirmar e recoñecer que, se o Goberno Galego tivese a posibilidade de facer 
este plan, seguro que este non sería o plan aprobado. Pero se esa mesma posibilidade a 
tiveran tamén Asturias, Cantabria, Cataluña, Andalucía,... estamos convencidos de que 
tampouco farían o plan aprobado. Non nos cabe a menor dúbida de que cada comunidade 
autónoma concibiría e faría un plan pensando única e exclusivamente nos seus gandeiros, 
no seu sector lácteo e nos seus intereses. 



Así mesmo, é necesario recoñecer que a situación actual do sector lácteo é distinta da do 
2005 debido a que: 

- Entrou en vigor o pagamento único, en consecuencia á cota que se asigne, procedente 
deste plan, xa non levará as axudas para compensar as caídas de prezos. Cómprase ou 
asígnase papel ou dereitos de produción, pero agora xa sen axudas. 

- Está aberto o debate sobre a continuidade ou non das cotas no seo da Unión Europea, 
situación que crea dúbidas importantes nos produtores sobre se lles compensa investir en 
cota ou non e, polo tanto, tamén vai afectar ós resultados do propio plan. 

- Existía un malestar xeral no resto de comunidades polos resultados do reparto propiciado 
polo Plan do 2005. Case que podemos afirmar que a máxima era: todos contra Galicia. 

Tampouco se pode esquecer que o Ministerio de Agricultura mantivo conversas coas 
comunidades autónomas e elaborou un borrador que foi aceptado pola inmensa maioría 
delas, pero que non foi compartido por Galicia que, desde o principio, esixiu a introdución 
de modificacións no mesmo. 

O proceso de negociación foi longo e difícil, prolongándose desde o mes de marzo ata 
decembro, o que reflexa a firmeza mantida polo Goberno da Xunta. Neste proceso de 
diálogo conseguiuse que: 

-.  20% da reserva nacional se reparta gratuitamente con criterios únicos en todo o territorio 
do Estado, sustentados en prioridades e criterios socioeconómicos, primando as 
explotacións familiares, a xente moza incorporada á produción de leite e á realización de 
plans de mellora. 

-.  A cota procedente do 80% dos programas de abandono que non sexa asignada ós 
gandeiros prioritarios de cada comunidade autónoma, pase a asignarse de acordo co 
establecido para a asignación gratuíta (isto ten a súa importancia debido a que a cota virá 
sen axudas e, ademais, hai dúbidas sobre a continuidade do sistema de cotas, aspectos que 
farán dubidar a moitos produtores á hora de facer un investimento en cota). 

- .Se contemple a posibilidade de revisión no marco normativo actual en futuras 
convocatorias (o que permite no futuro, en función dos resultados do plan, revisar a 
normativa e introducir modificacións na mesma). 

Ademais tivéronse en conta outros temas defendidos dende Galicia como: 

- A consideración de criterios sociais, concretamente o volume de cota da explotación, para 
a distribución da reserva estatal (establecendo que só poderán recibir cantidades da reserva 
aquelas explotacións que non superen un determinado nivel de cota). 

- A fixación de topes para a asignación da cota a cada explotación, tanto no que se refire á 
porcentaxe xestionada por cada comunidade autónoma como á reserva estatal. 

- Non reabrir as transferencias de cota entre particulares para evitar a especulación. 

- O compromiso orzamentario da Administración Central para a compra de cota destinada á 
reserva estatal para a súa asignación gratuíta. 

- A fixación dun prezo razoable para a compra de cota 0,27 euros (no ano pasado foi de 
0,50 euros; aínda que  levaba as axudas). 

- A aceptación de solicitudes de abandono parcial. 



Pero, a pesar do conseguido nas negociacións, este non é o Plan que lle gustaría ó Goberno 
de Galicia, entre outras, polas seguintes razóns: polo tipo de explotación, familiar, que 
caracteriza o sector produtor galego; porque as explotacións galegas, debido a que as 
cantidades de referencia que teñen asignadas están por debaixo da cota media española, 
precisan seguir medrando para competir mellor; e tamén porque na produción de leite 
somos a comunidade máis dinámica e a que ostenta a máis clara vocación produtiva. 

ACORDO: 

O Grupo Municipal Socialista somete á consideración do Pleno esta moción, para que este 
adopte o seguinte ACORDO: 

1. Solicitar do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que no reparto do 20% da 
cota gratuíta se compensen os posibles efectos distorsionadores derivados da asignación da 
cota adquirida, previo pago polos produtores da comunidade autónoma na que se 
abandonou. 

2. Instar e apoiar ó Presidente da Xunta de Galicia e ó Conselleiro do Medio Rural para 
que: 

2.1. Sigan a defender os intereses do sector lácteo galego na asignación do 20% da cota 
gratuíta e daquela que non sexa adquirida por produtores da propia comunidade autónoma 
na que se abandonou. 

2.2. No caso de que o balance final do plan fose negativo para as explotacións de Galicia, 
solicite e esixa a introdución das modificación oportunas na normativa que regulou o plan 
actual. 

3. Dar traslado deste acordo á Ministra de Agricultura Pesca e Alimentación, ó Presidente 
da Xunta de Galicia e ó Conselleiro do Medio Rural. 

Debate: 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é lamentable que vostede se ría dunha moción que 
vostede presenta; que nós presentamos a moción o 15 de xaneiro e vostede unha vez máis 
sen pasar por rexistro e eu creo que teñen que pasar por rexistro porque a súa é unha 
moción de partido, non da Alcaldía; engade que a moción nosa introduce o elemento de 
autocrítica e esta é a diferencia fundamental coa súa, nos facemos unha proposta 
reivindicativa. 

O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que apoiaremos a moción, e que grazas á presenza 
do BNG no goberno galego conseguiuse modificar o proxecto do Ministerio. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que teña coidado porque esta moción vai contra o 
PSG-PSOE e BNG nas consellerías e en Madrid, que hai que ir con tranquilidade e que o 
que hai que facer é apoiar ós gandeiros de Teo, de Galicia, e de España, e remata sinalando 
que o Conselleiro dixo o outro día que a cota para Galicia era nefasta. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o Sr. Parajó está coa teima de enfrontar ó PSG-
PSOE e o BNG, incluso aquí en Teo, e evidencia que non leu a moción porque aquí non hai 
ningún enfrontamento, e remata sinalando que unha das maneiras de defender ós gandeiros 
comeza por non rirse deste tipo de mocións Sr. Parajó. 



O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que eu cando falo non me rio de ninguén, pero que 
o que trae vostede aquí non o defende ninguén, e remata sinalando que o Sr. Suárez Canal 
dixo que Galicia é a grande prexudicada. 

Votación e resultado: 

Sometida a votación a moción dictaminada dáse o seguinte resultado: 

Votos a favor:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 

Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 

Abstencións:0. 

Queda rexeitada a moción. 

 
 
 
20) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA NÚM. 272 DE 
2006 Á NÚM. 25 DE 2007. 
Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do 
Pleno das resolucións da Alcaldía números 272 de 2006 á núm. 25 de 2007, ámbalas 
inclusive, o Pleno queda enterado. 
 
FORA DA ORDE DO DÍA. 

Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña 
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do 
Pleno, consonte co art. 91.4 do R.O.F. 

O BNG sinala que teñen unha referente á retirada de cadaver e obras de demolición do 
cemiterio de Luou. O Sr. Alcalde sinala que estamos con iso. O Sr. Concelleiro Noriega 
Sánchez sinala que retiran a moción con ese compromiso do Sr. Alcalde. 
 
1º) MOCIÓN URXENTE NÚM.1 DO PSG-PSOE SOBRE AXUDAS E SUBVENCIÓNS 
POLA VAGA DE INCENDIOS. 

Dada lectura polo Sr. Concelleiro Leis Carlés da moción que ten o seguinte contido: 

Con motivo da vaga de incendios que asolou Galicia no pasado verán, a Xunta de Galicia 
impulsou varias medidas dirixidas á reparación de danos e perdas causados polos lumes. 
Así o Consello da Xunta do 24 de agosto aprobou axudas (reguladas no Decreto 138/2006 
do 24 de agosto da Consellería de Presidencia, DOG núm. 165 de 28 de agosto de 2006) 
por un importe de 13 millóns de euros para: 

- Danos persoais, danos causados en vivendas e enxoval doméstico, e para a reposición de 
infraestruturas e equipamentos privados danados. 

- Danos nas explotacións agrícolas e gandeiras, incluídos os derivados da morte de gando e 
restauración de terreos queimados dedicados a pasto e cultivos forraxeiros. 

- Compensar os danos e perdas sufridas nos establecementos mercantís industriais e 
turísticos. 

- Para as entidades locais. 



- E para a recuperación dos terreos e hábitats cinexéticos nas zonas afectadas. 

Este decreto foi, con posterioridade, desenvolvido a través de varias ordes de diferentes 
departamentos da comunidade autónoma (Consellería de Presidencia, Economía, Política 
Territorial, Industria, Medio Rural, Medio Ambiente e Vivenda) entre as que cabe salientar 
unha da Consellería de Presidencia que facía referencia a achegas ás entidades locais para 
sufragar gastos extraordinarios como consecuencia directa dos labores de extinción deses 
incendios. 

Pola súa banda, o Goberno do Estado, no Consello de Ministros do día 25 de agosto 
aprobou un Real Decreto-Lei que recolle un conxunto de medidas urxentes para facer 
fronte ós danos causados polos incendios forestais producidos en Galicia entre o 4 e o 14 de 
agosto, que afectan a diferentes ámbitos e a dez departamentos ministeriais, agrupándose en 
seis grandes áreas: 

- Axudas excepcionais por danos persoais e, en materia de vivenda e para danos en 
producións agrícolas e gandeiras. 

- Beneficios fiscais. 

- Medidas laborais e de Seguridade Social. 

- Créditos preferenciais. 

 

- Axudas ás administracións locais. 

En setembro dese mesmo ano, o Grupo Municipal Socialista de Teo, presentou varias 
mocións sobre o asunto en cuestión que, incomprensiblemente, foron rexeitadas polo grupo 
de goberno na sesión plenaria da Corporación de Teo dese mesmo mes. Nunha das 
propostas de resolución facíase fincapé precisamente na necesidade de “axilizar a posta en 
marcha das medidas urxentes adoptadas e a tramitación das axudas establecidas polas 
administracións para a reparación de danos e perdas causados pola vaga de incendios que 
asolou Galicia e se contemple a posibilidade de estudar outras que puideran ser precisas na 
medida en que aparezan situacións obxectivas non cubertas polo marco normativo actual”. 

Pois ben, agora, a través dos medios de comunicación informámonos de que o Concello de 
Teo xunto co de Negreira foron os únicos da área de Compostela que non recibiron 
subvención da Consellería da Presidencia polos lumes estivais. A razón, ó parecer, no caso 
de Teo é que o Concello non tramitou ningunha solicitude, a pesar de que foi o termo 
municipal onde se queimou máis superficie forestal. 

Mesmo recentemente, veciños, propietarios de montes nas zonas de Vieiro, Monteselo... 
(Reis) e Rarís manifestaron o seu malestar polo mal estado no que quedaron as súas 
parcelas por mor dos traballos de extinción dos lumes. 

PROPOSTA DE ACORDO: 

O Grupo Municipal Socialista, por todo o anteriormente exposto, solicita a presenza do 
Alcalde Armando Blanco na Comisión de Medio Ambiente para que explique: 

1. As razóns polas que o Concello de Teo non recibiu a devandita subvención da 
Consellería de Presidencia. 



2. No suposto de que se confirme que non foi solicitada esta subvención por parte do 
Concello de Teo, explique as razóns desta decisión. 

3. Informe das medidas que pensa adoptar para solucionar os problemas formulados polos 
veciños e veciñas propietarios de montes nas zonas de Reis e Rarís e en todas aquelas áreas 
do noso termo municipal que ese atopen na mesma situación. 

Sometida a votación  a urxencia dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor: 8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Votos en contra:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Abstencións:0. 
Queda rexeitada a urxencia, polo que non se procede ó debate da moción. 

 

2º) MOCIÓN URXENTE NÚM. 2 DO PP SOBRE PROPOSTA DE DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL SOBRE O TERRORISMO. 

Dada conta pola Alcaldía da moción que ten o seguinte contido: 

Exposición de motivos. 

O Concello de Teo manifesta a súa máis firme repulsa ante o brutal atentado perpetrado 
pola banda terrorista ETA na T4 do Aeroporto de Madrid-Barajas. 

Como representantes do concello de Teo, queremos expresar a nosa solidariedade e apoio a 
tódalas víctimas da violencia terrorista. Nunca pode haber excusas nin motivos que 
expliquen ou xustifiquen o terrorismo. A dor que provoca á sociedade nunca poderá ter 
máis consecuencias que a vontade inequívoca das institucións de amparar ás víctimas e 
perseguir ós terroristas con tódolos medios que ofrece o Estado de Dereito. 
A democracia derrotará ó terrorismo se os cidadáns defendemos as nosas liberdades desde a 
unidade e o consenso de tódolos que cremos que a única resposta  á súa chantaxe é a 
firmeza do Estado de Dereito na aplicación da lei. 
De acordo con estes principios e ó amparo do artigo 33 do Regulamento Orgánico 
Municipal aprobado polo Pleno en sesión de 24.10.2003, propónse ó Pleno ordinario 
municipal a adopción dos seguintes ACORDOS: 

 
1.- Trasladar a súa solidariedade e apoio ás familias das dúas víctimas mortais do atentado, 
así como ós feridos e resto de afectados. 
2.- Expresar a súa máis enérxica repulsa fronte a este atentado e, en xeral, a súa condea a 
calquera acto de violencia terrorista. 
3.- Eloxiar a labor e entrega das Forzas e Corpos de Seguridade, dos equipos de emerxencia 
e de todos aqueles que dedicaron o seu esforzo estes días ás tarefas de rescate no 
aparcamento da T4. 
4.- Reiterar que só desde o respecto ós principios e valores da democracia poden defenderse 
plantexamentos políticos. Da violencia terrorista non poden extraerse negociacións, cesións 
ou vantaxes políticas. 
5.- Subliñar que a participación nas Institucións esixe de todos os que aspiran a formar 
parte delas tanto a condea da violencia como a aceptación das reglas do xogo democrático. 
ETA- Batasuna non poderá, por tanto, presentarse, baixo ningunha modalidade, ás 
eleccións mentras persista a banda terrorista. 



6.- Expresar o seu convencimento de que a aplicación estricta da Lei, a actuación 
independente da Xustiza e a eficacia policial son os instrumentos decisivos para derrotar a 
ETA, acabando definitivamente co terrorismo. 
7.- Solicitar ó Goberno que rectifique a política contra o terrorismo e que volva á acordada 
no Pacto polas Liberdades e contra o Terrorismo, que impide calquera tipo de acordo ou 
negociación con ETA e que ten como principal obxectivo a derrota definitiva dos terroristas 
desde a Lei e o Estado de Dereito. 
8.- Instar ós Grupos Parlamentarios para que apoien tódalas iniciativas dirixidas á 
persecución do terrorismo ata a súa derrota definitiva, tales como as seguintes propisicións 
non de lei: 
- Pola que se somete ó Congreso dos Deputados a revogación da resolución de maio de 
2005 pola que se autorizaba ó Goberno a dialogar con ETA. 
- Para instar ó Goberno a que a través da Abogacía Xeral do Estado inicie o proceso de 
ilegalización do Partido Comunista das Terras Vascas. 
- Para instar ó Goberno a que a través da Abogacía Xeral do Estado comunique ó Tribunal 
de Dereitos Humanos de Estrasburgo que non cambiaron as circunstancias respecto á 
ilegalización de Batasuna por formar parte dunha organización terrorista. 
- Para instar ó Goberno a que ordene á Fiscalía pedir a apertura de xuizo oral e as máximas 
condeas no “caso Egunkaria”. 
- Para  instar ó Goberno a que ordene á Fiscalía perseguir tódalas actuacións de Batasuna a 
fin de impedir a súa “normalización”. 
 
Sometida a votación  a urxencia dáse o seguinte resultado: 
Votos a favor:9, dos grupos municipais do PP(8) e Mixto(1). 
Votos en contra:0. 
Abstencións:8, dos grupos municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(4). 
Queda aprobada a urxencia, polo que se procede ó debate da moción. 

Debate: 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o BNG está basicamente de acordo coa 
exposición de motivos que se fai na moción; apoiamos ós afectados, fixemos 
concentracións veciñais de repulsa, etc, agora ben este grupo municipal non pode votar a 
favor porque a moción é partidista, desleal e electoralista; engade que se de algo non se lle 
pode acusar ó goberno central e ó Presidente é a súa valentía respecto do tema do 
terrorismo, solución que tentou tamén o Sr. Aznar co apoio parlamentario unánime; engade 
que agora o PP actúa de forma electoralista e que representa a moitos millóns de cidadáns e 
isto ó grupo municipal do BNG preocúpallle, e remata sinalando que o BNG sempre 
rexeitou o terrorismo e apoiou ás vítimas, pero non ímos avalar a aposta electoralista do PP 
por vía exclusivamente policial. 

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai catro ou cinco puntos nos que estamos de 
acordo, pero a parte final é partidista, lexítima por suposto, respecto da forma de solucionar 
un problema, pero que non é a solución; engade que é unha estratexia de utilizar o 
terrorismo como arma electoral, e creo que aí é onde perde a lexitimidade a moción, aínda 
que nós a respectamos; creo que hai moitos votantes do PP que non apoian esta postura do 
PP e por todo iso non poodemos votar a favor. Remata sinalando que desde institucións 
como a municipal deberían facerse opcións para conseguir camiños cara á paz, e que foran 
apoiados por todos, pero vostedes fan todo o contrario. 



O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non comparto a opinión do goberno central nin 
do PP e teño a miña opinión sobre o tema do terrorismo, e por iso voume abster. 

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que é deber dos nosos representantes buscar 
solución a un conflicto que trouxo destrución e morte. 

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que nós tamén representamos a alguén, porque o 
INTEO ten case 1.000 votos e ten a súa opinión, e a vostede iso moléstalle, e nós estamos 
en contra do terrorismo, e os plantexamentos que hai agora para solucionalo non nos 
gustan. 

O Sr. Alcalde sinala que estamos en contra do terrorismo e que o goberno non fai nada para 
solucionar o problema. 

Votación e resultado: 

Sometida a votación a  moción dáse o seguinte resultado: 

Votos a favor:8, do grupo municipal do PP(8). 

Votos en contra:8, dos grupos municipais do BNG(4) e PSG-PSOE(4). 

Abstencións:1, do grupo Mixto(1). 

Realizada unha segunda votación e persistindo o resultado de empate, decide o voto de 
calidade da Alcaldía quedando aprobada a moción  nos seus propios termos. 

 
21º) ROGOS E PREGUNTAS. 
Abandoa o Pleno o Sr. Concelleiro Rego Jorge. 
 
PREGUNTAS DO BNG POR ESCRITO: 
1ª) O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que respecto da pregunta por escrito do BNG 
con rexistro de entrada 9700, se lles dará a resposta por escrito. 
Abandoa o Pleno o Sr. Concelleiro Parajó Liñares. 
 
2ª) Pregunta do BNG sobre a programación de actividades orientadas ós nenos e nenas 
deste Concello durante o Nadal: O Concello de Teo organizou unha serie de actividades 
orientadas ós nenos e nenas do Concello. Para a organización destas actividades, o 
Concello de Teo utilizou dependencias propiedade dunha asociación dos Tilos, transporte e 
os servizos dunha empresa que lle proporcionou os monitores que organizaban os xogos. O 
Grupo Municipal quere saber: 

1. ¿Cal foi o custo do local da asociación que lle proporcionou as súas instalacións?. 

2. ¿Cal foi o custo do transporte.? 

3. ¿Cal foi o custo dos monitores e outros servizos prestados pola empresa deportiva que 
participou na organización.? 

O Sr. Alcalde sinala que o Concello e Asociación Recreativa dos Tilos chegaron a un 
acordo para que esta asociación lle ceda as súas instalacións na realización de actividades 
que o Concello está a realizar para nenos e nenas cun custo de 0 euros. 
O custo ocasionado por motivos de transporte para esta actividade suma un total de 3.750, 
03 euros nos cinco días que durou a actividade na que se incluen os tres autobuses que 
cubrian as tres rutas. A realización deste campamento, a organización e execución do belén 



viviente e a compra de material para o mesmo levouse a cabo mediante a empresa Sadega, 
que coordinada polo Departamento de Deportes do Concello organiza todas estas 
actividades. O custo total desta empresa ascende a 11.666,41 euros. 
Abandoa o Pleno o Sr.Concelleiro Cajaraville Campos. 
 
ROGOS DO BNG POR ESCRITO: 
 
1º) No lugar da Ramallosa, a pista cuberta que está situada ó lado do colexio, leva varios 
días inundada, o cal ocasiona moitísimos prexuízos ós seus usuarios, especialmente ó 
alumnado do colexio que leva varios días sen poder saír ó recreo. 

O patio cuberto que usa o alumnado para refuxiarse á entrada e saída de clases tamén está 
inundado. Queda moito inverno e a situación é insostible. 

Encima da porta de entrada ó patio do colexio que hai ó lado da pista cuberta cae a auga da 
canle que recolle a auga do tellado. 

Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG pide ante o Concello: 

1. A eliminación da auga que hai no patio cuberto do colexio e na pista cuberta. 

2. Que se poñan os medios necesarios para que non siga entrando a auga. 

3. Que se arranxe a canle que recolle as augas pluviais da pista cuberta, pois cae a auga 
xusto encima da porta de entrada ó patio do colexio. 
 
2º) No lugar da Ramallosa, ó lado da pista cuberta que está situada ó lado do colexio, hai un 
terreo que separa a citada pista cuberta da estrada que vai de Santiago á Estrada. Este terreo 
atópase actualmente cheo de silvas e outras plantas silvestres. As silvas invaden o paso dos 
viandantes, moitos deles nenos que van ó colexio, pois cobren a beirarrúa e o carreiro que 
se usa como atallo, ademais de dar unha imaxe de abandono e deterioro. 

Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG pide ante o Concello: 

- A limpeza das silvas e outras herbas malas que invaden os terreos circundantes da pista 
cuberta que hai ó lado do colexio da Ramallosa. 
 
3º) No lugar de Ribas (Oza) diante do bar Santa Eufemia está atascado o tubo que conduce 
as augas pluviais. Como consecuencia deste feito, todos estes días de choiva, o camiño vai 
sempre cheo de auga e isto xera unha grande incomodidade para as persoas que viven na 
zona, especialmente para a propietaria do bar e os seus clientes. 

Á marxe deste problema, no lugar de Ribas temos outros non menos importante. Un gran 
problema para os que vivimos nesta aldea ten que ver co feito de non existir colectores do 
lixo para reciclar papel e vidro. Temos dous establecementos hostaleiros e non temos 
ningún colector de vidro cando se necesitarían, polo menos, un para cada establecemento. 
Sería útil tamén un de roupa e pilas. É importante, ademais, que se proceda a suxeitar os 
colectores xa existentes para evitar que o vento os desprace, algo que leva sucedendo con 
moita frecuencia este inverno. 

O parque infantil está deteriorado e o bambán que tanto gusta ós nenos e nenas carece de 
asas ás que se poder agarrar. Unha deficiencia insignificante e de moi pouco custo fai que 



as crianzas non poidan gozar do único parque que hai nesta zona. Unha zona á que viñeron 
vivir moitos matrimonios novos con nenos pequenos. 

Faltan beirarrúas diante das casas de recente construción, o cal, ademais de inferir un 
feismo que deberiamos evitar a toda costa, obstaculiza o paso de persoas e impide o fluxo 
da auga, pois, en lugar de gabias, hai maleza, grandes buratos e desniveis de terreo. 

Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG pide ante o Concello: 

1. A limpeza do tubo que conduce as augas pluviais que está atascado un pouco máis arriba 
do bar Santa Eufemia. 

2. O acondicionamento do parque infantil de Ribas. 

3. Dotación de beirarrúas. 

4. A colocación de colectores de vidro, papel e, se for posible, tamén de roupa e pilas. 

 
 
4º) O Grupo Municipal do BNG de Teo denuncia que as actividades deportivas e 
recreativas organizadas polo Concello non se están realizando conforme á programación 
elaborada e publicada desde o consistorio. As deficiencias aprécianse tanto nas actividades 
programadas para todo o curso escolar como nas programadas para estes días de Nadal e 
que teñen lugar nos Tilos. Con respecto ás primeiras, o BNG denuncia que as actividades 
que se viñan realizando na Ramallosa (patinaxe para nenos, ximnasia e a actividade 
“móvete”, para adultos...) levan varias semanas suspendidas a raíz do peche, por parte do 
Concello do pavillón. En relación coas organizadas para o Nadal, denuncian que xa o 
primeiro día algúns autobuses que tiñan que recoller os nenos e nenas apuntados nas 
actividades chegaron cun retraso de entre media hora e unha hora, un día no que as 
temperaturas non subía de cero graos e despois da hora en que teoricamente comezaban as 
actividades. O BNG considera que desde o Concello se debe ser serios, rigorosos e 
responsables á hora de organizar calquera actividade, pero especialmente cando os 
protagonistas son os nenos e nenas . Os pais e nais teñen que estar completamente seguros 
de que os nenos e nenas están en boas mans, algo que, desde logo, este Concello non 
demostrou a xulgar polos feitos que acabo de relatar e que son só unha pequena mostra. 

O Grupo do BNG de Teo apoia, como non podía ser menos, a potenciación do deporte e a 
organización de actividades recreativas e deportivas. Pero para a realización destas 
actividades son necesarios espazos acondicionados. O actual goberno municipal non 
investiu absolutamente nada para a mellora e acondicionamento dos pavillóns municipais 
nin de outros lugares de carácter social. Proba do cal é o feito de que, para organizar as 
actividades do Nadal se teña que botar man das instalacións dunha entidade privada. 

Ante os feitos ata aquí denunciados, o Grupo Municipal do BNG reclama ante o Concello: 

1. O cumprimento escrupuloso das actividades, seguindo unha programación elaborada 
previamente e non actuando sobre a marcha. 

2. O acondicionamento dos espazos municipais para non ter que depender de entidades 
privadas. 



3. O cumprimento exhaustivo do protocolo que se debe cumprir na realización de 
actividades para nenos: autorización dos pais, ficha para cada neno, información previa das 
actividades que van realizar... 

 
5º) No lugar de Ribas (Oza) hai un camiño que vai desde a capela de Santa Eufemia ata a 
casa situada ó lado do monte, onde vive actualmente unha señora de orixe inglés chamada 
Patricia Fry (viúva de Pampín). Este camiño ten unha zona asfaltada e outra parte sen 
asfalto (desde un pouco antes da casa do señor Luís Mata Rodríguez ata a casa da señora 
Patricia Fry). Arredor do camiño hai uns regos e uns tubos que recollen e canalizan a auga 
da choiva. Na parte superior do camiño os regos están pouco abertos e a auga está mal 
canalizada, o que provoca que cando chove moito, a auga, en vez de ir polos regos, vai polo 
medio do camiño e arrastra a terra, e fai que aloren as pedras á superficie, o que dificulta o 
acceso en coche ata a casa da señora Patricia. 

O martes, día 5 de novembro, como choveu tanto, o camiño converteuse nun río e a auga 
arrastrou a terra toda, como pode dar fe a Policía Municipal de Teo, que se trasladou ó 
lugar, por petición dos veciños da zona. 

Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG pide ante o Concello: 

1. A apertura de regos e canalización da auga por eles de forma que non inunde o camiño. 

2. O acondicionamento dos tramos estragados pola auga porque no estado actual faise moi 
difícil a circulación de vehículos e a señora Patricia Fry, que vive na casa do estremo do 
camiño coreo o risco de quedar incomunicada. 
 
6º) Nas estradas do Concello de Teo existen, entre outras moitas deficiencias, unha de suma 
importancia polas consecuencias que pode traer consigo: a falta de sinalización. Como é 
ben sabido, a falta de sinalización pode traer consecuencias terribles especialmente para os 
condutores que non coñezan a estrada. 

Unha das estradas que presenta máis riscos para os condutores pola súa deficiente 
sinalización é a que une as localidades de A Igrexa e Sebe e a que vén do instituto para 
enlazar con ela. Esta estrada posúe varios stops, todos escasamente sinalizados. O máis 
perigoso, ó noso entender é o que está situado á altura do campo de fútbol ó lado da 
asociación Rosalia de Castro. Non está anunciado coa suficiente antelación e as letras que 
había no chan pintadas indicándoo están totalmente borradas. Cremos que se ata o de agora 
non se ten producido un accidente grave se debe a que os usuarios desta estrada son, sobre 
todo, persoas que coñecen a zona. 

Cremos que nun momento en que os accidentes de tráfico se están convertendo nunha lacra 
social e cando, recentemente, o noso concello foi escenario dun, desgraciadamente mortal, 
o grupo de goberno deste concello non pode manterse impasible e debe pór todos os medios 
ó seu alcance para incidir na prevención. 

Porque un aspecto fundamental para a prevención é a correcta sinalización, o Grupo 
Municipal do BNG pide ante o Concello: 

1. Que na estrada que une A Igrexa con Sebe se proceda de forma inmediata á colocación 
de sinais que advirtan de que, a poucos metros, hai un stop, ademais de pintar na estrada a 
palabra stop, hoxe borrada. 



2. Que se proceda ó pintado da citada estrada separando as dúas direccións para que os 
condutores poidan orientarse e saiban claramente quen ten que facer o stop. Actualmente 
está pouco claro cal é a estrada principal e cal a que enlaza. 
 
O Sr. Alcalde sinala que respecto dos rogos presentados por escrito polo BNG tomo nota e 
cando haxa dotación orzamentaria se fará. 
 
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que quere facer un rogo verbal: 
1º) Que os rogos non pasen ó baúl dos recordos. 
 
Pregunta verbal do Sr. Concelleiro Noriega Sánchez: 
1º) Que a concesión da gardería de Calo parece que da problemas neste momento e que o 
BNG xa seu dí o dixo, ¿é certo que hai unha sentenza xudicial que obriga a repetir o 
proceso?. 
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que hai unha senteza que obrigou ó 
Concello a realizar unha nova valoración en base ós criterios establecidos nos pregos e que 
se atopa en execución de senteza. 
O Sr. Concelleiro sinala que nos procedementos de contratación non se respectan os 
criterios de contratación, que hai un xuíz que o di, evidentemente vostede Sr. Alcalde terá 
que facer algún tipo de autocrítica. O Sr. Alcalde sinala que eu non estiven na Mesa de 
contratación. O Sr. Concelleiro sinala que nós tampouco en ningunha, pero gustaríame 
escoitar unha autocrítica; engade que finalmente quero sinalar que existen críticas dos 
veciños respecto das licenzas de obras menores, pola tardanza en conceder os permisos. 
 
A Srª. Concelleira Diéguez González pregunta: 
-.¿ Que pasou con programa da Deputación de actividades na neve?. 
O Sr. Alcalde contesta que vaino facer o Concello, pregunten vostedes en Deportes. 
 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai unha Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil en Teo e que a Xunta Directiva está formada por catro concelleiros e dous 
funcionarios do Concello, ¿parécelle normal que vostede sexa o Presidente e estea formada 
por catro concelleiros do PP?, que según consta no expediente vostedes foron elixidos por 
unanimidade nunha asemblea da agrupación, ¿cando se fixo esa asemblea?; responde o Sr. 
Alcalde que non me acordo. 
-.¿Cando se van comunicar os recursos dos recibos do lixo?; responde o Sr. Alcalde que 
non teño datos aquí. 
-.¿A Festa da 3ª idade todos os anos era a final de verán, cando será este ano?; responde o 
Sr. Alcalde que a puxen antes. 
-. Hai un conflicto na parroquia de Lucí por unha tubería de saneamento que percorre 
propiedades privadas sen autorización, ¿hai algún decreto de paralización das obras?; 
responde o Sr. Alcalde que non o sei, que depende de Urbanismo e non sei agora o que fixo 
este Departamento. 
-.¿Que pasa coa Comisión da Pirotecnia de Solláns?; responde o Sr. Alcalde que non o sei. 
-. ¿Cales son as razóns da anulación das adxudicacións dos pregos de condicións das 
garderías?; responde o Sr. Alcalde que non o sei, o saben os técnicos. Sinala o Sr. 
Concelleiro que vostede sabe que houbo un recurso dunha entidade porque nos pregos se 
facía referencia a un decreto da Consellería que estaba derrogado. 



-. ¿Como está o Plan xeral porque prometeron que estaría aprobado hai meses?, ¿cando o 
pensan presentar?, ¿cal vai ser o procedemento para contestar as alegacións?; responde o 
Sr. Alcalde que non teño datos aquí. 
Rogo:O espectáculo deprimente de hai 15 días cando ducias de persoas estaban aquí 
facendo cola en día de frio e choiva para pasar un a un pola Alcaldía para recibir un sobre 
coas cantidades aprobadas como bolsas de estudio, é deplorable, e nalgúns casos con 
fotógrafo incluido, por favor rógolle que non o volvan facer. 
-. No último Pleno ordinario pregunteille se vostede fixera obras de recheo ilegais en 
Cobas, que houbo denuncia e o propio Concello obrígalle a vostede Sr. Cao a retirar ese 
recheo. 
 
A Srª. Concelleira Riveiro Carro pregunta: 
-. Unha Xunta de Goberno Local de novembro da 600 euros para charlas do CIM, ¿para que 
foron?; responde o Sr. Alcalde que non teño datos aquí. 
Rogo: Antes levamos a moción da ponte de Sestelo e agora lle la formulo como un rogo. 
Sinala o Sr. Alcalde que se toma nota e se fará cando se poida e haxa dotación. 
 
O Sr. Concelleiro Elías Noya pregunta: 
-. Que en Francos quedou unha pista sen limpar. Sinala o Sr. Alcalde que pode ser un erro 
da máquina. 
-. Que a pista de Folgueiras non está aberta. Responde o Sr. Alcalde que estase niso. 
-. No último Pleno se dixo que ía ir por diante, fronte ó bar Moar, ¿hai proxecto?, responde 
o Sr. Alcalde que non o sei. 
-. Na Pedreira abriuse un restaurante, ¿terá sistema de alcantarillado ou algo para abrir un 
negocio?, responde o Sr. Alcalde que non o sei agora. 
-. Na Pedreira estase a facer unha beirarrúa, ¿a fai o Concello?, responde o Sr. Alcalde que 
non o sei. 
-. O regato de Balcaide está rematado, vaise rematar?, responde o Sr. Alcalde que non sei 
como está agora. 
-. En Cornido nunha carballeira estase botando escombros, ¿quen o fai o Concello ou os 
veciños?, responde o Sr. Alcalde que non o sei. 
-. En Osebe o Concello fixo un tramo de pista  que coas obras do AVE estragouse polos 
camións, que fixo unha denuncia un veciño e non se lle contestou. Responde o Sr. Alcalde 
que non sei de quen é. 
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as catorce horas e 
cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. 
Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do 
art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril. 
 Vº e Prace. 
 O Alcalde,                                                               O Secretario, 
 
 
 
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.               Asdo. Javier Nieves González. 
 
 



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE MARZO DE 2007. 
 
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por atoparse 
en obras a Casa do Concello), sendo as dez horas do día 26 de marzo de 2007, reuníronse 
en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a 
presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión 
extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados. 
SEÑORES ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente: 
D. Armando U. Blanco Martínez. 
Concelleiros: 
D. Antonio Castroagudín Valladares. 
D. Manuel Mata Iglesias. 
D. Juan B. Aller Suárez. 
D. Ramón Cea Ferreiro. 
D. José Albino Vázquez Pallas. 
D. Manuel R. Cajaraville Campos. 
D. Manuel Cao Fuentes. 
D. Martiño Noriega Sánchez. 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 
Dª. Carmen Diéguez González. 
D. Alexandre Leis Carlés. 
Dª. Sandra Riveiro Carro. 
D. José Manuel Elías Noya 
D. F. Manuel Parajó Liñares. 
 
Non asiste: José Carlos Rego Jorge 
 
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Secretario acctal. do Concello. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 
acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 
 
1º) APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DO PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
 
O Sr. Alcalde da lectura á argumentación do grupo de goberno, pola que explica a 

necesidade de traer hoxe a Pleno o PXOM, e que transcribe a continuación.: 



“A necesidade de redacción dun novo documento de planeamento urbanístico de ámbito 
municipal de ordenación de Teo, xustifícase tanto pola evolución da problemática 
urbanística do municipio, encadrado nun ámbito tan dinámico como é a Área Urbana de 
Santiago de Compostela, como pola desadecuación do planeamento vixente á dita 
problemática, como estableceu o Decreto 115/2001 da Xunta de Galicia de 25 de maio que 
acordou a súa suspensión, malia os escasos seis anos, para entón transcorridos, de vixencia 
das actuais Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal (aprobadas en Xaneiro 1995). 
 
Dúas circunstancias, a mellora de infraestruturas de comunicación e o crecemento 
demográfico, colocan o municipio de Teo nunhas condicións óptimas para impulsar un 
proxecto equilibrado de desenvolvemento urbano ben inserido no conxunto da área urbana 
de Compostela, que pode acadar a atracción de actividades económicas e de servizos de 
todo tipo, que renoven con funcións urbanas o perfil fortemente residencial que mantén un 
municipio que posúe uns recursos naturais e unha calidade ambiental moi notables, que 
teñen que compatibilizarse cun modelo de crecemento respectuoso con estes valores, 
eficiente na súa funcionalidade, e favorable á mellora de calidade de vida. 
 
A redacción do novo planeamento xeral permitirá tamén acomodar a ordenación e 
regulación do territorio de Teo ao novo marco legal que en materia urbanística supuxo para 
Galicia a aprobación da Lei de Solo: Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e a súa modificación na lei 15/2004, do 
29 de decembro. 
 
A irrupción das novas vías de comunicación; a emerxencia de novas actividades ao calor 
desta nova realidade, onde os usos terciarios, industriais e comerciais deben acadar un 
espazo adecuado e reforzar un desenvolvemento respectuoso co medio; o marco comarcal e 
o papel do municipio na oferta residencial e de servizos; a protección, rehabilitación e 
valorización do patrimonio cultural; a valoración de aspectos de calidade ambiental 
singular como as ribeiras do sistema fluvial do río Ulla; a potenciación do valioso sistema 
de núcleos rurais municipais inseridos nun contorno rural con potencialidades productivas e 
ambientais, procurando a súa mellora e recuperación; son algúns dos aspectos que guiaron 
as propostas do Plan Xeral. 
 
Os PRINCIPIOS XERAIS do plan xeral que se presenta para a súa aprobación son: 
 
1. A cuestión da integración comarcal 

 

A cuestión da nova accesibilidade comarcal, baseada na execución da Variante de 
Cacheiras e a súa conexión con As Galáns, propicia unha mellora das condicións de 
integración do municipio na súa área, o que determina a necesidade de afondar no seu perfil 
funcional. 
 
2. A calidade e eficiencia do modelo territorial 

 



É urxente dotar ao termo municipal dun modelo de ordenación territorial expreso ausente 
no actual planeamento, e compre profundar nos aspectos da súa ordenación física de tal 
xeito que permitan dar unha adecuada resposta tanto de calidade dos novos espazos urbanos 
a crear, canto de eficiencia no funcionamento do conxunto. 
 
3. A resolución do control medioambiental 

 

Por último, na resolución dos aspectos de defensa e control medioambiental haberá de 
afirmarse a diferencia xeracional do Plan Xeral con respecto ao planeamento existente, 
acadando unha nova dimensión cualitativa na ordenación do territorio municipal, valorando 
os recursos que compre preservar e reconducindo cara á urbanización e aos núcleos a 
diseminación estrutural neste territorio descentrado. 
 
Os OBXECTIVOS CENTRAIS da ordenación que se propón o Plan se inclúen a 
continuación, en forma de liñas ou eixes maestros. 
 
- Dotar ao Termo Municipal dun documento de ordenación integral, atento á fase de 
crecemento que vive o municipio e que ten que considerar as posibilidades de 
diversificación da base económica municipal coa localización de novas actividades e 
emprego que eviten a sobreespecialización residencial. 
 
- Establecer un modelo territorial de Ordenación dirixido a fortalecer a estrutura urbanística 
municipal para poder dar unha resposta eficiente, dotada de infraestruturas, servizos e de 
calidade ás oportunidades de crecemento urbano. 
 
-Mellorar a integración do Termo Municipal na área urbana de Santiago de Compostela, 
con especial atención á configuración dunha rede de infraestruturas de comunicación e 
transporte eficiente que relacione non só coa cidade central senón tamén co sistema de 
núcleos que están a xurdir neste e nos outros municipios limítrofes. 
 
- Establecer a defensa, recuperación e posta en valor dos recursos medioambientais, 
productivos e do Patrimonio Cultural. 
 
- Mellorar os servizos públicos, as infraestruturas, as dotacións e equipamentos e a 
urbanización. 
 
- Acadar o perfeccionamento da ordenación urbanística pormenorizada. 
 
O MODELO PROPOSTO responde coherentemente aos obxectivos: 
 
- Fortalécese a estrutura urbanística (sistemas xerais) municipal, e se potencia a súa 
diversidade de usos e actividades, en especial no relativo a solos destinados a actividades 
produtivas e aos servizos, aínda que tamén introducindo unha variedade tipolóxica nos usos 
residenciais. 



 
- Poténciase a integración e promoción dos valores diferenciais do termo municipal no 
espazo metropolitano compostelán, mediante unha importante oferta de solos residenciais e 
produtivos de excelente localización e con sistemas de regulación que garanten a calidade 
dos novos desenvolvementos urbanísticos. Isto unido aos valores naturais do municipio 
conforman unha  
oferta moi atractiva para os mercados inmobiliarios comarcais. 
 
- Garántese a posta en valor dos recursos medioambentais, produtivos e culturais do 
municipio, a través da catalogación exhaustiva e a definición das normas de protección, 
incluíndo o novo estudio e regulamento arqueolóxico. 
- Realízase un completo redeseño e ordenación dos sistemas públicos dotacionais e de 
infraestruturas, tanto para suplir os déficits herdados, como para absorber ampliamente as 
novas demandas futuras resultado do desenvolvemento do Plan. Como exemplo disto, o 
sistema xeral de espazos libres: 
- Actualmente representa aproximadamente só 2 m2 de solo por cada 100 m2 residenciais 
construidos, 
-  No desenvolvemento do Plan, incluíndo os solos urbanizables, e os crecementos nos 
solos urbanos consolidados e de núcleo rural, que, obviamente, non aportan novos sistemas 
xerais, prevese unha relación de aproximadamente 17,4 m2 de solo por cada 100 m2 
residenciais edificables. 
 
O MODELO PROPOSTO e o que ha mostrado o tipo de cidade clásica compacta con 
continuidade formal, multifuncional, hetereoxenea e diversa en toda a sua extensión. E un 
modelo que permite concebir un aumento da complexidade da suas partes internas que e a 
base para obter unha vida social cohesionada e unha plataforma económica competitiva, o 
mesmo tempo que se ahorra solo, enerxía e recursos materiais, e se preservan os sistemas 
agrícolas e naturais. 
 
E un modelo que encaxa perfectamente con o primer objetivo da ciudade que e aumentar as 
probabilidades de contacto, intercambio e comunucación entre as diversas persoas sen 
comprometer a calidade de vida urbana e a capacidade da carga dos ecosistemas perféricos, 
regionais e mundiais. 
 
O modelo de ordenación que se propone é o mantenimento de unha certa estructura e un 
nivel de explotación sostible dos sistemas no urbanos e unha ciudade compacta e diversa en 
todas as súas partes nos sistemas urbanos. 
 



A DELIMITACION DOS NUCLEOS RURAIS 
 
Seguindo o criterio da lei, o proceso de delimitación descomponse en catro pasos: 
 
-En primeiro lugar identifícanse os asentamentos tradicionais que constitúen entidades 
singulares nas estatísticas sociais (censos e padróns), e que non foron clasificados como 
solo urbano por non reunir as condicións esixibles para iso. Ditos asentamentos carecen 
inicialmente de delimitación, unicamente identifícase o núcleo e área próxima. 
 
Excepcionalmente identificáronse algúns núcleos que existindo como entidades 
individualizadas, carecen de recoñecemento estatístico. 
 
- Realízase a toma de datos que se require para estes asentamentos, rexistrando, entre 
outra información, as edificacións tradicionais. 
 
- Con axuda da información recollida, así como da análise da estrutura urbana do 
asentamento, especialmente o parcelario e edificación, delimítase o núcleo rural 
existente, de acordo co dobre criterio legal recollido no cadro 4, é dicir, nivel de 
consolidación de, alomenos, o 50% da súa capacidade (segundo a ordenación), por unha 
parte, e distancia máxima do límite ás edificacións tradicionais, de 50m. Para estimar a 
capacidade final resultante da ordenación, considérase unha parcela mínima de 300 m2, 
de acordo á Lei, así como a necesaria fronte a vía pública das parcelas potenciais. 
 
- Finalmente, trázase o ámbito de expansión dos núcleos, segundo o criterio de 
crecemento previsto, sen exceder en ningún caso a distancia máxima de 200 m respecto 
ao límite anterior, tendo en conta ademais as características dos terreos, especialmente a 
existencia de solos rústicos de protección, así como a propia dinámica poboacional do 
núcleo e o grao de presión constatable no seu contorno en termos de nova vivenda 
diseminada. 
 
Nalgúns casos esta delimitación dos núcleos dá lugar á unión de varios que 
inicialmente, de acordo co nomenclátor de entidades de poboación e/ou á súa orixe 
histórica, aparecían nas estatísticas e topónimos como asentamentos diferenciados. 
 
- Permitir unha certa marxe de crecemento ao núcleo, con independencia de que, de 
acordo coas estadísticas oficiais, dito núcleo careza de dinamismo demográfico, pero, 
evitando sobredimensionar dita expansión, ata límites inxustificables, a costa de 
provocar a desaparición de espazos agrícolas ou forestais productivos, ou dun contorno 
natural valioso. Por esta razón, como se sinalou antes, a delimitación realizouse partindo 
da previa identificación dos valores e fraxilidades do medio físico.”. 
 

 Di que non se puido traer antes o Plan Xeral a Pleno, porque faltaba o informe 

favorable do Ministerio de Fomento, que foi asinado fai uns días, e que o traen agora 

porque o feito de que non se aprobe suporía que se paralizase durante catro ou cinco 

anos, debido a que habería que adaptalo ás leis medioambientais europeas e á Lei estatal 

do solo. 



 Manifesta que o Plan non vai ser bo para todos, e que algúns sairán 

perxudicados, pero que é necesario levalo adiante porque a súa aprobación supón a 

posibilidade de emprego para moitos xoves nos polígonos industriais plantexados e que 

a xente poida vender as leiras. Continúa dicindo que se farán revisións puntuais, de 

acordo coa lei, como sucede noutros concellos. Cre que o equipo redactor fixo un 

traballo con moito criterio, que pode haber algunhas lagunas pero que hai que levalo 

adiante, para non deixar a Teo no vagón de cola. Cédelle a palabra ó Sr. Noriega, 

indicando que dispón de dez minutos para a súa primeira intervención. 

 O Sr. Noriega comeza dicindo que cando se elabora un Plan Xeral se pode facer 

con dúas pautas: por un modelo explicitado ou por unha agrupación de intereses, e que 

cren que neste caso se tratou do segundo. Opina que houbo moita presa por traer o Plan 

Xeral a Pleno, e que non facían falla os apuros de última hora que tivo o grupo de 

goberno. Di que só tiveron setenta e dúas horas para estudar un Plan que agora lles 

piden que voten a favor, sen tempo para coñecelo. Opina que isto é como o caso dun 

estudante ó que o mestre o vai examinar dunha materia moi ampla, a cal lle entrega 

setenta e dúas horas antes para que a estude, da que se debe examinar e aprobar. Cre que 

se lle está a faltar ó respecto ós grupos políticos da oposición, que estiveron dous anos 

sen comisión de seguimento e que agora se trae un Plan cociñado, que parece que non 

interesa que opinen nin se posicionen. Di que faltan dous meses para as eleccións, e que 

agora veñen as presas. Opina que se lle está a faltar ó respecto tamén á cidadanía, que 

este proceso ten que ser transparente e garantista dos intereses cidadáns, pero que o 

grupo de goberno pretendeu finiquitar dúas mil alegacións en setenta e dúas horas. 

Pregúntase se a xente que contratou e pagou avogados para facer as alegacións non ten 

dereito a ser informada, que se dixo que foran asumidas o cincuenta por cento das 

alegacións e que iso non é verdade. 

 Manifesta que non entende por que está a pasar isto, e que xa o modelo 

urbanístico de Teo estivo varias veces na picota, coas normas subsudiarias suspendidas 

polo goberno do PP e polo Concelleiro Sr. Cuíña. Segue dicindo que os grupos da 

oposición sempre tenderon a man e que o Sr. Alcalde debería facer exame de conciencia 

e intentar rectificar, pero que pensa rematar a súa etapa como alcalde, como dicía a 

canción de Frank Sinatra “A mi manera”. Estima que perdeu unha gran oportunidade de 

facer as cousas ben, e que traen agora o Plan Xeral de tapadillo, porque pretenden 

aprobalo con presas, en setenta e dúas horas.Cre que o Sr. Alcalde mentiu, porque saiu 

nos medios de comunicación  dicindo que pedía o apoio dos demais grupos para aprobar 



o Plan Xeral, pero di que non se pode pedir o apoio das persoas ás que continuamente 

maltrata, negándolles información, non dándolle acceso ós documentos nin ós informes. 

Pídelle ó Sr. Alcalde que non engane ós veciños, posto que cando di que o Plan se 

cambiará puntualmente despois da súa aprobación, non di a verdade, xa que en todo 

caso será a Xunta a que poderá facer modificacións parciais. Opina que se están 

alicatando certos intereses persoais, e que iso é unha vergoña, que este documento non 

voltará aquí tal e como está. Di que sabe que o que vai a dicir a continuación vai caer en 

saco roto, pero pídelle ó grupo de goberno que retire hoxe o PXOM e que dean un prazo 

de quince días, e que informen ós veciños das alegacións, se tan interesados están na 

unanimidade desta corporación. Manifesta que non poden nin van apoiar este PXOM. 

Cre que este documento non aposta polo terreo industrial localizado, que hipoteca o 

desenvolvemento do rural e que non é transparente. Pregúntase que é o que pasa e se o 

Sr. Alcalde se debe a outras cousas antes que ó interese cidadá. 

Remata dicindo que cre que este é un PXOM oscurantista, e que é unha vergoña que só 

lles dean dez minutos para expor as súas impresións sobre este Plan. Pensa que a mellor 

herencia que podía deixar o Sr. Alcalde era non traer hoxe este Plan, que hipoteca a 

autonomía do municipio para os vindeiros dezaseis anos. Opina que o grupo de goberno 

non se debe á cidadanía, senón a outro tipo de intereses. 

 Toma agora a palabra o Sr. Leis Carlés para dicir que o seu grupo vai votar 

negativamente a este Plan Xeral, e que vai explicar os motivos deste voto. Opina que o 

grupo de goberno non cre no PXOM, e que o elaboran porque a partires do decreto de 

suspensión das normas subsidiarias se necesita un camiño para encauzar os grandes 

intereses urbanísticos. Pensa que non cren nos PXOMs ó servizo dos intereses comúns, 

que os consideran só ladrillo e negocio inmobiliario e que o principal impulsor é o Sr. 

Parajó, que recoñeceu públicamente que se dedica ó negocio inmobiliario. 

 Opina que o grupo de goberno carece dun modelo de municipio, e que ten unha 

visión anacrónica, non habendo detrás do PXOM un soporte que xustifique un modelo 

de municipio. Cre que as orientacións que lle deron ós redactores non responden a 

ningún modelo, e que nas mesmas recomendaron ó equipo redactor que se favorecese a 

sinatura de convenios. O Sr. Leis pensa que a figura dos convenios, perversamente 

utilizada, favorece que despois haxa escándalos urbanísticos, e que só hai directrices á 

medida dos grandes intereses inmobiliarios. Manifesta que o grupo de goberno non cre 

na democracia, e que o xogo de maiorías e minorías non pode ser obstáculo para cousas 

tan importantes como é o PXOM. Só podían agardar un PXOM que responde a intereses 



inmobiliarios, e non o que Teo precisa, que trataron de maquillarse os desaguisados 

urbanísticos do pasado durante a redacción do PXOM. Pregúntase por que se ubicou a 

piscina climatizada na Ramallosa, se foi para colocala á beira dun conglomerado 

urbanístico  que lles interesa favorecer, ó igual que a escola infantil e o centro médico. 

Pensa que se fixo unha reducción de espazos verdes, por exemplo, na Cascalleira,  por 

unha urbanización na zona, e que o mesmo ocorre na zona de Pontevea. Considera que 

este PXOM xa está lastrado por dous grandes fracasos  que lles deberían facer 

reflexionar. Por unha parte, a forte contestación social, posto que non hai 2016 

alegacións, senón que hai 2016 escritos, moitos deles asinados por varios veciños e con 

varias alegacións en cada un, e por outro lado, que non foron capaces de concitar o 

consenso e agora se ven obrigados a aprobar o PXOM en solitario, de xeito oscuro. 

Tamén manifesta que moitas das alegacións só están estimadas parcialmente, que se 

incluiron coas estimadas, e que iso trata de ocultarse. 

Manifesta que hai outras discrepancias de fondo, como a aposta que fai o grupo de 

goberno polo modelo despersonalizado da cidade dormitorio como apéndice da gran 

cidade, e que, en contraposición, o grupo municipal socialista aposta por un municipio 

con entidade propia, non un municipio para vivir, senón para convivir, non un mero 

dormitorio. Cre que neste PXOM hai un excesivo énfase no desenvolvemento 

urbanístico en torno a dúas estradas, polo que se pode producir un crecemento 

desestructurado en dúas liñas paralelas que nunca se van xuntar, igual que o modelo 

Ames, e que o que se fixo foi unha concepción desagregada do territorio. Remata 

dicindo que tampouco se fixo reserva de espazos para equipamento, con superficies 

amplas, senón que se decidiu unha vez o modelo minifundista. 

 Toma agora a palabra o Sr. Parajó Liñares e manifesta que despois de escoitar as 

intervencións de BNG e PSdeG-PSOE ten que recoñecer que non teñen nin idea do que 

é o Plan, que non acaban de recoñecer un Plan que foi feito por parte dun equipo 

redactor do cal os seus concelleiros (dirixíndose ó BNG) eran os máis partidarios. Di 

que non vai falar mal nin ben do equipo redactor, que son bos, con moito prestixio en 

Galicia e España, e que están considerados como dos mellores en canto a deseño. Pensa 

que os grupos da oposición municipal non cren no modelo de edificación deste equipo, 

que o grupo de goberno deu unhas directrices, pero que non dixeron que a liña tiña que 

ir por aquí ou alí, ou que o solo urbano tiña que chegar aquí ou alí. Cre que BNG e 

PsdeG-PSOE están coa mente posta no piso dezanove, co equipo redactor, e non na 

planta baixa do concello, para atender ós veciños, que din non a todo e que ó Sr. 



Noriega o cría máis intelixente, ó tempo que di que levan ós veciños á ruína, como 

cando foi o caso da autoestrada, ou da estrada que querían cambiar. Segue dicindo que 

hai un concello limítrofe que no seu momento criticaba o PXOM que lle deixara o 

anterior goberno municipal, dicindo que non valía para nada, e que agora  non o 

cambiarían por nada do mundo, posto que ven que poden edificar, segregar e construir 

cinco ou sete alturas, e que á esta oposición municipal lle vai pasar igual. 

Considera que se dixo unha falacia cando se falou de que non se iban contestar as 

alegacións, e que o BNG xa presentou os planos en Cacheiras, antes de vir a este Pleno, 

dun documento sen aprobar e que se lle deu para estudio dos propios grupos municipais. 

Manifesta que se van contestar as alegacións, as que se aceptaron, as parciais e as 

denegadas, que se van contestar unha por unha, individualmente, porque eles non se 

esconden, e que por el, se pode ser en dúas semanas, non se van esperar tres. 

Opina que pedir máis tempo para estudiar o Plan e que se retire deste Pleno é facer 

demagoxia, e, referíndose ó Sr. Leis, di que o seu grupo non cre no Plan, e que lle doe 

absterse ou votar a favor, posto que non quería que o PXOM fose á Xunta antes das 

eleccións. Segue dicindo que algunhas das insinuacións que fixo nin as vai contestar, 

posto que non se manteñen en pé, e que unha persoa que só di mentiras e que presenta 

tódolos días escritos cheos de mentiras non merece nin a súa resposta nin que perda o 

tempo con el. 

Le un fragmento da carta de Aalborg que di: “Nosotras, ciudades, estamos convencidas 

de que la ciudad es, a la vez, la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los 

numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales 

y de recursos naturales que afectan al mundo moderno y la unidad más pequeña en la 

que los problemas pueden ser debidamente resueltos de manera integrada, holística y 

sostenible. Puesto que todas las ciudades son diferentes, debemos hallar nuestras 

propias vías hacia la sostenibilidad. Integraremos los principios de sostenibilidad en 

todas nuestras políticas y haremos de nuestras fuerzas respectivas la base de estrategias 

adecuadas a nivel local. “ 

      Pensa que isto é aplicable a Teo e que a oposición debería mirar algúns datos, como 

por exemplo que en Cacheiras se vai pasar de 322 vivendas en rural a 224 máis, en Calo 

de 654 a 589 máis, en Lampai de 107 a 126 máis, e así sucesivamente en todo o 

concello, que deberían ir á Xunta para que lles explicasen como se fai a edificación en 

zona rural. 



O Sr. Alcalde, referíndose ó Sr. Noriega, manifesta que cando dixo que non tivera 

información, non é verdade, porque o equipo redactor veu en varias ocasións a informar 

nas comisións de seguimento. O Sr. Noriega dille que iso foi fai dous anos. O Sr. 

Alcalde continúa dicindo que houbo que agardar ó informe favorable de  Fomento e os 

demais informes. Manifesta que o PXOM o fixo un equipo redactor que se elexiu por 

concurso e que foi votado polo BNG e PSdeG-PSOE, que fixo moitos PXOMs en 

moitos concellos, como Vedra e Santiago e que actualmente é asesor en Ames. Di que 

lle parece bo e que traballan con bo criterio. Cre que o Sr. Noriega di as cousas de cara á 

galería e que non as pensa, que é pura demagoxia. En canto á desfeita á que se referiu o 

Sr. Noriega, pregúntalle se veu algún expediente de disciplina urbanística en Teo, e que 

o BNG puxo a Teo na prensa como se fose outro Vietnam. Pregúntalle por que non se 

fixa noutros concellos limítrofes nos que en rúas de nova construcción non caben dous 

coches de frente, e que agora lle deron información ós veciños, cando aínda non estaba 

o PXOM aprobado, cun documento interno e cando aínda non viñera a Pleno. Di que 

non debería vender o peixe antes de pescalo, cando se refire a que el non voltará a ser 

alcalde, e que, en canto á resposta ás alegacións, van informarse todas, as aprobadas e as 

non aprobadas. Manifesta que en vinte anos que leva no concello non recorda que a Sr. 

Alcalde como o Sr. Parajó mencionaron que oposición dera nunca o seu apoio, que 

sempre estiveron en contra de todo o que era bo para os veciños. Di que na pancarta que 

colocaron poñía PXOM si, pero en realidade é PXOM non. O Sr. Leis di que este 

PXOM claro que non. O Sr. Alcalde continúa dicindo que non se fixo ningún convenio 

neste PXOM, a pesar de que é unha cousa moi positiva para o concello. O Sr. Leis 

respóndelle que había máis de trinta propostas de convenio xa antes de comezar co 

PXOM. O Sr. Alcalde di que a pesares diso non  se fixo ningún, aínda que sean bos 

porque se fan cesións. O Sr. Leis di que tamén se fan recalificacións. O Sr. Alcalde 

manifesta que non se fixo trampa ningunha, e que o Sr. Leis dixo que non había 

previsión ningunha nos casos da piscina cuberta, centro médico, etc., cando iso non é 

verdade, posto que lle deron unha leira ó concello para centralizar estas cousas na 

Ramallosa, e que os terreos do centro médico xa están a disposición da Xunta, que 

tamén se fará a piscina cuberta, un ximnasio, un centro de día, etc, e que por suposto 

non está en contra de facer outra piscina cuberta noutro lugar do concello, pero que 

primeiro pensan en centralizar estes servizos. En canto ás zonas verdes, matiza que se 

pasará de 171 mil metros a 476 mil, e que as áreas dotacionais pasarán de 53 mil a 182 

mil, e que non cre que ninguén teña nada que decir sobre isto. 



 Toma a palabra o Sr. Noriega e di, por alusións, que o Sr. Alcalde vive nun 

delirio que ten difícil tratamento. Di que se abriron moitos expedientes de reposición da 

legalidade e que sospeitosamente non se pechou ningún. Di que tanto o Sr. Alcalde 

como o Sr. Parajó mencionaron que lle mostraran os planos do PXOM ós veciños, e que 

é verdade, posto que se son delito a honestidade e a transparencia, e o darlle 

información á cidadanía, se declara culpable. Cédelle o segundo turno de palabra ó Sr. 

Sisto Edreira. 

 O Sr. Sisto toma a palabra e manifesta que cando se falou dos expedientes 

urbanísticos se deben estar olvidando do documento da Consellería no que se falaba de 

quince obras, das cales trece tiñan graves dificultades. Opina que a oposición estivo 

marxinada, sen posibilidade de aportar ideas nin dar opinión neste PXOM, e que a 

decisión que vai tomar este Pleno é o de aprobar unhas alegacións, e rexeitar outras e un 

texto refundido, e que para iso non conten con eles. Cre que o Sr. Alcalde con este Plan 

deixa vendidos ós veciños de Teo, e que parece que só se trata de facer vivendas para os 

que veñen de fóra. Pensa que non se explotou a Lei ata onde esta permite, como no caso 

dos douscentos metros de ampliación de núcleos rurais. Di que eles poden respectar a 

decisión da Xunta, pero que debería precisamente ser a Xunta a que botase para atrás, e 

non desde o concello. Cre que van de cobardes cunha petición pequena, para que non 

lles dean para atrás, e que se mira só polos intereses propios. Opina que se vai enviar un 

Plan suaviño para que a Xunta non se meta moito, porque se ten medo a perder os 

intereses propios e os dos amigos, e que resulta unha casualidade que as directrices que 

se deron ó equipo redactor favozan só a uns. Segue dicindo que o BNG defende que se 

exploten as capacidades da Lei ó máximo, e que algúns aquí só se preocupan da defensa 

dos intereses inmobiliarios. Manifesta que o grupo de goberno é moi amigo de 

escudarse detrás de todo o que vai por diante, e así as culpas sempre son dos 

funcionarios ou do equipo redactor, e que a este equipo redactor lle pagamos todos, pero 

que as responsabilidades son do equipo de goberno cando avalan un traballo feito 

cunhas directrices que lles foron dadas. 

 Toma agora a palabra o Sr. Leis Carlés e di que o Sr. Alcalde ten a manía de 

botarlle a culpa ós funcionarios e ó equipo redactor das eivas, e que xa saben que este 

equipo redactor foi designado contra a vontade do Sr. Alcalde, pero que o que se 

cuestiona son as directrices que lles deron. Menciona que na Carta de Aalmond que 

mencionou antes o Sr. Parajó se fala da “dimensión humana del desarrollo”, e que 

parece que o grupo de goberno entende por “dimensión humana del desarrollo” que a 



maioría dos veciños no rural non poidan construir e que en cambio ó Sr. Alcalde en 

Montouto lle quede unha finca como solo urbano consolidado, da que mostra ós 

concelleiros e público unha fotografía do estado do terreo e copia do plano do PXOM 

da zona en cuestión. Di que o seu grupo presentou unha alegación contra isto, que lles 

foi desestimada. Opina que as comisións de seguemento deberían servir para escoltar as 

explicacións do equipo redactor, para trasladar as súas opinións e para aportar 

suxestións, e que nunca foi así, ademáis de que estiveron máis de dous anos sen 

comisión. Manifesta que, en canto ó solo industrial, non debería deixarse para tal fin a 

zona da Lagoa, que xa é suficiente coa zona que se deixa arriba, e que decisións deste 

tipo van condicionar futuros aproveitamentos, posto que a zona da Lagoa debería ser o 

pulmón de Teo. Continúa dicindo que tamén se mantén o SUND no Ferreiriño, e que se 

pode ver quen son os grandes propietarios desa zona. Pregúntase que pasa co Camiño 

Portugués, que eles presentaron unha alegación e que a Dirección Xeral de Patrimonio 

di que o hai que respectar tal e como foi sinalado, e que para iso xa presentara unha 

reclamación o seu grupo, xunto cos veciños, que alguén alterou a sinalización, e que hai 

que respectar o trazado original. Continúa dicindo que nos espazos administrativos non 

se deixa aparcadoiro, e que xa agora se fai moi difícil aparcar. Pregúntalle ó Sr. Alcalde 

se lle parece unha boa solución o intercambio en Cacheiras, no Grilo, ou o de Augas 

Mansas, cun vial proxectado que atravesa a urbanizaciónde norte a sul, polos espazos 

verdes. Remata dicindo que co PXOM se fixo un reparto da tarta, cunha distribución de 

información privilegiada, no que se excluiron ós veciños e ós grupos políticos da 

oposición, e que agora o que se está a facer é o reparto das migallas. 

 Toma a palabra o Sr. Parajó para decir que este é o Pleno máis importante de 

toda a legislatura, e que parece mentira que a oposición demostre que non lle interesa 

este tema, que deberían ir aprender como se produce a edificación arredor do núcleo 

urbano. Di que o Concello de Santiago fixo esa xestión coa Consellería e dixéronlles 

claramente que a extensión de núcleo non se pode facer en circunferencia. Cre que o 

que querían os señores da oposición é que aquí se asumisen os douscentos metros, como 

fixo Vedra, que tivo logo que reducir dezasete núcleos, e que a Boqueixón e á Estrada 

llo devolveron porque se pasaron deses douscentos metros, polo que agora teñen que 

volver a empezar, co que supón de ter que adaptarse á Lei do Solo estatal e ás 

directrices mediomabientais europeas, e que iso levará perto de cinco anos máis. Cre 

que iso é o que non lle din os grupos da oposición ós veciños. Manifesta que el non ten 

intereses neste Plan, e que ten familiares directos ós que tamén lles quedan terreos nos 



que non se poderá edificar, e o Sr. Sisto estivo con eles, ensinándolles o Plan, con outras 

persoas ás que si lles queda para edificar. O Sr. Sisto di que el lle ensinou os planos a 

todo o que o quixo ver. Continúa dicindo o Sr. Parajó, referíndose ó Sr. Sisto, que iso é 

usar a demagogia, e que os veciños xa se están dando conta, que se chega a gobernar o 

BNG será a ruína para todos eles. Referíndose ó Sr. Leis, cando falou do Camiño 

Portugués, di que non é que o marcasen por outro lugar, senón que se deixou o espazo 

por se ten que ir por outro lado, porque  habería que facer unha ponte que custa 

cincuenta millóns, e que a Consellería non da nada. Cre que o Sr. Leis vai quedar moi 

mal, por non votar sequera cunha abstención, e que en vez do futuro, como di el, vai ser 

o pasado. 

 Toma finalmente a palabra o Sr. Alcalde para decir que se mandan para a Xunta 

tódolos informes dos distintos organismos, coas aclaracións e correccións 

correspondentes, e referíndose ó Sr. Sisto pregúntalle se viñeron tirar algún deses 

edificios que el asegura que teñen graves deficiencias, que a eles non lles interesan os 

veciños, só a demagogia, a mentira e o teatro. Referíndose ás palabras do Sr. Leis sobre 

unha leira súa en Montouto, di que dixo é falso, que se trata dunha finca que comprou 

fai trinta e catro ou trinta e cinco anos, que daquela fixera unha estructura, e que levou 

para alí a auga, a luz e o alcantarillado, que ten alí un poste seu, que se pode ver, con 

auga e luz, e que a estructura non a puido continuar porque nese momento non tiña 

cartos para facelo. Segue explicando que as normas anteriores lle daban para facer dez 

chalés e que agora só pode facer oito, polo que se pregunta onde está o favoritismo, que 

iso non o contan. O Sr. Leis ensina de novo o plano de cómo queda pintada no mapa a 

zona. 

 O Sr. Alcalde, para finalizar, manifesta que tanto el como o seu grupo cren que o 

PXOM é o mellor para Teo, e que o van levar adiante porque senón habería que agardar 

outros cinco anos, co que iso suporía para os intereses do concello. Sinte que os grupos 

da oposición non apoien este Plan, e que os veciños se darán conta de quen son. 

 Sometida a votación, a proposta obtén NOVE VOTOS A FAVOR, dos 

concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Mixto, e SETE 

VOTOS EN CONTRA, dos concelleiros do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego e do Grupo Municipal do Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE. Polo tanto, 

por maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, adóptanse os 

acordos contidos na proposta da Alcaldía en relación á aprobación provisional do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo, segundo se trascribe: 



 “Aprobado inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal por acordo do Pleno de data sete de 

decembro de 2005, foi sometido a información pública durante o prazo de dous meses, mediante anuncio no 

taboleiro de editos do concello, no Diario Oficial de Galicia número 244 de data 22 de decembro de 2005, no xornal 

“El Correo Gallego”  de data 16-12-2005  e no xornal “La Voz de Galicia” de data 20-12-2005. 

Simultaneamente e polo mesmo prazo de información pública, deuse audiencia ós concellos limítrofes de 

Boqueixón, Vedra, Santiago de Compostela, Ames, A Estrada, Rois e Padrón, ós efectos de que presentaran cantas 

alegacións estimaran pertinentes. 

Durante o período de información pública, presentáronse un total de dúas mil dezaseis (2.016) alegacións.  

Ó mesmo tempo, recabouse informe das administracións sectoriais, co seguinte resultado: 

• Resolución do Director Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, de data 24.01.2006, polo que 

se informa desfavorablemente o Plan Xeral, ao que se deu resposta polo Equipo Redactor con data 15.11.2006, 

introducindo as correccións solicitadas pola Dirección Xeral de Patrimonio. 

• Resolución do Director Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, de data 20.12.2006, polo que 

se informa favorablemente o Plan Xeral. 

• Informe da Subdelegación do Goberno na Coruña, de data 16.01.2006, sobre autorización do Plan Xeral, 

con resposta do Equipo Redactor de data 5.12.2006 na que se aclaran os aspectos indicados no informe da 

Subdelegación do Goberno. 

• Informe da Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de data 12.01.2006 no que se lembra 

a lexislación de aplicación para o Plan Xeral e solicítanse correccións, con resposta do Equipo Redactor de data 

05.12.2006, na que se corrixen determinados aspectos normativos do Plan Xeral respecto á infraestructura 

ferroviaria, dando cumprimento á solicitude da ADIF. 

• Informe do Servizo de Vías e Obras da Deputación Provincial da Coruña de data 20.02.2006, no que se 

recorda o tratamento das estradas da súa titularidade, con resposta do Equipo Redactor de data 11.10.2006, na que 

se incorporan correccións derivadas do informe da Excma. Deputación Provincial da Coruña. 

• Informe da Subdirección Xeral de Infraestructuras da Secretaría de Estado de Telecomunicacións 

(Ministerio de Industria, Turismo e Comercio), de data 11.09.2006, polo que se lembra a lexislación de aplicación en 

materia de telecomunicacións, contestado con informe do Equipo Redactor de data 05.12.2006, no que se dá conta 

da documentación recibida en materia de telecomunicacións e se introducen correccións normativas. 

• Informe da Dirección Xeral de Obras Públicas da Xunta de Galicia de data 07.07.2006 polo que se 

informa desfavorablemente o Plan Xeral, solicitando a incorporación de modificacións na ordenación. Resposta do 

Equipo Redactor de data 01.12.2006 na que se introducen as correccións solicitadas pola Dirección Xeral de Obras 

Públicas. 

• Informe da Dirección Xeral de Obras Públicas de data 20.12.2006 polo que se informa favorablemente o 

Plan Xeral. 

• Informe do Director Xeral de Estradas, do Ministerio de Fomento, de data 14.03.2007, polo que se 

informa favorablemente o Plan Xeral, coa obriga de incorporar correccións nas determinacións normativas e nos 

planos de ordenación, tralo informe do Equipo Redactor de data 20.11.2006, no que se introducen novas 

determinacións normativas e axustes na ordenación nos contornos da estrada do estudo, co que se daba resposta ao 

Informe desfavorable do Director Xeral de Estradas do Estado de 15.03.2006. 

Por outra parte, tanto a Confederación Hidrográfica do Norte como Augas de Galicia non contestaron ás 

solicitudes de informe cursadas. 

Capítulo aparte merece a solicitude de informe formulada á Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible. Esta solicitude foi anterior á data de publicación da Lei  9/2006, de 28 de abril, e non foi 

contestada. Unha vez publicada a lei, o Concello, mediante escrito de 7.11.2006, elevou á Consellería solicitude de 



declaración da inviabilidade do sometemento do PXOM de Teo ao procedemento previsto na Lei 9/2006 sobre 

avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. 

A resposta da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, de data 21 de novembro de 2006, condiciona 

a resolución da solicitude á aprobación provisional do plan, precisando a documentación a remitir xunto co acordo 

de aprobación.  

A Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada o día 22.03.2007, dictaminou favorablemente a 

proposta de acordo formulada por esta Alcaldía. 

Vistos os antecedentes, informes e dictames referidos, proponse ó Pleno da Corporación a adopción do 

seguinte ACORDO 

1º.- Desestimar as alegacións que en número de 1.019 se relacionan a continuación, en relación co 

expediente de aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, polos motivos expresados no correspondente 

informe do equipo redactor: 

Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

2 1 JOSE GARCIA ANTELO 

5 59 MANUEL JORGE VALEIRON 

14 252 MANUEL VIQUEIRA CALVO 

16 258 MARIA DEL PILAR GOMEZ GARCIA 

17 259 MARIA DEL CARMEN BASCOY RAMOS 

20 277 ENRIQUE PEROL RAMA 

31 332 ANDRES MUNTANER PEDROSA (AUTOPISTAS) 

32 339 MATILDE OTERO RAICES 

33 344 JOSEFINA CAMPOS GOMEZ 

34 345 GUILLERMO REIMUNDEZ VIÑAS 

38 367 MARIA OLVEIRA ZUMALAVE 

40 369 DOLORES CASAL FREIRE 

42 371 LINO VIEIRO MARZOA 

44 394 MANUEL MERA CARRERA 

45 398 JOAQUIN RIVAS LAFUENTE 

48 405 MANUEL PIÑEIRO MARZOA 

50 409 RAMON CEA FERREIRO 

52 412 MARIA MERCEDES GARCIA BOTANA 

61 450 ESTHER GOMEZ BOQUETE 

62 451 FRANCISCO GARCIA DIOS 

63 452 MARIA DEL CARMEN CALO RAMA 

76 471 MARIA LUISA LIÑARES GIMENEZ 

78 476 MARIA CARMEN ALVAREZ GARCIA 

81 479 JOSE MANUEL PONTE CASTELAO 

82 480 CELINA PONTE CAO 

84 485 GONZALO RODRIGUEZ MOURULLO 

85 486 GONZALO RODRIGUEZ MOURULLO 

86 487 ALCIRA LOSADA FERREIRA 

91 492 MARIA ESTHER CARRO SEOANE 

93 506 ALFONSO CORRAL OTERO 

94 513 MANUEL MIRAS CALVO 

96 515 ELVIRA PAZOS DIAZ 

99 518 ENRIQUE CAMPOS GOMEZ 

101 522 SOFIA VAAMONDE GULDRIS 

102 533 ANTONIO MIRAS BLANCO 

104 535 MANUEL JORGE BALEIRON 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

106 537 MARIA BELEN RODRIGUEZ MARTINEZ 

112 544 ANGEL BARRIO CALVIÑO 

113 546 JOSE MOSQUERA RIOS 

119 554 JOSE MANUEL QUINTAS REY 

120 555 CARMEN MATA SIXTO 

123 569 MANUEL FRANQUEIRO MIDON 

127 576 ALFONSO BLANCO LEBORAN 

128 577 ALFONSO BLANCO LEBORAN 

129 582 MARIA ANGELES RIVEIRO RODRIGUEZ 

131 585 SANTIAGO VIÑO IGLESIAS 

134 593 JOSE MARIA PEREZ GARCIA 

138 601 JOSE BAUTISTA POTEL CORTES 

139 602 ELENA ARMENIA VAZQUEZ LOPEZ 

141 604 ANDRES FERREIRO PEREIRA 

144 607 MARIA DEL PILAR GOMEZ GARCIA 

147 610 CARLOS GOMEZ BOTANA 

149 612 MARIA PEREGRINA CARRO BARREIRO 

150 613 MARIA PEREGRINA CARRO BARREIRO 
151 614 JOSE ZUMALAVE SORRIBAS 

152 616 TERESA GARCIA FUENTES 

153 617 TERESA GARCIA FUENTES 

154 618 ANDRES JOSE BARREIRO NOGUEIRA 

155 620 ANA MARIA VAZQUEZ IGLESIAS 

156 621 ANA MARIA VAZQUEZ IGLESIAS 

162 628 ISABEL CAO LOPEZ 

164 636 MANUEL FERNANDEZ ARES 

166 638 ALEJANDRO VAZQUEZ FRAIZ 

168 640 PABLO ARES CAO 

171 644 MANUEL LUIS SANIN TABOADA 

175 649 MARIA ISABEL LOSADA FERREIRA 

176 650 JOSE FERNANDEZ CASTIÑEIRAS 

177 651 CARLOS LUIS TARRIO VIDUIDO 

178 652 CARMEN VIDUIDO FRAMIL 

180 675 LINO ESCURIS PARDAVILA 

181 676 MANUELA MARTINEZ LIJO 

182 677 LINO ESCURIS MARTINEZ 

183 678 FRANCISCO A. ESCURIS MARTINEZ 

184 679 MIGUEL ESCURIS MARTINEZ 

185 685 MARTA DE LOS ANGELES PRECEDO LORES 

189 689 DOLORES LIÑARES FUENTE 

191 691 LUCRECIA ABEIJON JIMENEZ 

193 693 MARIA LOURDES GARCIA LOPEZ 

195 695 ADOLFO GARCIA LOPEZ 

196 696 ADOLFO GARCIA LOPEZ 

200 702 ETELVINA MARTINEZ VAAMONDE 

203 718 JOSE REY LEAL 

204 719 ROGELIO SAAVEDRA CEPEDA 

207 724 RAMON BARROS RODRIGUEZ 

208 725 MARIA CARMEN GONZALEZ CONDE 

213 732 SANTIAGO IGLESIAS IGLESIAS 

214 735 CARLOS CORTIZO MIRAS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

215 736 HORTENSIA CONSTANTINA CORTIZO MIRAS 

217 738 MANUELA CORTIZO MIRAS 

219 741 Mª DOLORES LISTE CHAVES 

220 743 MANUEL FERREIRO GASPAR 

221 744 ERNESTO CSTRO RIVEIRO 

222 745 MANUEL RAMON GUERRA FANDIÑO 

223 757 JUAN CARLOS LORENZO EIRAS 

224 758 VICTORIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 

226 760 MARGARITA FERREIRA CASTIÑEIRAS 

227 761 ANA ISABEL FERREIRA CASTIÑEIRAS 

228 762 MARIA ANCIRA FERREIRA CASTIÑEIRAS 

229 763 JOSE LUIS MALLO CABANAS 

230 764 JOSE RAMON LATA ANDRADE 

231 765 ADOLFO FERNANDEZ DOMINGUEZ 

232 766 OBDULIA DOMINGUEZ CONDE 

233 767 PILAR VIGO GARCIA 

234 768 DOLORES TABOADA CUTRIN 

235 769 DOLORES TABOADA CUTRIN 

236 770 DOLORES JOSEFINA QUIÑOY OLVEIRA 

239 781 DULCINA IGLESIAS GIL 

240 782 EDUARDO CAMPOS PULLEIRO 

241 783 SANTIAGO GACIO TARRIO 

243 785 PABLO MARTIN GACIO RODRIGUEZ 

244 786 PABLO MARTIN GACIO RODRIGUEZ 

245 787 SANDRA MARIA GACIO RODRIGUEZ 

246 788 SANDRA MARIA GACIO RODRIGUEZ 

248 790 SARA GARCIA NAVEIRO 

249 791 MANUEL CARBALLAL PAZOS 

250 792 ELENA DEL RIO GRAMUNT 

251 793 ARTURO FRAMIL CERVIÑO 

253 795 CARMEN VIDUIDO FRAMIL 

255 799 ELIDA LOPEZ PORTAS 

256 800 MILAGROS LOPEZ PORTAS 

257 805 RAMON RODRIGUEZ PASCUAL 

262 813 RAMON LOPEZ RIVEIRO 

263 814 RAMIRO MALLO FUENTES 

264 815 MARIA LOPEZ DUARTE 

265 816 MARIA LOPEZ DUARTE 

266 817 HORTENSIA VENTIN NOGUEIRA 

267 818 HORTENSIA VENTIN NOGUEIRA 

268 819 HORTENSIA VENTIN NOGUEIRA 

269 820 HORTENSIA VENTIN NOGUEIRA 

270 821 HORTENSIA BUELA VENTIN 

271 822 CARMEN UZAL CAJARAVILLE 

273 824 FRANCISCO CUENCE GOLDAR 

275 826 MARIA OLIVA CALVIÑO BOUZADA 

276 827 JOSE CRESPO DURO 

282 835 MANUEL ALDARIZ MARTINEZ 

284 837 MANUEL ALDARIZ MARTINE 

286 840 ALICI PORTAS BUJAN 

288 842 MANUEL VARELA PORTAS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

289 843 JOSE DANIEL TORRES CESAR 

292 846 JAIME FERNANDEZ SEOANE 

293 847 CONSTANTINO CASTELAO RODRIGUEZ 

297 851 AAVV RAVIÑA VALDES DE SAN SIMÓN DE ONS 

299 853 ALVARO CASTRO FAYA 

301 856 JOSEFINA GALLEGO MONTES 

302 857 JOSEFINA GALLEGO MONTES 

303 858 JOSE GARCIA BOTANA 

306 862 MARGARITA TABOADA GOMEZ 

310 875 ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ 

311 876 EULALIA TARRIO PICON 

312 877 PILAR OTERO BLANCO 

314 879 GERMAN CONDE RAICES 

317 882 MANUEL BARROS MAGARIÑOS 

322 888 MARCELINA CEPEDA CARRIL 

323 889 ANTONIO SEGADE CEPEDA 

324 890 AMELIA CEPEDA CARRIL 

325 891 SABINO RODRIGUEZ CHAVES 

326 892 SABINO RODRIGUEZ CHAVES 

327 893 JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ 

329 896 PURA IGLESIAS MIGUENS 

331 898 VICTOR CARBIA BUELA 

332 899 XESUS MANUEL SUAREZ GARCIA 

333 900 MARIA ISABEL SUAREZ GARCIA 

334 901 NOEMY SUAREZ GARCIA 

335 902 NOEMY SUAREZ GARCIA 

337 904 ANTONIO MATALOBOS GAMAS 

338 905 ANTONIO MATALOBOS GAMAS 

339 906 ANTONIO MATALOBOS GAMAS 

340 907 HERMINIA CASTRO MONTES 

342 910 CARLOS CARBALLAL VIDAD 

343 911 JOSE JORGE BALEIRON 

344 912 AGUSTIN DEL RIO GRAMUNT 

345 913 DOLORES DEL RIO GRAMUNT 

347 915 JOSE REY PAZOS 

348 916 RAFAEL GOMEZ FONTAN 

349 917 EUGENIO LORENZO VAZQUEZ 

350 918 MARIA JESUS CASTRO RIVAS 

351 919 MARIA ANGELES CHOREN ONS 

352 920 CARLOS RODRIGUEZ BOTANA 

356 926 AMADEO NIETO GONZALEZ E OUTROS 

357 928 CLEMENTE CARBALLAL CASTRO 

358 929 JOSE SEOANE LAREO 

360 931 ROBERTO BOTANA VILLAVERDE 

364 936 JOSE RODRIGUEZ PASCUAL 

368 940 LOURDES DOPAZO GARABAL 

374 946 FRANCISCO GOMEZ PAVON 

380 954 PRUDENCIA MONTES MONTES 

381 955 RICARDO GARCIA OTERO 

382 958 JESUS VALIÑO BASCOY 

383 959 JAIME VALIÑO BASCOY 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

385 961 RAMON VALIÑO BASCOY 

386 962 MANUEL VALIÑO BASCOY 

391 968 OTILIA JOSEFA CASAL SEOANE 

392 969 SARA GARCIA CARRILLO 

398 975 JUAN JOSE FANDIÑO PAZOS 

401 978 HERMINDA BARROS PAZ 

403 980 MANUEL NEIRA LATA 

404 981 CARLOS PASCUAL RIOS 

405 982 DOLORES CABO GARCIA 

406 984 PAULINO LEBORAN SEOANE 

411 1008 BALBINA PARAJO LOUREIRO 

413 1010 ALBINO GARCIA ARES 

417 1014 CARMEN SUSANA IGLESIAS NOGUEIRA 

419 1016 CARMEN SUSANA IGLESIAS NOGUEIRA 

420 1017 JOSE PADERNE VAZQUEZ 

424 1021 PAULINO LEBORAN SEOANE 

425 1022 UBALDO RIVAS ROMERO 

428 1026 MANUEL MATA IGLESIAS 

431 1034 Mª TERESA ALDEMUNDE FIGUEIRA 

432 1035 ALFONSO BENITO ALDEMUNDE FIGUEIRA 

434 1037 MARIA DEL CARMEN GARABAL DURO 

436 1052 JOSEFA GULDRIS HORTAS 

441 1059 ANTONIO H. SANTOS COUTO 

442 1066 MARINA HORTAS PEREZ 

443 1067 MARIA DEL CARMEN OLVEIRA HORTAS 

444 1068 MARIA DEL CARMEN OLVEIRA HORTAS 

445 1069 SANTIAGO BUJAN 

448 1074 RICARDO VIGO GARCIA 

449 1075 SANTIAGO VIGO GARCIA 

450 1076 JOSE LUIS CASTELAO BARREIRO 

451 1077 JOSE MANUEL VIGO GARCIA 

452 1078 JOSEFINA CAMPOS GOMEZ 

454 1080 MANUEL MELLA PARAJO 

458 1084 MANUEL RIVADULLA MOSQUERA 

459 1085 DELFINA PARAJO ROMAY 

461 1087 MERCEDES CASTRO PARAJO 

462 1088 ENRIQUE RAVIÑA RUBIRA 

463 1089 SANTIAGO RODRIGUEZ PUENTE 

465 1091 VIRTUDES IGNACIO RODRIGUEZ 

467 1093 ISABEL VIGO GARCIA 

472 1098 DOLORES GOMEZ LOPEZ 

477 1103 JOSE MANUEL ELIAS NOYA 

478 1104 JUAN GESTAL ABRUÑEIRAS 

479 1105 MANUEL GARCIA TARRIO 

480 1106 MANUEL GARCIA TARRIO 

486 1112 JESUS SUAREZ RODEIRO 

487 1113 MANUEL CALVO BARROS 

488 1114 CLAUDINA ALVAREZ RIAL 

489 1115 GRACIANO CARRO PEREIRA 

490 1116 JOSE LUIS FERREIRA ALDREY 

492 1118 JOSE SEOANE LAREO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

493 1119 RAMIRO FERNANDEZ TEO E OUTRA 

496 1122 JOSE MARIA CEBEIRO SALGADO 

497 1124 MANUEL PASCUAL REGUEIRO 

498 1126 CARLOS CORTIZO MIRAS 

502 1143 MANUEL GARCIA FIGUEROA 

503 1144 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 

507 1148 NIEVES CASTELAO RODRIGUEZ E HIRMA 

509 1150 CARMEN VIDUIDO FRAMIL 

511 1152 MARIA DEL CARMEN UZAL ALVAREZ 

512 1154 JUAN VICTOR FERNANDEZ GOMEZ E VECIÑOS 

520 1166 GERARDO MIRAS CARNEIRO 

526 1172 MANUEL RODRIGUEZ MONTES 

527 1173 JESUS ROBRES SAENZ 

528 1174 JESUS CAPEANS VARELA 

529 1175 MANUEL GARCIA RIVADULLA 

532 1178 FELICITA BECERRA IGLESIAS 

537 1183 JUAN JOSE FANDIÑO PAZOS 

538 1184 MERCEDES PAZOS MONTES 

541 1187 PURIFICACION NOGUEIRA GARABAL 

542 1188 MANUEL VILA VILLAR 

543 1189 MANUEL VILA VILLAR 

545 1191 ANA BELEN OTERO SANCHEZ 

547 1193 JOSE FONTANS CALVO 

549 1196 JOSE MANUEL VIDAL ANDRADE 

550 1197 MANUEL GARCIA TARRIO 

551 1198 CARLOS OTERO DOMINGUEZ 

552 1190 CARMEN CERNADAS SAR 

554 1201 JOSE MANUEL MOSQUERA PONTE 

555 1202 JOSE MANUEL MOSQUERA PONTE 

556 1203 ISIDRO PEREZ VIEITES 

557 1213 OTILIA SANCHEZ IGLESIAS 

560 1216 JOSE JAIME LIÑARES FUENTES E OUTRO 

561 1217 CARMEN BARREIRO UZAL 

562 1218 CARMEN BARREIRO UZAL 

563 1219 JESUS ANGUEIRA COTO 

565 1221 JESUS ANGUEIRA COTO 

566 1222 MANUEL MIRAS CALVO 

567 1223 MANUEL MIRAS CALVO 

568 1224 MANUELA DOLORES MIRAS CALVO 

569 1225 SEVERO VIEITES CERVIÑO 

570 1226 ALBERTO ALEJANDRO VIEITES SEOANE 

575 1231 MARIA ISABEL SOBRINO FAYA 

578 1234 Mª DEL CARMEN DIAZ BARBEITO E VECIÑOS 

580 1236 Mª CRISTINA OTERO BARROS E OUTRA 

585 1241 ANTONIO REY FORNOS 

587 1243 AMALIA SUEIRO GUERRA 

588 1244 Mª DEL CARMEN FRANCISCO SUEIRO 

590 1246 AMALIA SUEIRO GUERRA E OUTRO 

591 1247 MARIA HERMITAS VARELA CUTRIN 

592 1248 AGUSTIN MOSQUERA IGLESIAS 

593 1249 Mª ANGELES MOSQUERA NEIRA 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

594 1250 Mª PILAR NEIRA BLANCO 

595 1251 CARLOS MOSQUERA NEIRA 

596 1252 MANUEL GARCIA ASOREY E OUTRO 

598 1254 JOSE VILAS MOSQUERA 

602 1259 ALCIRA EDREIRA PAZ 

603 1279 DOLORES ALONSO UZAL 

605 1281 LUCIO BLANCO LOPEZ 

606 1282 MANUEL CASTRO FERNANDEZ 

607 1283 MANUEL CASTRO FERNANDEZ 

609 1285 JOSE LATA PICON 

610 1286 JOSE LATA PICON 

617 1293 ELISA MARIA PEREIRO FERRIROS 

619 1295 JOSE GARCIA MOSQUERA 

620 1296 JUAN SANTIAGO GARCIA ASOREY 

621 1297 JOSEFINA MONTES MONTES 

622 1298 JOSEFINA MONTES MONTES 

623 1299 JESUS CARREIRA SEBIO E OUTRO 

624 1301 ESTHER CARRODEGUAS COBELO 

625 1304 Mª DEL CARMEN BAUTIS CALVIÑO 

626 1306 DANIEL VAZQUEZ PEREZ 

630 1310 JESUS IGLESIAS MOSQUERA 

631 1311 LUIS DANIEL CERVIÑO PERNAS 

633 1313 Mª DEL CARMEN BUELA CRUCES 

635 1315 DOLORES CASTRO CARBALLAL 

637 1317 MANUEL MIDON SEOANE 

638 1319 AURORA PARDO LISTE 

642 1323 MANUELA MIGUEZ VIÑAS 

643 1324 LUCRECIA PUENTE GARCIA 

645 1326 AMAYA GARCIA LOPEZ 

646 1435 MANUEL DOMINGUEZ SIEIRA 

650 1450 Mª DEL CARMEN FANDIÑO SUAREZ 

651 1451 VICTOR JOSE GOMEZ CARREIRA 

652 1452 JOSE FERNANDO VALDES PEREIRAS 

653 1453 JOSE FERNANDO VALDES PEREIRAS 

658 1458 MANUEL EDREIRA PAZ E OUTRAS DUAS 

659 1459 JOSE LUIS OTERO BARROS E OUTRA 

664 1464 Mª DEL CARMEN IGLESIAS VILARIÑO 

665 1465 Mª DEL CARMEN IGLESIAS VILARIÑO 

666 1466 RAMON VILLARES PAZ 

667 1467 ESTHER FUENTES VIEITES 

674 1474 MERCEDES VIEITES MELLA 

677 1478 MARIA ANGUEIRA COTO 

678 1479 FLORINDA ANGUEIRA COTO 

683 1484 ADOLFO SEOANE FRANQUEIRO 

684 1485 ADOLFO SEOANE FRANQUEIRO 

686 1487 ANTONIO SEIJO MARTINEZ 

691 1492 MARIA DOLORES CARBALLO IGLESIAS 

692 1493 ANGEL MARIA PINTADO CONDE 

693 1494 MANUEL VAZQUEZ REY 

694 1495 JOSE GARCIA GUTIERREZ 

696 1497 JOSE VARELA BLANCO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

700 1502 MERCEDES DOMINGUEZ OTERO 

701 1503 VICTORIA DOMINGUEZ OTERO 

703 1505 CARLOS MARTIN 

704 1506 RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA 

705 1507 MARIA LUISA BAYON SERRANO 

706 1508 Mª DEL CARMEN MIGUEZ GULDRIS 

707 1509 ANTONIO CASTROAGUDIN VALLADARES 

708 1510 ROSALIA GALLEGO CIDONCHA 

709 1511 ROSALIA GALLEGO CIDONCHA 

711 1513 EDUARDO EIROA LOPEZ 

712 1514 LUIS TRIGO MARTINEZ 

715 1525 AURORA CHICO CUENCE 

717 1530 MARIA LUISA SOBRINO MANZANARES 

718 1531 MANUEL PEROL AMBRUÑEIRAS 

719 1532 DEMETRIO FIAÑO TABOADA 

723 1536 MERCEDES PAZOS GONZALEZ 

724 1537 GONZALO RODRIGUEZ MOURULLO 

725 1538 DELIA LEON FURELOS 

726 1539 MARIA LOURDES CAO RIVADULLA 

729 1542 JOSE FERNANDEZ VARELA 

730 1543 JOSE VIEITES PICON 

731 1544 MANUEL PARGA SALGADO 

732 1545 LOURDES MATALOBOS LEBORAN 

733 1546 JESUS MARIA CARRO GONZALEZ 

735 1548 LUCIA CARBIA CARBIA 

739 1552 LOURDES MATALOBOS LEBORAN 

744 1557 CLAUDIO MARTINEZ CAO 

745 1558 CLAUDIO MARTINEZ CAO 

746 1560 HORTENSIA IGLESIAS CONCHAS 

749 1563 ADOLFO FRANCOS LOURO E VECIÑOS 

750 1564 JUAN JOSE VAZQUEZ TEO 

751 1565 JOSE GARCIA CANCELA 

752 1566 MATILDE TARRIO RAICES 

753 1567 MATILDE TARRIO RAICES 

758 1572 FERNANDO ASPERILLA PINILLA 

760 1574 CARMEN FANDIÑO GARCIA 

761 1575 MERCEDES MANUELA PEREIRO VALES 

762 1576 SANTIAGO REGUEIRO LOPEZ 

763 1577 MANUEL LOUREIRO FUENTES 

764 1578 JOSEFINA VALES DOEJO 

765 1579 JOSE VALES DOEJO 

766 1580 MARIA DOLORES FERREIRAS RODRIGUEZ 

768 1582 MARIA DOLORES VEIGA BUSTELO 

769 1583 AMELIA GARCIA VARELA 

770 1584 Mª ISABEL IGLESIAS PARDO 

771 1585 JOSE MANUEL SOCASTRO TATO 

772 1586 JOSE JAIME GONZALEZ SOUTO 

774 1588 MANUEL MODESTO BARREIRO SANCHEZ 

775 1589 JULIAN BARREIRO EIRAS 

778 1592 Mª DEL CARMEN BUCETA VIGO 

780 1594 JOSE MANUEL GARCIA ASOREY E OUTRA 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

781 1595 Mª CARMEN CALO RAMA E OUTROS DOUS 

782 1596 ANTONIO CRUCES NOGUEIRA E OUTROS 

783 1597 ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ 

785 1599 NILO SANCHEZ VILLAR E HIRMANS 

786 1600 SILVIA TORRES LOPEZ 

789 1605 CONCEPCIÓN ALDREY DUBRA E OUTROS 

791 1607 GINES VIUDEZ AGÜERA 

799 1615 FERNANDO MONTES CAMPOS 

801 1618 GERARDO FERRADANS MOURE 

804 1622 JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ 

805 1623 GUMERSINDO IGLESIAS RODRIGUEZ 

806 1624 ANTONIO MADRID GIMENEZ 

808 1627 DELFINA MATA GARCIA 

812 1632 ADOLFO SEOANE FRANQUEIRO 

818 1639 RAMIRO VILA PADERNE 

819 1641 MANUEL MOREIRA GOMEZ 

820 1642 Mª JESUS SANTAMARINA VAZQUEZ 

823 1645 MANUEL RODRIGUEZ CERVIÑO 

826 1648 JOSEFA RAMA JORGE 

829 1651 JOSE MANUEL LOPEZ TARRIO 

830 1652 JAIME GOMEZ SOUTO 

832 1654 ANTONIO CAJARAVILLE PAZ 

834 1656 DOLORES MARTINEZ ATAN 

835 1657 JOSE RAMON LIÑARES BALADO 

836 1658 VICENTE LOPEZ VAZQUEZ 

839 1661 JOSE MARTINEZ BALEIRON E OTROS VECIÑOS 

842 1664 ANTONIO GIRON ASTRAY E VECIÑOS 

844 1666 JAIME REY BUGALLO 

845 1667 JOSEFINA CARRERA IGLESIAS 

848 1670 JOSE BARREIRO GARCIA 

850 1672 MANUEL DOPAZO GARABAL 

851 1673 ANDRES JOSE CONDIDE VIAÑO 

852 1674 JOSE MARIA BOTANA FERNANDEZ 

854 1676 AURORA JOSEFA CRUCES ANGUEIRA 

856 1678 ROMAN MONTERO PROL 

858 1680 ARTURO RODRIGUEZ VILANOVA 

860 1682 SERGIO RODRIGUEZ PAZOS 

861 1683 ARTURO RODRIGUEZ VILANOVA 

862 1684 ARTURO RODRIGUEZ VILANOVA 

866 1688 JOSE ANTONIO PAZOS VILLAR 

867 1689 MANUEL PAZOS VILLAR 

868 1690 JESUS ARES GARCIA 

869 1691 MANUEL ANTONIO RIVEIRO CAO 

872 1694 MANUEL PASCUAL REGUEIRO 

873 1695 CARMEN VALIÑO CALO 

877 1699 OTILIA MONTES IGLESIAS 
878 1700 ANA MARÍA LANDEIRA CAMPOS 

879 1701 SUSANA MONTES CAMPOS 

880 1702 ELSA CAMPOS GUILLIN 

881 1703 JESUS CARLOS VIEITES RAMA 

884 1706 MARIA JOSE IGLESIAS VALIÑO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

885 1707 Mª MERCEDES LANDEIRA CAMPOS E OUTRA 

886 1708 Mª HAYDEE LANDEIRA CAMPOS 

887 1709 FERNANDO SANTOS BERMUDEZ 

888 1710 Mª HAYDEE LANDEIRA CAMPOS 

889 1711 BENJAMIN LOPEZ FERNANDEZ 

890 1712 ANGEL LORENZO AMADO 

891 1713 CELSO RODRIGUEZ FERNANDEZ 

892 1714 CELSO RODRIGUEZ FERNANDEZ 

893 1715 MANUEL RAMA LESTA 

894 1716 MANUEL RAMA LESTA 

895 1725 Mª PILAR LOPEZ MAESO 

903 1733 RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE 

904 1734 RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE 

905 1735 RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE 

906 1736 EUGENIA PENA DE LA TORRE 

907 1737 JOSE BENTIN NOGUEIRA 

908 1738 EUGENIA PENA DE LA TORRE 

909 1739 EUGENIA PENA DE LA TORRE 

910 1740 OBDULIA MACEIRA BREA 

911 1741 GUILLERMO BOO DE LA TORRE 

912 1742 ALBINO BOO DE LA TORRE 

913 1743 GUILLERMO BOO DE LA TORRE 

914 1744 ROSA MARIA LUEIRO FRANCOS 

915 1745 RAMIRO JOSE LUEIRO FRANCOS 

916 1746 JOSE MARIA LUEIRO GOMEZ E OUTRA 

917 1747 RAMIRO JOSE LUEIRO FRANCOS 

918 1748 JOSE MARIA LUEIRO GOMEZ 

919 1749 JOSE MARIA LUEIRO GOMEZ 

920 1750 JOSE MARIA LUEIRO GOMEZ 

922 1752 EUGENIA FRANCOS BOO 

923 1753 EUGENIA FRANCOS BOO 

924 1754 JOSE MARIA MURUJOSA RAMOS E OUTROS 

925 1755 JORGE LUIS LOPEZ FERNANDEZ 

926 1756 Mª ISABEL CARBALLEIRA CHAVES 

927 1757 JESUS MANUEL GOMEZ MATO 

929 1760 ANGELICA BUELA TANOIRA E OUTRA 

931 1762 MANUEL BLANCO CUNS 

932 1763 DOLORES GONZALEZ CASTELO 

933 1764 JOSE LOPEZ PENA 

936 1767 Mª DEL CARMEN DOPAZO CAMINO 

938 1769 JOSE ANTONIO CORTIZO NIETO 

941 1772 JESUS GOMEZ AMOZA E OUTRA 

942 1774 ARTURO COUSELO OTERO 

943 1775 FERNANDO VIQUEIRA ANDRADE 

946 1778 MARIA PEON GARCIA 

951 1783 ANA Mª RODRIGUEZ FRAGA E HIRMA 

952 1784 LAUREANO VAZQUEZ PEREZ E VECIÑOS 

953 1785 LAUREANO VAZQUEZ PEREZ 

957 1790 JOSE LUIS GOSENDE CARBIA 

960 1793 JOSE RAMON VILA PADERNE 

962 1795 Mª MONSERRAT MOSQUERA BARREIRO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

963 1796 Mª AVELINA MOSQUERA BARREIRO 

964 1797 MANUEL VIEITES PICON 

965 1798 MANUEL VIEITES PICON 

967 1800 RUBEN VICTOR LOIS CALVIÑO 

976 1809 MANUELA PEREZ GRELA 

977 1810 Mª MILAGROS CARNERO FANDIÑO 

979 1812 SILVIA OLALLA BATAN VEIGA 

981 1814 ANTONIO VIDAL GONZALEZ E OUTRA 

984 1817 LUIS MARTINEZ REY 

986 1819 LUIS MARTINEZ REY 

988 1821 EUGENIA FRANCOS BOO 

992 1825 CASIMIRO ROSENDE RIAL 

993 1826 CASIMIRO ROSENDE RIAL 

994 1827 CASIMIRO ROSENDE RIAL 

995 1828 CASIMIRO ROSENDE RIAL 

1001 1834 FERNANDO GOMEZ CALVIÑO 

1005 1838 ANTONIO LOPEZ DEL RIO 

1006 1839 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 

1007 1840 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 

1009 1842 Mª DEL CARMEN MATA CONDE 

1010 1843 JOSE MANUEL LOPEZ VAZQUEZ 

1011 1844 Mª DE LA CONCEPCIÓN LOPEZ VAZQUEZ 

1013 1846 MANUEL BARROS MAGARIÑOS 

1014 1847 AURELIA MIGUEZ SEIJO E OUTROS 

1015 1848 EMILIO LOSADA COUCEIRO 

1019 1852 RAMON VAZQUEZ GONZALEZ 

1020 1853 Mª LUISA SALGADO CALO 

1026 1860 CONCEPCIÓN ZAMUDIO GERENA 

1032 1867 RAMIRO VILLAVERDE GOMEZ E OUTRO 

1033 1868 MERCEDES LIÑARES OTERO 

1034 1869 MERCEDES LIÑARES OTERO 

1035 1870 MERCEDES LIÑARES OTERO 

1037 1872 Mª DE LOS ANGELES BUJAN LIÑARES 

1040 1875 JOSEFINA VAZQUEZ MONTES 

1041 1876 JOSEFINA VAZQUEZ MONTES 

1042 1877 Mª ISABEL GARCIA VAZQUEZ 

1043 1878 ENRIQUE GARCIA VAZQUEZ 

1044 1879 Mª ISABEL GARCIA VAZQUEZ 

1046 1882 FRANCISCO MANUEL LOIMIL LOUREIRO E OUTRA 

1048 1884 NELIDA MARIA DEL CARMEN LIÑARES FUENTES 

1049 1885 SABINO LEONARDO LIÑARES FUENTES 

1052 1888 BENEDICTA GARCIA BLANCO 

1053 1889 GRACIELA GARCIA RIVAS 

1054 1890 GRACIELA GARCIA RIVAS 

1056 1893 JOSE VILLAR NOGUEIRA E HIRMANS 

1058 1895 JOSE VILLAR NOGUEIRA E HIRMANS 

1059 1896 Mª JOSEFA VILLAR NOGUEIRA 

1061 1898 Mª JOSEFA VILLAR NOGUEIRA 

1064 1905 ENRIQUE PONTE PAZOS 

1067 1908 JULIO GACIO TARRIO 

1069 1910 BEGOÑA DEL RIO MARTINEZ E OUTROS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1070 1911 Mª LOURDES SEOANE CAO 

1072 1913 DOLORES MIRAS BLANCO 

1073 1914 JOSE GONZALO TORRES CONZALEZ 

1074 1915 Mª DEL CARMEN LISTE CHAVES E OUTRA 

1075 1916 CARLOS M.SEOANE GARCIA 

1076 1918 OBDULIA VAZQUEZ MONTES 

1077 1919 MANUELA VILARIÑO PULIAN 

1078 1920 XOSE ANTONIO COUCEIRO RIVAS 

1079 1921 MARCOS COUCEIRO ESPASANDIN 

1083 1925 EUGENIO ALDARIZ CASAL 

1084 1926 EUGENIO ALDARIZ CASAL 

1085 1927 EUGENIO ALDARIZ CASAL 

1088 1930 ANA Mª CASTRO LOPEZ E OUTRO 

1090 1932 JOSE BENIGNO CASTRO AMBROA E OUTRA 

1091 1933 DORA IGLESIAS CODESIDO E OUTRO 

1094 1946 ULPIANO VILLANUEVA RODRIGUEZ 

1097 1949 FELISINDO BASTEIRO GUERRA 

1099 1951 ANA Mª NAVEIRA RODRIGUEZ 

1100 1952 ANTONIO PEREZ PEREZ 

1101 1954 MANUEL PARAJO LOUREIRO 

1104 1957 MERCEDES JOSEFINA RODRIGUEZ MOSQUERA 

1107 1960 JOSEFINA MOSQUERA ESPASINDE 

1111 1964 JAIME CASAS RODRIGUEZ 

1114 1967 JUAN JOSE TEO SEOANE 

1115 1968 JUAN JOSE TEO SEOANE 

1116 1969 SARA GARCIA CARRILLO 

1117 1972 JESUS BOQUETE REMUÑAN 

1121 1976 ARGIMIRO VAZQUEZ MONTES 

1122 1977 Mª JESUS DE SAS FOJON 

1124 1979 JOSE GONZALEZ VAZQUEZ 

1125 1980 ARGIMIRO VAZQUEZ MONTES 

1127 1982 MARIA DOLORES SALGADO BUELA 

1133 1988 JOSE SEOANE ALDARIZ 

1138 1993 Mª MERCEDES LANDEIRA CAMPOS E HIRMANS 

1139 1994 Mª MERCEDES LANDEIRA CAMPOS E HIRMAN 

1140 1995 JOSE MANUEL IGLESIAS MERA 

1141 1996 JOSE MANUEL IGLESIAS MERA 

1142 1997 DOLORES RARIS SECO 

1143 1998 JOSE MANUEL IGLESIAS MERA 

1145 2000 JUAN CARLOS SUGÜEIRO LORES 

1146 2001 JOSEFA LORES GUILLIN 

1147 2002 MANUELA ALCIRA LORES GUILLIN 

1148 2003 RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE 

1149 2004 RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE 

1150 2005 JOSEFINA PEREIRO VALE 

1154 2009 ALCIRA C. LIÑARES FUENTES E OUTROS 

1155 2010 RAMON LOPEZ CASAL 

1156 2011 RAMON LOPEZ CASAL 

1157 2012 RAMON LOPEZ CASAL 

1158 2013 MERCEDES VIEITES MELLA 

1162 2017 LOURDES FUENTES SIGÜEIRO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1164 2019 JOSE FUENTES REY 

1167 2022 SOFIA OLIVEIRA CLVO 

1168 2023 MANUEL GRADIN CARREÑO E OUTROS 

1171 2026 ANA BELEN LOPEZ RODRIGUEZ 

1172 2027 LUCIA FRANCISCO DUARTE E OUTRA 

1173 2028 CARMEN ISABEL SOUTO DEVESA E OUTRO 

1174 2029 MANUEL CALVO BARROSO E VECIÑOS DE REIS 

1175 2030 AMERICA LUCIA PERNAS RODRIGUEZ 

1176 2031 ANGEL LONGARELA GONZALEZ 

1177 2032 MIGUEL ANGEL OLIVEIRA FERNANDEZ 

1179 2034 MANUEL SOUTO FUENTES 

1181 2036 MANUEL SOUTO FUENTES 

1183 2038 JOSE MIGUEZ SEIJO 

1184 2039 JOSEFINA MARTINEZ ESPOSINDE 

1188 2044 JOSE SANTOS COUTO 

1192 2048 HERMINIA MERA CALVO 

1194 2050 SARA GONZALEZ GULDRIS E HIRMAN 

1195 2051 CARMEN SUAREZ PEREIRA 

1196 2052 ALCIRA CALVO ORTIGUEIRA E HIRMANS 

1199 2055 CARMEN CAMBON OTERO 

1200 2056 MANUEL OTERO ROMAR 

1202 2058 MARTIN FERNANDEZ PRADO 

1204 2060 MARIA CAO PARAJO 

1205 2061 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1209 2065 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1212 2068 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1214 2070 ALBINO PENA DE LA TORRE 

1216 2072 ALBINO PENA DE LA TORRE 

1217 2073 JOSEFINA LOUZAO IGLESIAS 

1219 2075 JOSEFINA LOUZAO IGLESIAS 

1220 2076 DOLORES PELETEIRO RAMOS 

1223 2079 JOSE FRANCISCO DUARTE 

1226 2082 ERNESTO VIDAL REY 

1228 2084 MANUEL SEOANE MAREQUE 

1232 2088 MANUEL ZUMALAVE CASAL 

1233 2089 CANDIDO JESUS MIGUEZ GARCIA 

1234 2090 ASUNCION LORENZO OLIVAR E VECIÑOS 

1235 2091 JESUS FILLOY VILLAR 

1236 2092 JESUS FILLOY VILLAR 

1237 2093 JESUS FILLOY VILLAR 

1240 2096 MANUEL CONDE BARROS 

1241 2097 MARIA MANUELA RODRIGUEZ VILLAMISAR 

1244 2100 Mª DEL CARMEN CASAL NOGUEIRA 

1245 2101 CARMEN NOGUEIRA FERNANDEZ 

1251 2109 JOSE MARCIAL SANTISO MOSQUERA 

1253 2111 AVELINO MILLAN NEIRA 

1254 2112 SARA CABANAS SANJURJO 

1256 2114 MANUEL CASTRO PASCUAL 

1257 2115 Mª DEL PILAR NAVEIRA LOPEZ 

1258 2116 JOSE NOGAREDA SEOANE 

1259 2117 JESUS NAVEIRA PEQUEÑO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1260 2118 JESUS NAVEIRA PEQUEÑO 

1271 2129 MANUEL MATALOBOS SANCHEZ 

1272 2130 ANA PALACIOS BARTOLOMÉ E OUTROS 20 

1275 2133 MARIA ELSA CAMPOS GUILLIN 

1276 2134 AGRIPINA CARBALLO VARELA 

1277 2135 MANUEL VARELA DE LIMIA NEYRA 

1280 2138 MANUEL OLIVEIRA SIXTO 

1282 2140 JOSE CERNADA SER 

1283 2141 JOSEFA CHAVES LUEIRO 

1287 2145 JAVIER MELLA CALVO 

1288 2146 DOLORES TARRIO RAICES 

1290 2148 SANTIAGO GONZALEZ GARCIA 

1291 2149 MANUEL GONZALEZ LORES 

1292 2150 JOSE MOSQUERA BREY E OUTROS 

1295 2153 PURIFICACIÓN AULALIA ALEN GALLEGO 

1296 2154 JUAN ALEN RAMOS 

1301 2159 NELIDA GARCIA PASIN 

1304 2162 ANA Mª BARROS MIGUEZ 

1307 2165 ENRIQUE JUAN MOLDES TEO 

1309 2167 LUIS MARTINEZ MAREQUE 

1310 2168 AGUSTIN NOYA NIETO 

1312 2170 MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ 

1313 2171 SANTIAGO CARNEIRO SUAREZ 

1314 2172 MANUEL MALLO MALLO 

1315 2173 JOSEFINA RODRIGUEZ GONZALEZ 

1316 2174 MANUEL FEANS LANDEIRA 

1323 2182 ROSALIA CELINA VAZQUEZ SEOANE 

1324 2183 ROSALIA CELINA VAZQUEZ SEOANE 

1325 2184 ROSALIA CELINA VAZQUEZ SEOANE 

1326 2185 INES RIVAS RODRIGUEZ 

1329 2188 ADOLFO CASTRO DIAZ 

1331 2190 ABEL BARROS RODRIGUEZ 

1333 2192 MANUEL PICON CRUCES 

1336 2195 Mª DOLORES CUENCE CASTRO 

1337 2196 JOSE MANUEL FERNANDEZ NUÑEZ 

1340 2199 CONSTANTINO OTERO MOSQUEIRA E OUTRO 

1341 2200 JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA 

1342 2201 JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA 

1343 2202 JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA 

1344 2203 JOSE ANTONIO VILARIÑO MATO 

1345 2204 JOSE ANTONIO VILARIÑO MATO E OUTRO 

1348 2207 JAVIER MANUEL GOMEZ CAPEANS 

1349 2208 CONCEPCION LOPEZ OTERO 

1352 2211 JOSEFA GARCIA SANCHEZ 

1353 2212 MANUEL RIVAS MIDON 

1358 2217 JESUS LOPEZ RIVAS 

1360 2219 RAMON FERNANDEZ LATA E OUTROS 

1361 2220 ROGELIO GOMEZ ESPIÑEIRA E OUTRA 

1364 2223 JOSE ANTONIO PAZOS RABUÑAL 

1367 2226 JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA E OUTROS 

1368 2227 JESUS ANGEL ABEL FERNANDEZ LOPEZ 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1369 2228 CARMEN LOUREIRO PEREZ 

1370 2229 CARMEN LOUREIRO PEREZ 

1371 2230 CARMEN LOUREIRO PEREZ 

1373 2232 RAMIRO SEVERINO FERREIRA EDREIRA 

1374 2233 Mª ROSARIO FERREIRA VALES 

1375 2234 MANUEL TALLON REGO 

1377 2236 JOSE CASAL PEREZ 

1378 2237 MARIA CAO PARAJO 

1380 2239 PRECIOSA VENTO SEOANE 

1381 2240 MANUEL TALLON MESIAS 

1382 2241 JOSE VIDAL ASOREY 

1383 2242 Mª DEL CARMEN IGLESIAS PAZOS 

1387 2246 FABIO GONZALEZ DE SANTAMARIA 

1390 2249 DORA IGLESIAS CODESIDO 

1393 2252 CARMEN CONDE CARAMES 

1394 2253 ALBERTO FERREIRO PEREZ 

1397 2256 MANUEL CAO FUENTES 

1398 2257 Mª JESUS VILLAR VAAMONDE 

1402 2261 JESUS GARCIA RIVAS 

1403 2262 JESUS GARCIA RIVAS 

1405 2264 ROSA GUILLAN CASAS 

1409 2268 ADELINA FRANCOS BOO 

1410 2269 ADELINA FRANCOS BOO 

1411 2270 NIEVES RODRIGUEZ FERNANDEZ 

1412 2271 JOSE NOGUEIRA RODRIGUEZ 

1413 2272 JESUS GARCIA RIVAS 

1414 2273 MANUEL BALADO BREA 

1415 2274 GERMAN ANTONIO CONDE TARRIO 

1419 2278 MANUEL ARAUJO FERNANDEZ 

1420 2279 SABINO CORTIZO VALLADARES 

1421 2280 RAMIRO SIGUEIRO PEREIRO 

1422 2281 MANUEL CAMPAÑA CASTRO 

1423 2282 CARMEN ALDREY PIÑEIRO 

1424 2283 CARMEN ALDREY PIÑEIRO 

1427 2286 JOSE MARIA SEOANE CARRO 

1429 2288 MARIA DORA JOSEFINA CALO ROSENDE 

1430 2289 GUILLERMO CALVELO ROSENDE 

1432 2291 RAMON CASAL SEOANE 

1435 2294 DULCE MARIA CALVO SUAREZ 

1438 2297 ELVIRA MOURO BUSTELO 

1441 2300 RAMON ALVAREZ HERNANSAEZ 

1442 2301 MANUEL MATO ORTIGUEIRA 

1443 2302 Mª CARMEN E. GALLEGO ARES E VECIÑOS 

1444 2303 ERMITAS GESTAL FRANCISCO E IRMA 

1445 2304 CONCEPCIÓN PEREZ BOQUETE E IRMAN 

1448 2307 JUAN CARLOS FRANCISCO GALLEGO 

1449 2308 DIVINA SIGÜEIRO FERNANDEZ 

1451 2310 Mª DOLORES CASAL IGLESIAS 

1453 2312 Mª DOLORES FERREIRA JORGE 

1454 2313 Mª DOLORES FERREIRA JORGE 

1455 2314 EVARISTO MOSTEIRO LOPEZ 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1456 2315 ESPERANZA NOGUEIRA MONTERO 

1459 2318 DOLORES VAAMONDE MOSQUERA 

1460 2319 CLEOFE Mª DEL ALCAZAR VAZQUEZ TALLON 

1463 2322 MANUEL LOPEZ ANEIROS 

1468 2327 JOSE FERNANDO CARBALLAL CABANAS 

1470 2329 NILO SANCHEZ VILLAR E IRMANS 

1471 2330 JOSE ANTONIO CAMPOS PASCUAL 

1472 2331 RAFAEL OURO MORALES 

1473 2332 CRISTINA PEREZ FERNANDEZ 

1475 2334 ROSARIO CASTRO TATO 

1476 2336 ELSA DOLORES PARDAL LESTA 

1477 2337 MERCEDES BOO MOSQUERA E OUTROS 

1478 2338 MERCEDES BOO MOSQUERA 

1479 2339 ROSA Mª LEA SANTISO 

1480 2340 EMERITA MANUELA CARRILLO GARCIA 

1481 2341 CASIMIRO GARCIA GONZALEZ 

1482 2342 ROGELIO VIELA MARCO 

1483 2343 HORTENSIA TARRIO FIGUEIRAS 

1484 2344 RAMON JAVIER SEOANE CARRILLO 

1485 2345 LOURDES PIÑEIRO MONTES 

1487 2347 Mª DE LA CONCEPCIÓN GONZALEZ RAPOSO 

1489 2349 MANUEL GARCIA VALLADARES 

1490 2350 JOSEFINA VAZQUEZ MONTES E IRMANS 

1491 2351 CARMEN FUENTES MARTINEZ 

1492 2352 JOSE ANTONIO VILARIÑO MATO 

1496 2356 EMILIO MORETE ARCAY 

1500 2360 AVELINO REGUEIRO LOPEZ 

1501 2361 FRANCISCO JAVIER REGUEIRO CASTRO 

1502 2362 MANUEL POMBO ARIAS E OUTRA 

1504 2364 ANDRES TOUCEDA REY 

1505 2365 CRISTINA FIGUEIRAS TOUCEA E IRMAN 

1507 2367 FRANCISCO JAVIER DEVESA PARAJO 

1509 2369 JOSE LOZANO FERREIRO 

1510 2370 JOSE LOZANO FERREIRO 

1511 2371 JOSE LOZANO FERREIRO 

1512 2372 JOSE LOZANO FERREIRO 

1513 2373 JOSE LOZANO FERREIRO 

1514 2374 RAMON PASCUAL REGUEIRO 

1515 2375 RAMON PASCUAL REGUEIRO 

1517 2377 SALOME RODRIGUEZ BARROS 

1519 2379 AVELINO RODRIGUEZ FERNANDEZ 

1520 2380 MARIA JOSEFINA CANCELO CARRO 

1521 2381 AVELINO RODRIGUEZ FERNANDEZ 

1522 2382 AVELINO RODRIGUEZ FERNANDEZ 

1526 2385 RICARDO PASCUAL REGUEIRO 

1527 2386 RICARDO PASCUAL REGUEIRO 

1528 2387 EUGENIA PAZOS FUENTES 

1530 2389 JOSE MARTINEZ BLANCO 

1531 2390 JESUS Mª TEO AMATE 

1532 2391 MARIA MATILDE MIRAS CAMPOS 

1534 2393 MANUELA CAMPOS PASCUAL E OUTROS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1536 2395 SARA NAVEIRA LOPEZ 

1537 2396 MANUEL ALVAREZ GOMEZ E OUTRA 

1538 2397 HERMINIA DIAZ SALGADO 

1540 2399 ALCIRA DIAZ LLANES 

1541 2400 ALMUDENA LOUREIRO DEL CAÑO 

1542 2401 ALMUDENA LOUREIRO DEL CAÑO 

1543 2402 MANUEL BREA PAZ 

1544 2403 Mª ISABEL BREA MATA 

1545 2404 CELIA AMENAL GOMEZ E OUTRO 

1546 2405 MARIA AMENAL GOMEZ 

1547 2406 LUIS RAMÓN GONZALEZ VILLAR 

1549 2408 MARINA ALVELA EDREIRA 

1552 2412 JOSE CAJARAVILLE VARELA 

1554 2420 CARLOS IGLESIAS ATANES-VECIÑOS AUGAS MANSAS 

1556 2422 Mª MANUELA VILA VILLAR 

1558 2443 DOMITILA LISTE LADO 

1560 2446 ELVIRA CONCEPCIÓN GONZALEZ PARGA 

1561 2447 FRANCISCO BLANCO CIERTO 

1563 2449 ELVIRA CONCEPCIÓN GONZALEZ PARGA 

1564 2450 JOSE RAMON EIRAS FUENTES 

1565 2451 EMILIO CASTELO VAZQUEZ 

1566 2452 MARIA VICTORIA DOEJO BARRAL 

1568 2454 DIONISIO CASTRO VILLAR 

1569 2455 ANTONIO CARBAJO ROMERO 

1570 2457 MONTSERRAT CREGO TABOADA 

1579 2466 JOSE LUEIRO GATO 

1583 2471 ADOLFO CORRAL OTERO 

1586 2474 JAIME GOMEZ SOUTO 

1590 2478 Mª DEL ROSARIO SANCHEZ SANCHEZ 

1591 2479 ENRIQUE DAVILA AGULLA 

1594 2482 JOSE GANDARA RODRIGUEZ 

1598 2486 CARMEN EDREIRA IGLESIAS 

1600 2488 JESUS SUEIRO PAZ 

1602 2490 EMILIO MARI SOLERA 

1604 2492 ARGIMIRO GONZALEZ BALUJA 

1606 2494 DOMINGO JOSE LOPEZ OTERO 

1607 2495 JOSE ANTONIO SEOANE MENDEZ E OUTRA 

1611 2499 MANUEL ERNESTO CORBELLE CALVIÑO 

1613 2501 MARIA ISABEL TEO GARCIA 

1614 2502 LINO GARCIA FERREIRO E OUTROS VECIÑOS 

1617 2505 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA 

1619 2507 ANGELICA LANDEIRA LOPEZ 

1620 2508 Mª DEL CARMEN BAUTIS CALVIÑO 

1624 2512 ANTONIO DURAN REY 

1625 2513 ANTONIO DURAN REY 

1629 2518 ADELINA PONTE CAO 

1630 2519 ADELINA PONTE CAO 

1634 2523 JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA 

1635 2524 MARIA ELENA FERNANDEZ GARCIA 

1636 2525 MARIA ALCIRA FERNANDEZ GARCIA 

1637 2526 JOSE FERNANDEZ GROBAS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1638 2527 CARMEN NIETO PEREZ 

1639 2528 JOSE CARBALLAL RIAL E OUTRA 

1641 2530 JOSE TARRIO RAICES 

1642 2531 ANTONIO ESPIÑO CASTRO 

1646 2535 VILARES LUGO S.L. 

1648 2537 VICENTE GARCIA PORTO 

1652 2541 RAMON SOUTO CANEDA 

1655 2544 RAMON SOUTO CANEDA 

1656 2545 RAMON SOUTO CANEDA 

1660 2549 JUAN ANTONIO BARREIRO LOPEZ 

1662 2551 ROSA BELON LOPEZ 

1665 2554 ALBERTO COELHO AMO 

1666 2555 JOSE MARIA SANTIAGO MORALES 

1667 2556 SARA LOPEZ GONZALEZ 

1670 2559 CONSUELO PAZOS FREIRIA 

1671 2560 JOSE ELISARDO FERNANDEZ IGLESIAS 

1672 2561 EUGENIO FANDIÑO NUÑEZ 

1676 2565 BENEDICTA ADELAIDA VAZQUEZ LOPEZ 

1677 2566 BENEDICTA ADELAIDA VAZQUEZ LOPEZ 

1678 2567 BENEDICTA ADELAIDA VAZQUEZ LOPEZ 

1680 2569 MANUEL DOMINGUEZ MECIAS 

1681 2570 MERCEDES RODRIGUEZ MATEU 

1684 2573 JOSEFINA RODRIGUEZ MATEU 

1685 2574 JOSEFINA RODRIGUEZ MATEU 

1687 2577 Mª DEL CARMEN VARELA ALVAREZ 

1689 2579 MANUEL FERNANDEZ SEOANE 

1691 2581 CONCEPCION SONEIRA MELLA 

1692 2582 CONCEPCION SONEIRA MELLA 

1694 2584 GENARO FERNANDEZ RUEDA 

1700 2590 AURELIO MANUEL MARTIS SUEIRO 

1702 2592 MERCEDES NIEVES SANCHEZ VILLAR 

1703 2593 JORGE FRANCOS LIÑARES 

1705 2595 OVIDIO DOMINGUEZ NOUCHE 

1706 2596 JOSEFINA IGLESIAS BREA 

1709 2599 ERMITAS MELLA VAZQUEZ 

1710 2600 ERMITAS MELLA VAZQUEZ 

1711 2601 FRANCISCO VALDES PEREIRAS 

1712 2602 IVAN BOO BARREIRO 

1715 2605 FERNANDO LEIRA MUIÑO E OUTRA 

1716 2606 JOSE MANUEL SARMIENTO FIDALGO 

1717 2607 MERCEDES PRECEDO LATA 

1718 2608 JOSE LUIS SEOANE BALEATO 

1719 2609 PEDRO A. OTERO ESPINAR 

1723 2613 MANUEL RODRIGUEZ BUELA 

1724 2614 MANUEL RODRIGUEZ BUELA 

1727 2617 JUAN CARLOS PARAFITA MATO 

1728 2618 MANUEL RODRIGUEZ BUELA 

1729 2619 MANUEL RODRIGUEZ BUELA 

1730 2620 MANUEL RODRIGUEZ BUELA 

1732 2622 LINO MARTIN LEA SANTISO 

1734 2624 ISOLINA RAMOS IGLESIAS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1738 2628 JOSE RAMON CALVO CALVO 

1739 2629 JESUS SOUTO CARLIN 

1744 2634 LUCIANO BLANCO MARTINEZ E OUTRA 

1745 2635 LUCIANO BLANCO MARTINEZ 

1746 2636 ELVIRA FERNANDEZ BALADO 

1747 2637 JOSE JUAN CALVIÑO VARELA 

1750 2645 Mª DEL CARMEN GARCIA MURAS E IRMA 

1754 2649 CARLOS GONZALEZ LOZANO 

1755 2650 Mª TERESA SUAREZ RODEIRO E OUTRO 

1758 2653 CARMEN CAJARAVILLE CAMPOS 

1761 2656 Mª TERESA MARTINEZ FURELOS 

1762 2657 Mª TERESA MARTINEZ FURELOS 

1765 2660 MANUEL OTERO MOSQUERA 

1767 2662 ANTONIO PAZ TARELA 

1770 2665 JESUS CONSTANTINO LOPEZ GUERRA E OUTROS 

1771 2666 JENARO PAZ TARELA 

1772 2667 JOSE RAICES GARCIA 

1773 2668 MARIA CERNADAS SAR 

1774 2669 PERPETUA SEOANE CEPEDA 

1777 2672 FRANCISCO JAVIER MOLDES TEO 

1779 2676 PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ 

1782 2679 EUGENIA CAJARAVILLE VAZQUEZ 

1783 2680 MANUEL CABANAS LOPEZ E OUTRA 

1785 2682 MANUEL RICO PAZO 

1789 2686 JAVIER SENIN RIAL 

1792 2689 JOSE BLANCO VIEITES 

1795 2692 JOSE ANTONIO PERNAS ROSENDE 

1797 2694 ARGIMIRO MANUEL CARBIA BARROS 

1798 2695 ANTONIO MOSTERO TORRES 

1799 2696 MIGUEL CASAL RUBIO 

1800 2697 MIGUEL CASAL RUBIO 

1802 2699 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1804 2701 RAFAEL CABO BERNARDEZ E OUTROS 

1805 2702 MANUEL ANTELO CORDEIRO 

1810 2707 BENITO ALFONSO LOPEZ DE ABAJO RODRIGUEZ 

1812 2709 JOSE RAMON GOMEZ GARABOA 

1813 2710 RAMON SANJUAN ESPIÑEIRA 

1818 2715 JOSE CAJARAVILLE SANDA 

1822 2719 JOSE MOURIÑO DO EJO 

1823 2720 NICOLAS GARCIA SOTO 

1824 2722 JOSE ANTONIO TERREIRO VALIÑO 

1837 2735 ELSA RAQUEL GOMEZ GOMEZ 

1838 2736 JOSE MANUEL LOBATO MARTINEZ 

1839 2737 JOSE TOBIO LORENZO 

1840 2738 LIDIA GOMEZ RAMOS 

1842 2740 JUAN JOSE BLANCO CIERTO 

1843 2741 PAULINO LEBORAN SEOANE 

1848 2746 MANUEL MONTS CASAL E OUTROS 

1850 2748 SONIA IGLESIAS CARBIA E IRMANS 

1852 2750 MERCEDES PINTOS BARRAL E OUTRO 

1854 2752 JOSE CAMILO MATALOBOS SANCHEZ 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1857 2755 ANTONIO MEIJIDE NOUCHE 

1859 2757 MANUEL IGLESIAS CASTRO 

1864 2762 ISABEL QUINTANS GACIO E IRMAN 

1865 2763 CARLOS FERNANDEZ BASALO 

1871 2769 ALFONSO VALIÑO ARES 

1877 2778 ANGEL JOSE RIO COUSELO 

1878 2779 MANUEL CURRAS RODRIGUEZ E OUTRA 

1879 2780 JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA 

1880 2781 JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA 

1884 2785 JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA 

1888 2789 JOSE CALDELAS DUARTE 

1890 2791 ANDRES GONZALEZ SUAREZ 

1891 2792 MA IMPORTACIONES S.L. 

1895 2798 FRANCISCO JAVIER VIEITES PEREZ-QUINTELA 

1899 2804 MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ 

1903 2808 SERGIO LAVANDERA FERNANDEZ CARVAJAL 

1905 2810 SANTIAGO VILARIÑO PULIAN 

1906 2812 CELIA CASAL CASTIÑEIRAS E 27 VECIÑOS DE CALO 

1912 2818 ROMAN ARREGUI DEL VALLE 

1913 2819 CARMEN BASTIDAS GARCIA 

1914 2820 ARTURO FERNANDEZ BLANCO 

1915 2821 MARIA CASTRO MARZOA E OUTRA 

1917 2823 DOLORES NOGUEIRA FERNANDEZ 

1919 2826 Mª ISABEL SISTO GRAÑA 

1927 2836 Mª ANGELES VARELA SANMARTIN 

1931 2840 JULIA VALIÑO CAJARAVILLE 

1932 2841 JUAN ANDRES VALIÑO CAJARAVILLE E OUTRA 

1933 2842 CARLOS JOSE RAMON CALVO GOMEZ E OUTROS 

1936 2845 MARIA MARTINEZ ESTEVEZ 

1937 2846 MARIA MARTINEZ ESTEVEZ 

1940 2849 MARIA MARTINEZ DURO 

1941 2850 MARIA ESTHER PITE GONZALEZ 

1942 2851 ALBITA ISABEL LOJO LAMAS E OUTROS 

1943 2852 JOSE GARCIA FERNANDEZ 

1944 2853 HEREDEIROS DE MANUEL GARCIA PEREIRA 

1946 2855 JOSE LUIS GONDELLE MARQUEZ E OUTRA 

1947 2856 EUGENIO GARCIA-RODEJA FERNANDEZ E OUTRO 

1948 2857 ADELINA LOUREIRO GUILLIN 

1949 2858 JOSE MIRA MIRA 

1952 2861 CARMEN HERNANDEZ VALLEJO E OUTRO 

1959 2868 JOSE JORGE COSTA 

1960 2869 JOSE JORGE COSTA 

1962 2901 JOSE LUIS SOTO TATO 

1970 2909 XAVIER MANUEL RUA GARCIA 

1974 2913 RAMON BESCANSA DE LA GANDARA 

1975 2914 Mª DEL CARMEN LORENZO CARITON 

1976 2915 Mª DEL CARMEN LORENZO CARITON 

1978 2917 ALFONSO CALO RAMA 

1979 2918 Mª DEL CARMEN LORENZO CARITON 

1981 2920 VICTOR RIVAS CRIADO 

1983 2922 CESAR IGLESIAS ANDRE 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1988 2925-3 JOSE PIEDRA VAZQUEZ 

1990 2940 JESUS PEREZ CASTIÑEIRAS 

1991 2941 JESUS MARIA PEREZ LOPEZ 

1992 2942 EDUARDO PORTOS CERNADAS 

1994 2944 AGUSTIN GARCIA PULIDO 

1996 2946 MARIA RIVEIRO MALLO E IRMAN 

1998 2948 ANA B. JORGE ROGEL 

2001 2952 MANUEL REGUEIRO LOPEZ 

2004 2955 JOSE REGUEIRO LOPEZ 

2006 2888 JESUS BARCALA FERNANDEZ 

2007 2928 MARIA DEL MAR SOBREDO MIRANDA 

2008 2929 JOSEFA RAMA JORGE 

2010 2976 JAIME SEGASTIZABAL VILLAR 

2011 2981 JORGE DEVESA 

 

2º.- Estimar, total ou parcialmente, as alegacións que, en número de 997, se relacionan a continuación, en 

relación co expediente de aprobación do Plan Xeral referenciado, polos motivos expresados e nos termos recollidos 

no informe do equipo redactor e incorporados ao documento presentado polo devandito equipo para a súa 

aprobación provisional, se procede.  

Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1 7351 JESUS SILVA VILLANUEVA 

3 27 RAMON VARELA PUÑAL 

4 46 MIGUEL GRADIN CARREÑO 

6 80 AGUSTIN JAVIER IGLESIAS RODRÍGUEZ 

7 83-2643 SANTIAGO BARROS BARCO (22,02,06) 

8 84-2642 CARMEN BARROS FUENTES (22,02,06) 

9 85-2641 SANTIAGO BARROS BARCO (22,02,06) 

10 120 JOSE C. FERREIRA MERA 

11 241 CELINA MATIAS BERTOLO (RENFE) 

12 243 MARIA JOSEFINA BEIMUNDEZ VIÑAS 

13 249 JOSE IGLESIAS COUTO 

15 257 JOSE SANTIAGO CASAL IGLESIAS 

18 275 ENRIQUE PEROL RAMA 

19 276 ENRIQUE PEROL RAMA 

21 278 ENRIQUE PEROL RAMA 

22 279 JOSE VARELA DOMINGUEZ 

23 280 ENRIQUE PEROL RAMA 

24 281 JOSE VARELA DOMINGUEZ 

25 290 RAFAEL TARRIO RAICES 

26 292 ANTONIO CASAS FRANCO 

27 293 CAMILO CASAL IGLESIAS 

28 318 JESUS MANUEL MATA BEADE 

29 320 ENRIQUE PEROL RAMA 

30 327 JOSE RAMON LIÑARES BALADO 

35 353 JOSE OREIRO LAMEIRO 

36 365 MARIA ESTHER PEREZ VEIGA 

37 366 FERNANDO A. VAZQUEZ IGLESIAS 

39 368 MARIA OLVEIRA ZUMALAVE 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

41 370 DOLORES CASAL FREIRE 

43 391 JOSE BENITO CAO FERNANDEZ 

46 402 MANUEL LORENZO CARITON 

47 404 MARIA CLEOFE DEL ALCAZAR GONZALEZ SOUTO 

49 406 JESUS VILELA SEGADE 

51 411 MANUEL SEGURA ORTEGA 

53 413 ANDRES CALVIÑO RIVADAS 

54 421 JOSE ANTONIO MIGUEZ REY 

55 430 AURELIO BARREIRO PEQUEÑO 

56 431 MARIA DEL CARMEN BARREIRO PEQUEÑO 

57 432 MARIA DEL CARMEN BARREIRO PEQUEÑO 

58 447 GONZALO VILLAVERDE SEOANE 

59 448 SANTIAGO CALVIÑO PEREZ 

60 449 CARLOS CALVIÑO PEREZ 

64 457 MARIA DEL CARMEN TARRIO VILLAR 

65 459 JUAN JESUS RUANOVA OTERO 

66 460 CLEMENTE MERA CALVO 

67 461 MANUEL GONZALEZ MANTEIGA 

68 462 MANUEL GONZALEZ BARREIRO 

69 463 LINO PARAMA GONZALEZ 

70 464 JAIME GONZALEZ SOUTO 

71 465 JOSE MARIA MIGUELEZ BUJAN 

72 466 JOSE ANTONIO PARAMA MATO 

73 467 JOSE MARIA PARAMA GONZALEZ 

74 468 JUAN MANUEL SARDIÑA NOVO 
75 470 JOSEFINA CRUCES ANGUEIRA 

77 472 JAIME COUTO CAROU 

79 477 JOSE MANUEL PONTE CASTELAO 

80 478 JOSE MANUEL PONTE CASTELAO 

83 481 MARIA ESTHER CASTELAO RODRIGUEZ 

87 488 JOSE OTERO RAICES 

88 489 JOSEFINA LOSADA FERREIRA 

89 490 JOSE REGUEIRO CHAVES 

90 491 MANUELA GALLEGO GULDRIS 

92 493 JOSE ANGEL PAZ MEDIAVILLA 

95 514 MARIA PILAR MIRAS CARNEIRO 

97 516 MARIA DOLORES LISTE CHAVES 

98 517 MANUEL TALLON VEIGA 

100 521 JOSE GASPAR GUILLIN 

103 534 RAUL FUERLOS PARADELA 

105 536 MARIA CHAVES FRAMIL 

107 538 MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 

108 539 CAMILO ANTONIO RAMA FRAMIL 

109 541 MIGUEL ANGEL FRAMIL CAO 

110 542 CARMEN SUSANA IGLESIAS NOGUEIRA 

111 543 CARMEN SUSANA IGLESIAS NOGUEIRA 

114 547 MARIA DEL CARMEN PIEDRA MEIJIDE 

115 550 MANUEL ANDRES SIXTO OLVEIRA 

116 551 MANUEL OLVEIRA SIXTO 

117 552 ANTONIO CRUCES NOGUEIRA 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

118 553 JOSE MARIA FIAÑO MATA 

121 557 ALBERTO GARCIA CASAS 

122 558 ANTONIO BEN BARROS 

124 570 MANUEL FRANQUEIRO MIDON 

125 574 MARIA JESUS PARAJO FRANCOS 

126 575 ALCIRA JOSEFA FRANCOS CARNEIRO 

130 583 MANUEL JOSE RIVEIRO RDRIGUEZ 

132 586 EDUARDO CAMPOS PULLEIRO 

133 591 ALVARO PARAJO FERREIRA 

135 595 JOSE NUÑEZ TORRES 

136 598 ENRIQUE CAMPOS GOMEZ 

137 599 PERFECTO BARCALA MOSQUERA 

140 603 ISABEL GARCIA VAZQUEZ 

142 605 ANDRES MANZANO PEREZ 

143 606 SEVERINO IGLESIAS CONCHAS 

145 608 MANUEL GARABAL DURO 

146 609 MANUEL GARABAL DURO 

148 611 CARLOS GOMEZ BOTANA 

157 622 CARLOS CEBEY OLVEIRA 

158 623 JOSEFINA OLVEIRA SIXTO 

159 624 JESUS VAAMONDE BARREIRO 

160 625 CARMEN BOTANA VILLAVERDE 

161 627 IRENE LIÑEIRAS CUENCE 

163 635 MANUEL FERNANDEZ ARES 

165 637 MANUEL GOMEZ NOYA 

167 639 JOSE VARELA DOMINGUEZ 

169 642 RAMON CORRAL OTERO 

170 643 JOSE MANUEL CORBELLE CALVIÑO 

172 645 MERCEDES CARRILLO GONZALEZ 

173 647 ANTONIO M. MIRANDA FIEIRO 

174 648 MANUEL LOPEZ FARTO 

179 674 CARMEN FERREIRA LOPEZ 

186 686 GENEROSA ANDRADE SUEIRO 

187 687 GENEROSA ANDRADE SUEIRO 

188 688 MANUEL ANDRES SIXTO OLVEIRA 

190 690 MANUEL ANDRES SIXTO OLVEIRA 

192 692 ANTONIO CALVO ARGONES 

194 694 LINO GARCIA LOPEZ 

197 697 JOSE LUIS GARCIA LOPEZ 

198 698 MARIA VICTORIA DO EJO BARRAL 

199 701 Mª CARMEN ITURRALDE DE LA FUENTE 

201 703 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LUEIRO 

202 707 JAVIER MELLA CALVO 

205 720 JOSE RAMON CALVO CALVO 

206 721 JOSE RAMON CALVO CALVO 

209 728 JOSE ANTONIO MATA CONDE 

210 729 MARIA CARMEN CONDE RIVERA 

211 730 MARIA CARMEN CONDE RIVERA 

212 731 CARMEN PEREZ GOMEZ 

216 737 MANUELA CORTIZO MIRAS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

218 739 NELLY JOSEFA SUAREZ FERNANDEZ 

225 759 VICTORIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 

237 771 ANGEL ZAS MIGUEZ 

238 772 AVELINO BUGALLO SOUSA 

242 784 DOLORES ALDEMUNDE SEAJE 

247 789 MARIA ANGELES BUJAN LIÑARES 

252 794 CAMILO CARBALLAL PAZOS 

254 798 MARIA DOLORES GARCIA BLANCO 

258 806 PERFECTO YEBRA MARTUL ORTEGA 

259 807 AMPARO EULALIA GESTAL LIÑARES 

260 811 ROSA MARIA FERREIRA VAZQUEZ 

261 812 FRANCISCO J. PEREZ MOSQUERA 

272 823 FRANCISCO CUENCE GOLDAR 

274 825 JOSEFINA ALCIRA MOSQUERA TORRES 

277 828 MANUEL CARBALLAL PAZOS 

278 829 MANUEL CARBALLAL PAZOS 

279 830 JOSE HIPOLITO GARCIA DIZ 

280 831 OTILIA FERNANDEZ LOPEZ 

281 832 MARIA DEL CARMEN FRANCO VIEITES 

283 836 MANUEL ALDARIZ MARTINEZ 

285 839 FLORENTINO VARELA PORTAS 

287 841 ELENA LOPEZ TARRIO 

290 844 MANUEL SEOANE MAREQUE 

291 845 SARA EDREIRA PAZ 

294 848 AAVV RAVIÑA VALDES DE SAN SIMÓN DE ONS 

295 849 AAVV RAVIÑA VALDES DE SAN SIMÓN DE ONS 

296 850 AAVV RAVIÑA VALDES DE SAN SIMÓN DE ONS 

298 852 AAVV RAVIÑA VALDES DE SAN SIMÓN DE ONS 

300 855 SARA RIAL CORTIZO E OUTROS VECIÑOS 

304 859 JOSE RAMON CASAS CAMINO 

305 860 JESUS CASAS CAMINO 

307 863 MARGARITA TABOADA GOMEZ 

308 864 LEONCIO TOUCEDA RAICES 

309 873 JOSE LORENZO PEREZ 

313 878 DOLORES TARRIO PICON 

315 880 Mª DEL CARMEN SIGÜEIRO LIÑARES 

316 881 ANA MARIA DEL PILAR VALIÑO CALO 

318 883 Mª VICTORIA MEIJIDE RODRIGUEZ 

319 884 Mª CARMEN BOO PEDREIRA E OUTROS VECIÑOS 

320 885 RAMIRO DEVESA PARAJO 

321 887 AAVV DE VILAVERDE "O COTARELO" 

328 895 EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ 

330 897 VICTOR CARBIA BUELA 

336 903 EDUARDO MIRAS CARNEIRO 

341 909 DOLORES GARCIA RODRIGUEZ 

346 914 FRANCISCO JAVIER LIMIA LAMAS 

353 921 ESTHER GOMEZ TORRES 

354 922 JUAN MANUEL LOPEZ PEDREIRA 

355 925 ELADIA BELLO GARCIA 

359 930 JOSE SEOANE LAREO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

361 932 ROBERTO BOTANA VILLAVERDE 

362 934 JOSE CASTRO RODRIGUEZ 

363 935 JOSE NUÑEZ BAÑA 

365 937 MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ E OUTROS 

366 938 AMALIA PASCUAL LEREO 

367 939 PABLO DAVILA LOPEZ 

369 941 LOURDES DOPAZO GARABAL 

370 942 ISABEL DOPAZO GARABAL 

371 943 ISABEL DOPAZO GARABAL 

372 944 MANUEL DOPAZO GARABAL 

373 945 ROGELIO DOPAZO GARABAL 

375 947 BENJAMIN VAZQUEZ RODRIGUEZ 

376 949 M DEL CARMEN GÓMEZ REY 

377 950 ANGELA ALICIA GOMEZ REY 

378 952 ANTONIO CARBIA BUELA 

379 953 CARLOS CADAVID TORRES 

384 960 CARLOS VALIÑO BASCOY 

387 963 ANTONIO CARNEIRO FUENTES 

388 964 ANTONIO CARNEIRO FUENTES 

389 966 ANGEL FERREIRA JORGE 

390 967 OTILIA JOSEFA CASAL SEOANE 

393 970 SARA GARCIA CARRILLO 

394 971 SARA GARCIA CARRILLO 

395 972 SARA GARCIA CARRILLO 

396 973 JUAN JOSE FANDIÑO PAZOS 

397 974 JUAN JOSE FANDIÑO PAZOS 

399 976 Mª ISABEL VIQUEIRA GARCIA 

400 977 Mª ISABEL VIQUEIRA GARCIA 

402 979 JOSE CRUCES VAZQUEZ E OUTROS VECIÑOS 

407 985 FERNANDO VILAVERDE PARGA 

408 986 JESUS MANUEL IGLESIAS JUNQUERA 

409 990 JESUS LESTA BRAÑA 

410 988 CARMEN BUELA ABEIJON 

412 1009 FRANCISCO MARTINEZ CAO 

414 1011 ANTONIO MIGUEZ MONTES 

415 1012 CARMEN FUENTES MARTINEZ 

416 1013 VICTORIA ESTHER FERNANDEZ MIDON 

418 1015 CARMEN SUSANA IGLESIAS NOGUEIRA 

421 1018 ANTONIO SEOANE FEROS 

422 1019 MARIA LUISA SEOANE PRECEDO 

423 1020 MARIA LUISA SEOANE PRECEDO 

426 1023 AVELINO GARCIA FRANCOS 

427 1025 ROGELIO CONDE RIVERA E OUTROS VECIÑOS 

429 1027 JESUSA NEIRA ESTEVEZ 

430 1028 MANUEL MATA IGLESIAS 

433 1036 JOSE CARLOS BELLO MARES 

435 1038 JOSE MANUEL DUARTE ALVAREZ 

437 1053 PILAR BERMEJO DIAZ DE RABAGO 

438 1056 ERNESTO DOPAZO GARABAL 

439 1057 VECIÑOS DE TORRE-CACHEIRAS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

440 1058 Mª ESTRELLA GOMEZ SUAREZ 

446 1071 ALFONSO PALLARES LEAL 

447 1073 ISAURA CABANAS SANJURJO 

453 1079 MARIA NIEVES SANCHEZ REY E OUTROS 

455 1081 SANTIAGO OTERO MARTINEZ 

456 1082 JAIME AGUSTIN PENA PARAMA 

457 1083 MODESTO FUENTES GUILLIN 

460 1086 SANTIAGO CARNEIRO SUAREZ 

464 1090 VICTORINA RUBIRA CAMPOS 

466 1092 LUIS CLARO PAZOS 

468 1094 LUIS SANCHEZ PEREZ 

469 1095 JULIO POMBO GRILLE 

470 1096 AURORA VILAS RODRIGUEZ 

471 1097 ANTONIO PAZOS GONZALEZ E FAMILIARES 

473 1099 SARA NAVEIRA LOPEZ 

474 1100 SARA NAVEIRA LOPEZ 

475 1101 SARA NAVEIRA LOPEZ 

476 1102 JOSE SOUTO MATO 

481 1107 EMILIO VILLA ALVAREZ 

482 1108 BEGOÑA Mª ALBA DOMINGUEZ E OUTRO 

483 1109 ORESTILA CABANAS RIVEIRO 

484 1110 MANUEL LOPEZ IGLESIAS 

485 1111 MANUEL LOPEZ IGLESIAS 

491 1117 JOSE SEOANE LAREO 

494 1120 RAMIRO VAZQUEZ TEO 

495 1121 JOSE MARIA CEBEIRO SALGADO 

499 1140 HORTENSIA LEBORAN BAZARRA E VECIÑOS 

500 1141 AUREA LOPEZ MIRAS 

501 1142 MANUEL GARCIA FIGUEROA 

504 1145 JOSE LUIS PONTE BAUTIS 

505 1146 RAMIRO UZAL SUAREZ 

506 1147 MARIA NIEVES LIÑARES CHAVES 

508 1149 MANUEL FRAMIL CAO 

510 1151 MANUELA GALLEGO GULDRIS 

513 1155 NILO ALMUIÑA LOPEZ 

514 1158 ANA ALVAREZ IGLESIAS 

515 1160 LUCRECIA PUENTE GARCIA 

516 1161 JULIA LUEIRO FRANCO 

517 1162 RAMIRO TABOADA GOMEZ 

518 1164 MODESTO FERNANDEZ IGLESIAS 

519 1165 ANA MARIA VAZQUEZ IGLESIAS 

521 1167 GERARDO MIRAS CARNEIRO 

522 1168 JESUS LUIS RIO COUSELO 

523 1169 MANUEL RIO COUSELO 

524 1170 CELSO BARCALA RODRIGUEZ 

525 1171 JOSE RODRIGUEZ MONTES 

530 1176 JOSEFINA GARCIA RIVADULLA 

531 1177 Mª VICTORIA FERNANDEZ BALADO 

533 1179 FLORENTINO JOSE ARES SUAREZ 

534 1180 GRABRIEL JOSE NIETO GAREA 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

535 1171 JOSE JESUS OLIVEIRA PAZ 

536 1182 ELENA A. GOMEZ NOYA 

539 1185 MARIA LUISA PARAJO BUJAN 

540 1186 PRIMITIVA MONTES LIÑARES 

544 1190 JUAN LUIS OTERO FERNANDEZ 

546 1192 MARCOS ANDRES GONZALEZ GONZALEZ 

548 1194 JUAN JOSE FREIRE GONZALEZ 

553 1200 CARMEN CERNADAS SAR 

558 1214 RAUL SOUTO CASTELO 

559 1215 CARMEN NIETO GAREA 

564 1220 JESUS ANGUEIRA COTO 

571 1227 JOSE GOMEZ DOPAZO 

572 1228 JOSE GOMEZ DOPAZO 

573 1229 ROBERTO CAMPOS CERNADAS 

574 1230 MARIA DOLORES SEOANE POMBO 

576 1232 RAMON VIEITES CASTIÑEIRAS 

577 1233 RAMON VIEITES CASTIÑEIRAS E OUTRO 

579 1235 ALBERTO GARCIA CASAS E VECIÑOS 

581 1237 Mª CARMEN OTERO BARROS 

582 1238 MANUEL OLIVEIRA CALVO 

583 1239 JOSE CAJARAVILLE PAZ E OUTRO 

584 1240 JOSEFINA REY TATO 

586 1242 MARIA MANUELA VILARES IGLESIAS 

589 1245 AMALIA SUEIRO GUERRA 

597 1253 JESUS SUAREZ PAZ 

599 1255 MATILDE VILAS MOSQUERA 

600 1257 JOSE RIO COUSELO 

601 1258 JOSE RIO COUSELO 

604 1280 LUCIO BLANCO LOPEZ 

608 1284 MANUEL GUILLERMO BLANCO VARELA 

611 1287 AURORA CALVIÑO PEREZ E OUTROS 

612 1288 MANUEL LAREO PITE 

613 1289 MANUEL LAREO PITE 

614 1290 MANUEL LAREO PITE E HIRMANS 

615 1291 AURORA CALVIÑO PIEREZ E OUTRA 

616 1292 ELISA MARIA PEREIRO FERRIROS 

618 1294 MARIA MERCEDES PEREIRO FERRIROS 

627 1307 JUAN JOSE RUANOVA PAMPIN 

628 1308 RICARDO FERNANDEZ RODRIGUE 

629 1309 JAIME JUAN GARCIA CAO 

632 1312 ANTONIO MAREQUE CASTELAO 

634 1314 Mª ROSARIO GONZALEZ PACIOS 

636 1316 SALVADOR GARCIA IGLESIAS 

639 1320 PILAR CAROLINA CAAMAÑO LIÑARES 

640 1321 MARIA GUERRA PARDO 

641 1322 SANTIAGO PATRON CRESPO 

644 1325 LUIS SANTIAGO BREA GOMEZ 

647 1447 DANIELA ASOREY MOURE 

648 1448 JOSE MANUEL LANDEIRA ROIS 

649 1449 JOSE GONZALO PARAJO IGLESIAS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

654 1454 MERCEDES ROSENDE CARBALLEDA 

655 1455 JOSE FERNANDO VALDES PEREIRAS E OUTRA 

656 1456 MARIA JESUS EDREIRA GIL 

657 1457 FELICITAS GIL IGLESIAS 

660 1460 EMILIO MELLA GARCIA 

661 1461 MANUEL ESTEVEZ BARREIRO 

662 1462 ISABEL CASTRO URRUTIA 

663 1463 Mª DEL CARMEN IGLESIAS VILARIÑO 

668 1468 MAGDALENA DOLORES FUENTES BARROS 

669 1469 RAMON MERA CALVO 

670 1470 MANUEL MERA CALVO 

671 1471 ARMENIA LIÑARES VAZQUEZ 

672 1472 EUGENIA LIÑARES VAZQUEZ 

673 1473 ANDRES JOSE BARREIRO NOGUEIRA 

675 1475 Mª DEL PILAR CASTRO PASCUAL 

676 1477 MANUEL COELLO GARCIA 

679 1480 LOURDES NOYA BOO 

680 1481 JOSE CONDE ABEIJON 

681 1482 FLORENTINO HORTAS VIDAL 

682 1483 SANTIAGO A. GARCIA SANCHEZ 

685 1486 MARIA MALLO MALLO 

687 1488 JUAN JOSE ALLER MOSQUERA 

688 1489 FLORENCIO LOPEZ NAVEIRO 

689 1490 NIEVES RODRIGUEZ FERNANDEZ 

690 1491 MARIA LOURDES PAZOS GONZALEZ 

695 1496 ANTONIO JORGE MENDEZ 

697 1499 SARA DOMINGUEZ GARCIA 

698 1500 JOSE MANUEL TORRES DOMINGUEZ 

699 1501 ADELAIDA DOMINGUEZ OTERO 

702 1504 VICTORIA DOMINGUEZ OTERO 

710 1512 ANTONIO PIÑEIRO DE LA TORRE 

713 1523 GUADALUPE NORIEGA ROMAGUERA 

714 1524 GERARDO MIRAS CARNEIRO E HIRMANS 

716 1526 DIONISIO RODRIGUEZ ALVAREZ 

720 1533 MERCEDES PAZOS GONZALEZ 

721 1534 ESPERANZA PAZOS GONZALEZ 

722 1535 ANGEL MIRAS PAZOS 

727 1540 MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 

728 1541 MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 

734 1547 ALCIRA EDREIRA PAZ 

736 1549 LUCIA CARBIA CARBIA 

737 1550 LUZ PALACIO SANCHEZ E OUTRO 

738 1551 RAMIRO GOLAN CREGO E OUTRA 

740 1553 MERCEDES PASCUAL VILLANUEVA 

741 1554 MANUEL RIAL COTO 

742 1555 MANUEL RIAL COTO 

743 1556 JOSEFINA CALVELO DEVESA 

747 1561 OTILIA GARCIA CASAL 

748 1562 GERVASIO SALGUEIRO ESTEVEZ E OUTRO 

754 1568 BENILDE LOUREIRO GUILLIN 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

755 1569 BENILDE LOUREIRO GUILLIN 

756 1570 BENILDE LOUREIRO GUILLIN 

757 1571 FRANCISCO FERNANDEZ REI E VECIÑOS 

759 1573 HIGINIO MARQUES GALLO 

767 1581 LUIS SOBRADO FERNANDEZ 

773 1587 JOSEFINA ALCIRA CASAL IGLESIAS 

776 1590 NELIDA PEREIRO CARNEIRO 

777 1591 CARMEN RODRIGUEZ PIÑEIRO 

779 1593 FRANCISCO IGLESIAS HERAS 

784 1598 SARA FERREIRO CHAVES 

787 1601 JOSE SANTOS FERNANDEZ 

788 1602 CLAUDINA VILLAVERDE SANCHEZ 

790 1606 RAMIRO BREA ALVAREZ 

792 1608 JOSE MANUEL NAVAZA DAFONTE 

793 1609 JOSE MANUEL NAVAZA DAFONTE 

794 1610 DAVID MARTINEZ FRANQUEIRA 

795 1611 DAVID MARTINEZ FRANQUEIRA 

796 1612 JOSE PIEDRA VAZQUEZ 

797 1613 AGUSTIN GARCIA-MONTON PULIDO 

798 1614 Mª DEL CARMEN POSE 

800 1617 JOSE FERREIRA LOPEZ E OUTROS 

802 1620 Mª CONSUELO MATA RODRIGUEZ 

803 1621 MANUEL FERREIRA RODRIGUEZ 

807 1625 EUSEBIO MOSQUERA IGLESIAS 

809 1628 DELFINA MATA GARCIA 

810 1629 DELFINA MATA GARCIA 

811 1630 DELFINA MATA GARCIA 

813 1633 ADOLFO SEOANE FRANQUEIRO 

814 1634 MANUEL CEA FERREIRO 

815 1635 LAURA BUSTELO DIAZ 

816 1636 ROSALIA FERNANDEZ TACON 

817 1637 GERARDO MIRAS CARNEIRO 

821 1643 ANTONIO SOENGAS RAMOS 

822 1644 MANUEL RODRIGUEZ CERVIÑO 

824 1646 FREDERICK JOHN LUXFORD E OUTRA 

825 1647 MANUEL BLANCO VIEITES 

827 1649 SANTIAGO CARNEIRO SUAREZ 

828 1650 SANTIAGO CARNEIRO SUAREZ 

831 1653 Mª JOSEFA PAZOS GAGO 

833 1655 ESPERANZA PAZOS CAJADE 

837 1659 CARLOS CORTIZO MIRAS 

838 1660 JOSE RAMON GOMEZ FERNANDEZ 

840 1662 VICTORIA CARRO MEIJIDE 

841 1663 SANTIAGO ALONSO FERNANDEZ PENA 

843 1665 RAMON VAZQUEZ SONEIRA 

846 1668 FERNANDO CREGO LAVANDEIRA 

847 1669 PURIFICACIÓN BLANCO VARELA 

849 1671 MANUEL JESUS GOMEZ BOTANA 

853 1675 MANUEL CARBALLAL BOO 

855 1677 JOSE MANUEL GUERRA CALVELO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

857 1679 JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE 

859 1681 LUCIANO RODRIGUEZ PARADELA 

863 1685 MANUEL ANGEL SAAVEDRA CEPEDA 

864 1686 DOLORES OTERO 

865 1687 JOSE VENTIN PENA E OUTRA 

870 1692 DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR 

871 1693 MANUEL ALBORES BUJAN E OUTROS 

874 1696 JOSE IGLESIAS ESPASINDE 

875 1697 JOSE IGLESIAS ESPASINDE 

876 1698 OTILIA MONTES IGLESIAS 
882 1704 CARLOS VIEITES RAMA 

883 1705 MARIA JOSE IGLESIAS VALIÑO 

896 1726 JOSE FRANQUEIRA PAZOS 

897 1727 DOLORES AMPARO RUIBAL VAZQUEZ 

898 1728 MERCEDES PAIS MARTINEZ 

899 1729 CARMEN MARTINEZ BLANCO 

900 1730 JAIME CASAS RODRIGUEZ 

901 1731 BENEDICTA MOSQUERA LIÑARES 

902 1732 AMADOR CASAMANS LOPEZ 

921 1751 JOSE MARIA LUEIRO GOMEZ 

928 1758 SANTIAGO GARCIA RIVADULLA 

930 1761 MANUEL BLANCO CUNS 

934 1765 JOSE LOPEZ PENA 

935 1766 JOSE LUIS CABO GARCIA 

937 1768 JULIO GACIO TARRIO E OUTROS 

939 1770 FELIX REQUENA SANTOS 

940 1771 JAIME VALIÑO MERA 

944 1776 ENRIQUE MARTINEZ CAO 

945 1777 Mª DEL CARMEN RENDO OTERO 

947 1779 MARIA PEON GARCIA 

948 1780 MARIA PEON GARCIA 

949 1781 MANUEL VIGO FIGUEIRAS 

950 1782 MANUEL VIGO FIGUEIRAS 

954 1786 HIPOLITO JOSE MOLDES TEO E OUTROS 

955 1788 ELADIA PASCUAL SEOANE 

956 1789 JOSE PORTO ALEN 

958 1791 ANTONIO LOPEZ MENDEZ 

959 1792 MANUEL VILA VILLAR 

961 1794 JOSE PASCUAL LAREO 

966 1799 MANUEL VIEITES PICON E OUTRA 

968 1801 HERIBERTO GARCIA PORTO 

969 1802 JOSE ANTONIO MOSQUERA IGLESIAS 

970 1803 HORTENSIA MONTES CARBAJAL 

971 1804 ROSA BOUZAS FERREIRO 

972 1805 Mª JOSEFINA CASTIÑEIRAS VIQUEIRA 

973 1806 Mª JOSEFINA CASTIÑEIRAS VIQUEIRA 

974 1807 Mª JOSEFINA CASTIÑEIRAS VIQUEIRA E HIRMANS 

975 1808 DOMINGO CASTIÑEIRAS VIQUEIRA 

978 1811 JAVIER BATAN RODRIGUEZ 

980 1813 JUAN CARLOS CARBALLAL LATA E HIRMAN 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

982 1815 Mª LUZ GESTOSO MACEIRA E FILLOS 

983 1816 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ESCUDERO 

985 1818 Mª LUZ GESTOSO MACEIRA E OUTROS 

987 1820 MANUEL LEONARDO MARTINEZ LOPEZ 

989 1822 DANIEL IGLESIAS VAZQUEZ 

990 1823 CASIMIRO ROSENDE RIAL 

991 1824 CASIMIRO ROSENDE RIAL 

996 1829 JOSEFINA DELIA BARREIRO BLANCO 

997 1830 MARIA RAICES GIL 

998 1831 MARÍA DEL CARMEN RAVIÑA RUBIRA 

999 1832 JESUS CASAS RODRIGUEZ 

1000 1833 VICTORIA RAICES GARCIA 

1002 1835 FERNANDO GOMEZ CALVIÑO 

1003 1836 MANUEL CASAL GOMEZ 

1004 1837 JUAN BUSTELO PAZ 

1008 1841 SANTIAGO VAZQUEZ CARDOSO 

1012 1845 Mª DE LA CONCEPCIÓN LOPEZ VAZQUEZ 

1016 1849 Mª DE LOS ANGELES LOSADA GALLEGO 

1017 1850 Mª DE LOS ANGELES LOSADA GALLEGO 

1018 1851 RAMON VAZQUEZ GONZALEZ 

1021 1854 DOLORES JULIA CARRILLO ESTEVEZ 

1022 1856 M. OTERO BARROS 

1023 1857 M. OTERO BARROS 

1024 1858 RAMON RIAL MALLOU 

1025 1859 LUZ ZAMUDIO CUTRIN 

1027 1861 VICENTE CAAMAÑO CEBREIRO-MINIÑO GARCIA S.L. 

1028 1863 JOSE GASPAR GUILLIN 

1029 1864 JOSE BLANCO LOPEZ 

1030 1865 NICOLAS GARCIA SOTO E OUTRA 

1031 1866 JOSE ANTONIO ALVELO PICON E OUTROS 

1036 1871 MERCEDES LIÑARES OTERO 

1038 1873 JOSEFINA RODRIGUEZ GONZALEZ 

1039 1874 JOSEFINA VAZQUEZ MONTES 

1045 1880 FCO. J. CEBEY LOPEZ- AGRI. E GANDEIROS CALO 

1047 1883 JOSE LUIS BLANCO SEOANE E OUTRA 

1050 1886 NELIDA MARIA DEL CARMEN LIÑARES FUENTES 

1051 1887 BENEDICTA GARCIA BLANCO 

1055 1891 GRACIELA GARCIA RIVAS 

1057 1894 JOSE VILLAR NOGUEIRA E HIRMANS 

1060 1897 Mª JOSEFA VILLAR NOGUEIRA 

1062 1903 ANTONIO MATALOBOS IGLESIAS E VECIÑOS 

1063 1904 ENRIQUE PONTE PAZOS 

1065 1906 Mª MANUELA VIGO GONZALEZ 

1066 1907 JOSE VIEITES PICON 

1068 1909 JULIO GACIO TARRIO 

1071 1912 Mª DEL CARMEN LEON FURELOS 

1080 1922 MARIA MALLO MALLO E VECIÑOS 

1081 1923 PEDRO PUENTES NOVO 

1082 1924 MANUEL JOSE MONTES CORNES 

1086 1928 PILAR GARABATO ESTEVEZ 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1087 1929 JOSE ALEN RAMOS E OUTRA 

1089 1931 JOSE BENIGNO CASTRO AMBROA E OUTRA 

1092 1944 MANUELA VILAS AMBRUÑEIRAS 

1093 1945 RUFINO CONSTANTINO PEREZ OUTES 

1095 1947 FLORENTINO ORTIGUEIRA GALLEGO E HIRMANS 

1096 1948 FLORENTINO ORTIGUEIRA GALLEGO 

1098 1950 FRANCISCO NAVEIRA LOPEZ E OUTRA 

1102 1955 MANUEL SALVADOR TORRES COLOMER 

1103 1956 CARMEN BLANCO LOPEZ 

1105 1958 JOSE RAMON EDREIRA PAZOS 

1106 1959 MANUEL GUERRA CAMPOS 

1108 1961 Mª ISABEL GARCIA SOMOZA 

1109 1962 DORINDA PAZOS FUENTES 

1110 1963 DORINDA PAZOS FUENTES 

1112 1965 MARIA FERREIRO PICON 

1113 1966 JUAN JOSE TEO SEOANE 

1118 1973 JOSE MANUEL GARCIA CANOVAS 

1119 1974 JOSE LUIS FROJAN ROMA 

1120 1975 LINO PAMPIN FERNANDEZ 

1123 1978 JOSE BOTANA FUENTES 

1126 1981 LUIS SOBRADO FERNANDEZ 

1128 1983 ROGELIO CONDE RIVERA 

1129 1984 LUIS FRAGA LOPEZ 

1130 1985 LUIS FRAGA LOPEZ 

1131 1986 ANTON MIRAS CALVO 

1132 1987 AGUSTIN MANUEL ABALDE SILVA 

1134 1989 DIEGO MOSQUERA MIRAMONTES 

1135 1990 Mª LUCIA MOSQUERA MIRAMONTES 

1136 1991 MARIA MIRAMONTES NOYA 

1137 1992 CARLOS MANUEL VARELA ULLA 

1144 1999 MIGUEL IGLESIAS VILLAR 

1151 2006 RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE 

1152 2007 CANDIDA PEREZ TOME 

1153 2008 SENEN GARCIA ALVAREZ 

1159 2014 MERCEDES VIEITES MELLA 

1160 2015 JAIME MIRAS CALVO 

1161 2016 MARIA LUEIRO MENDOZA 

1163 2018 JOSE FUENTES REY 

1165 2020 SANTIAGO CALDELAS DUARTE 

1166 2021 LUCIA FRANCISCO DUARTE E OUTRA 

1169 2024 JUAN LOPEZ BECERRA E OUTRA 

1170 2025 JUAN LOPEZ BECERRA 

1178 2033 ALBERTO PERNAS RODRIGUEZ 

1180 2035 MANUEL SOUTO FUENTES E OUTRA 

1182 2037 MANUEL SOUTO FUENTES 

1185 2040 JOSEFINA MARTINEZ ESPOSINDE 

1186 2041 RAMON RICO LORASQUE 

1187 2043 JUAN CARLOS BARREIRO ANTONIO E VECIÑOS 

1189 2045 LUCIANO ADOLFO SEIJO GOMEZ E OUTROS 

1190 2046 JOSE Mª PEREZ SESMONDE 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1191 2047 Mª ISABEL VALIÑO MERA E HIRMANS 

1193 2049 HERMINIA MERA CALVO 

1197 2053 MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO 

1198 2054 MANUEL JESUS GARCIA PERNAS E OUTROS 

1201 2057 IGNACIO ASEGURADO AÑIBARRO 

1203 2059 JOSE LUIS VAZQUEZ DOPAZO 

1206 2062 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1207 2063 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1208 2064 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1210 2066 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1211 2067 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1213 2069 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1215 2071 ALBINO PENA DE LA TORRE 

1218 2074 JOSEFINA LOUZAO IGLESIAS 

1221 2077 MANUEL SUAREZ BEN E OUTRA 

1222 2078 MANUEL SUAREZ BEN E OUTRA 

1224 2080 MANUEL SUAREZ BEN E OUTRA 

1225 2081 ISABEL TERESA VELIZ MONJES E OUTRO 

1227 2083 MANUEL SEOANE MAREQUE 

1229 2085 JOSEFA MARIA AMBOAGE SEIJO 

1230 2086 JOSEFA MARIA AMBOAGE SEIJO 

1231 2087 ROSALIA ZUMALAVE CASAL 

1238 2094 ANA FILLOY LORENZO 

1239 2095 ANA FILLOY LORENZO 

1242 2098 Mª DEL CARMEN CASAL NOGUEIRA 

1243 2099 Mª DEL CARMEN CASAL NOGUEIRA 

1246 2102 Mª LUISA CASTELAO SUAREZ 

1247 2103 EDELMIRO LIÑEIRAS FERREIRA E OUTRO 

1248 2105 MANUELA MIDON MARTINEZ 

1249 2107 Mª ANA VILLAR SOUTO 

1250 2108 JOSE AGUSTIN SANTISO MIRAMONTES 

1252 2110 PRIMO BREA REGUEIRA 

1255 2113 MARIA ELSA NAVEIRA LOPEZ 

1261 2119 JESUS NAVEIRA PEQUEÑO 

1262 2120 JOSE MANUEL ANTELO DUBRA 

1263 2121 Mª JOSEFA ARCOS ORDOÑEZ E OUTRO 

1264 2122 RAMON CASTROMIL VENTUREIRA 

1265 2123 RAMON CASTROMIL VENTUREIRA 

1266 2124 LYDIA BREY COUTO 

1267 2125 JOSE LUIS SIXTO PARAJO 

1268 2126 MANUEL MATALOBOS SANCHEZ 

1269 2127 MARIA JOSEFINA DIAZ RIOS 

1270 2128 MARIA JOSEFINA DIAZ RIOS 

1273 2131 DOLORES RIVEIRO MALLO 

1274 2132 JOSE LUIS ARES IGLESIAS 

1278 2136 MARGARITA PEÑA CIERTO 

1279 2137 MERCEDES VIEITES MELLA E OUTROS 11 

1281 2139 JOSE CERNADA SER 

1284 2142 JOSEFA CHAVES LUEIRO 

1285 2143 JOSEFA CHAVES LUEIRO E OUTROS 6 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1286 2144 JAVIER MELLA CALVO 

1289 2147 SANTIAGO JESUS GONZALEZ LORES 

1293 2151 JULIO REY DOCE 

1294 2152 JULIO MANUEL ROMERO GONZALEZ 

1297 2155 ANTONIO REY GEY 

1298 2156 PASCUAL ROSON LOPEZ 

1299 2157 RAMON SANMARTIN GARCIA 

1300 2158 LOURDES BARROS GUILLET 

1302 2160 Mª DEL CARMEN REY FERNANDEZ 

1303 2161 JOSE M. ALVAREZ MALLO-SOC. AGRICOLA E GAND. 

1305 2163 PREFABRICADOS RODIÑAS S.L. 

1306 2164 ENRIQUE JUAN MOLDES TEO 

1308 2166 ENRIQUE JUAN MOLDES TEO 

1311 2169 MANUELA DEL POZO DIEZ 

1317 2176 HORTENSIA MONTES CARVAJAL E HIRMAN 

1318 2177 JOSE RAMON GARCIA MENENDEZ 

1319 2178 MODESTO GOMEZ VAAMONDE 

1320 2179 FERNANDO GARABAL VAZQUEZ 

1321 2180 FRANCISCO LAGO RIOS 

1322 2181 JOE LUIS GARCIA REGO 

1327 2186 INES RIVAS RODRIGUEZ 

1328 2187 ADOLFO CASTRO DIAZ 

1330 2189 JOSE SOUTO CELA E OUTRA 

1332 2191 MERCEDES PUGA GONZALEZ 

1334 2193 MANUE RODRIGUEZ PAREDES 

1335 2194 JUAN MANUEL PERNAS RODRIGUEZ 

1338 2197 JESUSA PAZ ALFONSO 

1339 2198 DAVID OTERO CAJADE 

1346 2205 JOSE ANTONIO VILARIÑO MATO E OUTRO 

1347 2206 JUAN JESUS GOMEZ CAPEANS 

1350 2209 BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

1351 2210 BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

1354 2213 MANUEL RIVAS MIDON 

1355 2214 JOSE CAMPOS FRAIZ E 11 VECIÑOS 

1356 2215 RAFAEL SISTO EDREIRA E 19 VECIÑOS 

1357 2216 RAFAEL SISTO EDREIRA E 19 VECIÑOS 

1359 2218 ADOLFO DIAZ GONZALEZ 

1362 2221 CARLOS FERNANDEZ CAO 

1363 2222 JESUS LOURIDO DIAZ 

1365 2224 JOSE SEIJO MARTINEZ 

1366 2225 LAURA MARIA PORTELA GOMEZ 

1372 2231 Mª CARMEN VALES IGLESIAS 

1376 2235 MANUEL TALLON REGO 

1379 2238 MARIA CAO PARAJO 

1384 2243 MARIA DIVINA MESIAS IGLESIAS 

1385 2244 ALFONSO TALLON PARAJO 

1386 2245 ALFONSO TALLON PARAJO 

1388 2247 Mª CARMEN BOUZAS ANGUEIRA 

1389 2248 DORA IGLESIAS CODESIDO 

1391 2250 Mª DOLORES REY CAJARAVILLE E OUTROS VECIÑOS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1392 2251 CARMEN CONDE CARAMES 

1395 2254 CARMEN REY RIAL 

1396 2255 ANTONIO BOO VALES 

1399 2258 JAIME MATA PUENTE 

1400 2259 AMELIA CARMEN IGLESIAS CASTIÑEIRAS 

1401 2260 AMELIA CARMEN IGLESIAS CASTIÑEIRAS 

1404 2263 JOSE CARLOS DURO JORGE 

1406 2265 CARMEN ERNESTINA FERNANDEZ FERNANDEZ 

1407 2266 ADELINA FRANCOS BOO 

1408 2267 ADELINA FRANCOS BOO 

1416 2275 FELICITAS CARABAN MATO E IRMANS 

1417 2276 FLORA CORRAL SUAREZ 

1418 2277 FLORA CORRAL SUAREZ 

1425 2284 JOSE MARIA SEOANE CARRO 

1426 2285 JOSE MARIA SEOANE CARRO 

1428 2287 SARA RAMA LESTA 

1431 2290 RAMON CASAL SEOANE 

1433 2292 EMERITA Mª PILAR PERNAS ROSENDE E OUTROS 

1434 2293 RAFAEL PARADELA RODRIGUEZ 

1436 2295 ELISARO ANTELO SUAREZ 

1437 2296 RAMON MONTES VALIÑO E OUTROS 

1439 2298 MANUELA MARCELINA LOPEZ NAVEIRO 

1440 2299 ELENA FERNANDEZ BAUTIS 

1446 2305 SOFIA FERRIRO GASPAR E OUTROS 

1447 2306 SOFIA FERRIRO GASPAR 

1450 2309 JAIME MATA GESTAL 

1452 2311 LUIS MATOVELLE GOMEZ 

1457 2316 MANUEL C. COUSELO CARBALLAL E OUTRO 

1458 2317 MANUEL IGLESIAS BREA 

1461 2320 MANUEL VAAMONDE MOSQUERA 

1462 2321 ANDRES LOPEZ HAUSMAN E IRMA 

1464 2323 ANTONIO DEVESA VILLAR E OUTRA 

1465 2324 Mª CARMEN DEVESA BARROS E IRMANS 

1466 2325 LUIS CARBIA CASTRO 

1467 2326 JOSE GARCIA FERNANDEZ 

1469 2328 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1474 2333 ROSARIO CASTRO TATO 

1486 2346 JOSE SANCHEZ DEL VAL 

1488 2348 JOSE GARCIA GARCIA E OUTROS 

1493 2353 JOSE RAMON MOSQUERA MARTINEZ 

1494 2354 SANTIAGO ESCRIBANO CAJARAVILLE E VECIÑOS 

1495 2355 MARIA ALCIRA MOSQUERA GARCIA 

1497 2357 ANA ISABEL SILVEIRA RODRIGUEZ 

1498 2358 MARI LUZ TATO SOUTO 

1499 2359 Mª EUGENIA TEMPRANO Y ALFONSO 

1503 2363 FILOMENA CASAL GOMEZ 

1506 2366 EMILIO GROBAS MATO 

1508 2368 MANUEL CASAL PEREZ 

1516 2376 MARIA SABINA RODRIGUEZ MALLO 

1518 2378 JOSEFINA MALLO MALLO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1523 2383 JOSEFINA MALLO MALLO 

1524 2384 ANTONIO CACHARRON RIVADULLA 

1525 1862 CARMEN CANICOBA PACHECO 

1529 2388 ROSALIA CALO CARRILLO 

1533 2392 VICTORINO LOURIDO GARCIA 

1535 2394 MARIA LOURDES CAAMAÑO SILVA 

1539 2398 JOSE ALEN RAMOS 

1548 2407 LUIS RAMÓN GONZALEZ VILLAR 

1550 2409 GERARDO JOSE GARCIA ALVELA E IRMAN 

1551 2410 Mª ANGELES VARELA SANMARTIN 

1553 2413 RAMON ANGEL PARAJO BUJAN 

1555 2421 JOSE MANUEL MAREQUE SANCHEZ 

1557 2442 JUAN FANDIÑO NUÑEZ E 12 VECIÑOS 

1559 2445 ESTEBAN SOLLEIRO PEREIRA 

1562 2448 FRANCISCO BLANCO CIERTO 

1567 2453 ANTONIO ISABEL DURAN GONZALEZ 

1571 2458 FRANCISCO PEREZ IGLESIAS 

1572 2459 FRANCISCO PEREZ IGLESIAS 

1573 2460 FERNANDO SEOANE CARRILLO 

1574 2461 Mª JOSE BALEATO VEIRAS 

1575 2462 JOSE MANUEL VILLASUSO LOPEZ 

1576 2463 ANTONIO GARABAL MEIJIDE 

1577 2464 VECIÑOS DA PARROQUIA DE CACHEIRAS 

1578 2465 AMPARO MONTENEGRO TEIJEIRO 

1580 2468 ENRIQUE GOMEZ ABELLAS E IRMA 

1581 2469 ADOLFO CORRAL OTERO 

1582 2470 JOSE FREIRE CHICO 

1584 2472 OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. 

1585 2473 OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. 

1587 2475 MANUEL PEREZ VAZQUEZ 

1588 2476 MANUEL PEREZ VAZQUEZ E OUTRO 

1589 2477 CANDIDO LAMELA GRANDIO 

1592 2480 MARIA CRECENCIA BLANCO ANDRADE E OUTRO 

1593 2481 JOSE ANTONIO SEGADE PULLEIRO 

1595 2483 RESIDENCIAL VALLE DE LA RAMALLOSA, S.L. 

1596 2484 RESIDENCIAL VALLE DE LA RAMALLOSA, S.L. 

1597 2485 ANTONIO CARRIL RODRIGUEZ 

1599 2487 BENJAMIN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ 

1601 2489 DANIEL ANTONIO PERNAS RODRIGUEZ 

1603 2491 MERCEDES MARTINEZ CARBALLAL 

1605 2493 JOSE LUIS GONZALEZ FUENTES 

1608 2496 SARA BLANCO VARELA 

1609 2497 SANTIAGO CAROU BALADO 

1610 2498 MERCEDES OLGA CAROU BALADO 

1612 2500 MARIA ISABEL TEO GARCIA 

1615 2503 RAMON RICO LORASQUE E OUTROS VECIÑOS 

1616 2504 LINO GARCIA FERREIRO 

1618 2506 ROCIO LOPEZ CARNEIRO 

1621 2509 ADOLFO RICO TEO 

1622 2510 JESUS MUNIN ESTEVEZ 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1623 2511 JESUS MUNIN ESTEVEZ 

1626 2515 LUIS FOLE BARRIO 

1627 2516 JAVIER CASTRO MUNIN 

1628 2517 ELISARDO PARDO MERTINEZ 

1631 2520 MARIA CARNEIRO TOJO E IRMA 

1632 2521 MARIA CARNEIRO TOJO E IRMA 

1633 2522 JOSE SOUTO ABEIJON 

1640 2529 JOSE TARRIO RAICES 

1643 2532 SANTIAGO BERNARDO TARRIO CARRODEGUAS 

1644 2533 SEVERINO RIVADULLA SONEIRA 

1645 2534 SEVERINO RIVADULLA SONEIRA 

1647 2536 ROBERTO RON PEREZ 

1649 2538 ANXO PAZ GAGO 

1650 2539 RAMON SOUTO CANEDA 

1651 2540 MARIA CLOTILDE ALVAREZ RIAL 

1653 2542 MARIA CLOTILDE ALVAREZ RIAL 

1654 2543 INMOBILIARIA DEL NOROESTE S.L. 

1657 2546 JESUS MAÑA PENA 

1658 2547 JESUS MAÑA PENA 

1659 2548 MARCOS RICARDO TORRES CARLOS E OUTROS 

1661 2550 VICTORIANO MENDEZ GARCIA 

1663 2552 ROSA BELON LOPEZ 

1664 2553 ARMANDO RIVAS CALVO 

1668 2557 JORGE RIOS IGLESIAS 

1669 2558 CONSUELO PAZOS FREIRIA E OUTROS 

1673 2562 CONSUELO PAZOS FREIRIA 

1674 2563 SARA FRANCISCO PAZOS 

1675 2564 BENEDICTA ADELAIDA VAZQUEZ LOPEZ 

1679 2568 BENEDICTA ADELAIDA VAZQUEZ LOPEZ 

1682 2571 MERCEDES RODRIGUEZ MATEU 

1683 2572 JOSEFINA RODRIGUEZ MATEU 

1686 2576 MANUELA SOUTO BASADRE 

1688 2578 Mª DEL CARMEN ELISA FRAGA SANTOS 

1690 2580 MANUEL FERNANDEZ SEOANE 

1693 2583 CONCEPCION SONEIRA MELLA 

1695 2585 SARA CAO NOYA 

1696 2586 SARA CAO NOYA 

1697 2587 SARA CAO NOYA 

1698 2588 CELIA PENA DE LA TORRE 

1699 2589 GENARO CARNEIRO GALLEGO 

1701 2591 ALCIRA CARMEN LIÑARES FUENTES 

1704 2594 MARIA JOSE RODRIGUEZ FRAGA E IRMANS 

1707 2597 RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE 

1708 2598 JOSE LUIS SEOANE CAO 

1713 2603 FRANCISCO VALDES PEREIRAS 

1714 2604 GUILLERMO CLEMENTE BERNARDEZ NOYA 

1720 2610 JOSEFA BUELA CARBIA 

1721 2611 JOSE LINO CAJARAVILLE BUELA 

1722 2612 CELIA PENA DE LA TORRE E VECIÑOS DE CACHEIRAS 

1725 2615 FERNANDO PORTO MATO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1726 2616 MANUEL RODRIGUEZ BUELA 

1731 2621 JUAN PARAFITA MATO 

1733 2623 Mª JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 

1735 2625 JOSE ANTONIO SANCHEZ SEIJO 

1736 2626 MARIA VICTORIA SANCHEZ NOVO 

1737 2627 JOSE ANTONIO SANCHEZ SEIJO 

1740 2630 JESUS SOUTO CARLIN 

1741 2631 JESUS SOUTO CARLIN 

1742 2632 JESUS SOUTO CARLIN 

1743 2633 LUCIANO BLANCO MARTINEZ E OUTRA 

1748 2638 SARA CARAMES CARNEIRO E OUTROS 

1749 2644 HORTENSIA TEO FERREIRO E FILLOS 

1751 2646 PABLO EIJO PASCUAL 

1752 2647 MARIA ELENA NOGUEIRA RIVADULLA 

1753 2648 Mª JOSE TEDIN CONCHADO 

1756 2651 Mª DEL CARMEN GALLEGO ARES 

1757 2652 MANUEL BUELA SIGUEIRO 

1759 2654 GUILLERMO BARREIRO GIAO 

1760 2655 MANUEL ANTELO CORDEIRO E OUTROS VECIÑOS 

1763 2658 MANUELA PIEDRA VAZQUEZ E OUTROS 

1764 2659 PRUDENCIA PAMPIN SAMAR E OUTRO 

1766 2661 Mª DOLORES PAZ TARELA 

1768 2663 ANTONIO PAZ TARELA 

1769 2664 JOSE MARIA CONDE MANTEIGA 

1775 2670 PERPETUA SEOANE CEPEDA 

1776 2671 JOSE ENRIQUE PARDO LANDROVE 

1778 2673 EVA CARMEN CARRASCO ROMERO 

1780 2677 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A UNION" E OUTROS 

1781 2678 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A UNION" E OUTROS 

1784 2681 GENEROSA MARTINEZ MILMANDA 

1786 2683 MARIA SALADINA CASTRO BARROS 

1787 2684 RAMIRO VENTOSA TURNES 

1788 2685 JULIO GARCIA MENDEZ 

1790 2687 JOSE BLANCO VIEITES 

1791 2688 JOSE BLANCO VIEITES 

1793 2690 FERNANDO RIVEIRO GARCIA 

1794 2691 Mª DEL CARMEN GARCIA POSE 

1796 2693 XOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 

1801 2698 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

1803 2700 RAMON CONDE SUAREZ 

1806 2703 JOSE RAMON GARCIA FREIRE 

1807 2704 JOSE RAMON GARCIA FREIRE 

1808 2705 JOSE RAMON GARCIA FREIRE 

1809 2706 JOSE RAMON GARCIA FREIRE 

1811 2708 LUIS FERNANDEZ BOTANA E OUTROS 

1814 2711 JOSE IGLESIAS NOGUEIRA 

1815 2712 VECIÑOS DE AUGAS MANSAS 

1816 2713 MANUEL SOBREDO ROSENDE 

1817 2714 MARIA ASUNCION ALDARIZ MARTINEZ E OUTROS 

1819 2716 JOSE MANUEL GUERRA CALVELO E OUTROS 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1820 2717 JOSE MANUEL GUERRA CALVELO E OUTROS 

1821 2718 JOSE MOURIÑO DO EJO 

1825 2723 JOSE BEIROA PAMPIN 

1826 2724 JUAN FREAZA OTERO 

1827 2725 JOSE LUIS VILLAVERDE CAMPOS 

1828 2726 MULTISERVICIOS AS VIÑAS S.L. 

1829 2727 MANUEL MARIA DURAN GUILLAN 

1830 2728 ALVARO VIEITEZ DAVILA 

1831 2729 MARIA MARTINEZ MONTES 

1832 2730 MARIA LUISA SALGADO CALO 

1833 2731 SANTIAGO MARTINEZ CARBALLAL 

1834 2732 MANUEL CARREIRA MARTINEZ 

1835 2733 JOSE MARIA PARADELA RODRIGUEZ 

1836 2734 Mª DEL CARMEN GOMEZ PIÑEIRO 

1841 2739 OTILIA TATO CERDEIRA E OUTRO 

1844 2742 Mª DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ 

1845 2743 JOAQUIN SEOANE OTERO 

1846 2744 MANUEL CASAL GOMEZ 

1847 2745 JOSE RAMON RUBINES BUSTELO 

1849 2747 JOSE TEO AMATE 

1851 2749 Mª ISOLINA GARABAL MEIJIDE 

1853 2751 JOSE VARELA DOMINGUEZ 

1855 2753 JESUS FREITAS JARES 

1856 2754 JOSEFINA GARCIA RAICES 

1858 2756 DOLORES CARBIA BARROS E OUTROS 

1860 2758 ASCENSION PASCUAL LAREO E OUTROS 

1861 2759 GUMERSINDA SANJURJO RAMOS 

1862 2760 Mª CARMEN DOPAZO CAMINO E OUTROS 

1863 2761 MARIA CLOTILDE ALVAREZ RIAL 

1866 2764 MARGARITA BLANCO FERNANDEZ E VECIÑOS 

1867 2765 ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ E VECIÑOS 

1868 2766 CARLOS FERNANDEZ BASALO E VECIÑOS 

1869 2767 Mª MARCEDES PINTOS BARRAL E VECIÑOS 

1870 2768 MARIA DEL CARMEN CAEIRO REY 

1872 2770 DORINDA TATO PARAJO 

1873 2771 RAMON DEL RIO GRAMUNT 

1874 2772 BERTA TRILLO CAYON 

1875 2773 JORGE MARTINEZ PUGA 

1876 2777 GERARDO PAMPIN CAO 

1881 2782 JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA 

1882 2783 JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA 

1883 2784 JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA 

1885 2786 ANA MARIA MARTINEZ SORRIBAS E OUTRO 

1886 2787 Mª EUGENIA BOTANA QUEIRUGA E OUTRO 

1887 2788 JUAN PASCUAL LARRINAGA 

1889 2790 CARLOS JORGE GARCIA 

1892 2795 ROBERTO RON PEREZ 

1893 2796 ANTONIO MATALOBOS IGLESIAS 

1894 2797 GUILLERMO ARAQUE GARCIA 

1896 2799 ROBERTO SERRANO DELGADO 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1897 2800 DOLORES RAMA JORGE 

1898 2801 JUAN CARLOS RAMA JORGE 

1900 2805 MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ 

1901 2806 MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ E OUTRA 

1902 2807 BEGOÑA CASTELAO FERREIRO 

1904 2809 SANTIAGO VILARIÑO PULIAN 

1907 2813 ASOCIACION SOCIOCULTURAL O CACHON 

1908 2814 ASOCIACION SOCIOCULTURAL O CACHON 

1909 2815 ASOCIACION SOCIOCULTURAL O CACHON 

1910 2816 JOSE GARCIA FRANCO 

1911 2817 MANUELA PUENTE FUENTES 

1916 2822 MERCEDES BARCO PAZ 

1918 2824 ANTONIO FUENTES MARTINEZ 

1920 2828 GUILLERMO ARAQUE GARCIA 

1921 2830 JESUS MANUEL IGLESIAS JUNQUEIRA 

1922 2831 ELENA SEOANE GARCIA 

1923 2832 SANTIAGO RODRIGUEZ MACEIRA 

1924 2833 Mª ANGELES VARELA SANMARTIN 

1925 2834 Mª ANGELES VARELA SANMARTIN 

1926 2835 Mª ANGELES VARELA SANMARTIN 

1928 2837 JOSE CACHEDA VIGIDE 

1929 2838 JOSE CACHEDA VIGIDE 

1930 2839 JOSE CACHEDA VIGIDE 

1934 2843 MARIA DIVINA MONTES LOPEZ 

1935 2844 ALFONSO OTERO VAZQUEZ 

1938 2847 MARIA MARTINEZ DURO 

1939 2848 MARIA MARTINEZ ESTEVEZ 

1945 2854 MANUELA CONDE RAICES 

1950 2859 EDUARDO MIGUEZ BEN 

1951 2860 PEDRO MARIA GARCIA CACHO 

1953 2862 MANUEL RODRIGUEZ CERVIÑO 

1954 2863 MARIA ELENA AMENEDO LOSADA 

1955 2864 ALEJO CARBALLEIRA OCAÑA 

1956 2865 JOSE JORGE COSTA E OUTRO 

1957 2866 Mª DEL CARMEN GARCIA MURAS E IRMA 

1958 2867 JOSE JORGE COSTA 

1961 2870 Mª DEL CARMEN GARCIA MURAS E IRMA 

1963 2902 BLOQUE NACIONALISTA GALEGO DE TEO 

1964 2903 JOSE MANUEL CHENLO MARTINEZ 

1965 2904 GERARDO MOURE ABELLEIRA 

1966 2905 SEVERINA M. A. CACHAFEIRO VALLADARES 

1967 2906 MANUEL A. FREIRE-GARABAL NUÑEZ E IRMA 

1968 2907 JOSE PIEDRA VAZQUEZ 

1969 2908 RAFAEL C. SISTO EDREIRA 

1971 2910 JOSE CAJARAVILLE PUENTE 

1972 2911 GUMERSINDO FERNANDEZ MIRAS 

1973 2912 JUAN JESUS RAPOSO ARCEO 

1977 2916 JOSE MANUEL LAREO FIGUEIRAS 

1980 2919 FABIO GONZALEZ DE SANTAMARIA 

1982 2921 CONSUELO MANSILLA NOUCHE 



Núm. 
Nº 

Rexistro 
Nombre 

1984 2923 MANUEL SANTIAGO LOPEZ VAZQUEZ 

1985 2924 EVA CARMEN CARRASCO ROMERO 

1986 2925-1 CARMEN VEIGA CARRIL 

1987 2925-2 JOSE PIEDRA VAZQUEZ 

1989 2925-4 JOSE PIEDRA VAZQUEZ 

1993 2943 RAMON FERNANDEZ VAZQUEZ E OUTROS 

1995 2945 RAMON DOMINGUEZ REGO 

1997 2947 CARLOS GONZALEZ-CONCHEIRO ALVAREZ 

1999 2949 CRISTINA CANDA ALIBERT 

2000 2951 MANUEL REGUEIRO LOPEZ 

2002 2953 MANUEL REGUEIRO LOPEZ 

2003 2954 JOSE REGUEIRO LOPEZ 

2005 2956 PAULO LOPEZ PORTO 

2009 2961 Mª DEL CARMEN CORTIZAS BOUZA 

2012 3000 MANUEL FERNANDEZ PELLICER-UNION FENOSA 

2013 3033 ASOCIACION DE VECIÑOS SAMPAIO 

2014 3111 CORRECCIÓN Nº ENTRADA 2503 DO 22,02,06 

2015 3255 JAVIER GARCIA CASTELO 

2016 3392 URBANO OURO CALVELO 
 

3º.- Aprobar provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal coas modificacións resultantes do 

informe do equipo redactor sobre as alegacións formuladas e os informes sectoriais, así como do elaborado polos 

técnicos municipais. 

4º.- Requirir do equipo redactor a elaboración dun texto refundido que incorpore as modificacións aprobadas con 

respecto ao documento aprobado inicialmente, e elevalo, debidamente dilixenciado, á Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible para cumprimentar o establecido na lei 9/2006, de 28 de abril, e á Consellería 

de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva.” 

 

E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as doce horas 
e vinte minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do 
Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de 
abril. 
 Vº e Prace. 
 O Alcalde,       O Secretario acctal, 
 
 
 
 
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.    Asdo. Luis Nieto Lago 
 



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE ABRIL DE 2007. 
 
 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por 
atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dez horas do día  28 de abril de 2007, 
reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo 
a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar 
sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados. 
SEÑORES ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente: 
D. Armando U. Blanco Martínez. 
Concelleiros: 
D. Antonio Castroagudín Valladares. 
D. Manuel Mata Iglesias. 
D. Juan B. Aller Suárez. 
D. Ramón Cea Ferreiro. 
D. José Albino Vázquez Pallas. 
D. Manuel R. Cajaraville Campos. 
D. Manuel Cao Fuentes. 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 
Dª. Carmen Diéguez González. 
D. Alexandre Leis Carlés. 
D. José Carlos Rego Jorge. 
Dª. Sandra Riveiro Carro. 
D. José Manuel Elías Noya. 
D. F. Manuel Parajó Liñares. 
 
Non asiste: D. Martiño Noriega Sánchez 
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Secretario acctal. do Concello. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 
acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 
 
 2.-SORTEO MEMBROS MESAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2.007.- 
Seguidamente procédese á elección, mediante sorteo, dos electores que formarán as vinte 
mesas electorais deste concello, co seguinte resultado: 
 

DISTRITO 1º  SECCION  1º  MESA  A 
 
PRESIDENTE: Ana Cuartas Gutierrez 
1º VOCAL: Eligio Cancela Prego 
2º VOCAL: Beatriz García Castro 
 



1º SUPLENTE PRESIDENTE: Eva Paula Blanco Enjo 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mercedes Fernández Álvarez 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana María Blanco Núñez 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Luis Garcia Garabal 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Elisardo Bernardez Domínguez 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Beatriz Gasamáns García 
 
 
 

DISTRITO 1º   SECCION  1ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: Ángela Romero Fernández 
1º VOCAL: Mª Lourdes Matalobos González 
2º VOCAL: Silvia María Mourente Díaz 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Jesús Rey Albariño 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Fulgencio José Represa Lloves 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Paula Soneira Fernández 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Salvador Vidal Pérez 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: María Isabel Sisto Graña 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: María del Mar Midón Martínez 
 
 
 

DISTRITO 1º   SECCION  2ª  MESA  U 
 
PRESIDENTE: Pablo Devesa Peleteiro 
1º VOCAL: M. Otilia Segade Barral 
2º VOCAL: Luis Botana Seoane 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Emilia Vicente Mondelo  
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Juan José Gómez Vázquez 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Miguel Ángel Rego Martínez 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Julio Domínguez Antelo 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: María Rouco Casal 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Aurora Gil García 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  3ª  MESA   U 
 



PRESIDENTE: María del Mar Rama Martínez 
1º VOCAL: Mª. Dolores Rey González 
2º VOCAL: Óscar Brea Calvo 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Susana Fernández Parada 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Francisco Martínez Pascual 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Francisco José Torres Bello 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Santiago José Calviño Otero 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Lourdes Olveira Graña 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª. Teresa Matos Rodríguez 
 
 

DISTRITO  1º  SECCION  4ª  MESA  A 
 
PRESIDENTE: Silvia González  Vilariño 
1º VOCAL: María Jesús Bueno Auñón 
2º VOCAL: Eva María Garazo Liste 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Mercedes Bugallo Sánchez 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Olga Patricia García Diz 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ramón Brigos Pla Font 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª. Carmen Duro Regueiro 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: María Dolores Bravo Chaves 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª. Ángeles Blanco Álvarez 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  4ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: Silvia sexto Salmonte 
1º VOCAL: Inés Portela Barreiro 
2º VOCAL: Alejandro Marcuño Blanco 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Pascual Rosón López 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Bleique Mosquera Cardama  
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Óscar Santamaría Pérez 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Marcos Rodríguez Fernández 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Iago Rodríguez Bouzas 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Vanesa Vila Mosquera 
 

DISTRITO 1º  SECCION  5ª  MESA  A 



 
PRESIDENTE: Manuel Roque Castelo Nieto 
1º VOCAL: Margarita Castelao Ferreiro 
2º VOCAL: Dolores Castro Zahera 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Palmira De Jesús Martínez 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Marina Cores Muníz 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Diego González Barros 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Lydia González Mosquera 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Miguel Ballestero Ejarque 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mercedes Andrade Suárez 
 

DISTRITO 1º  SECCION  5ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: José Luis Villar López 
1º VOCAL: Claudina Míguez Iglesias 
2º VOCAL: Alejandra Del Río Martínez 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Antonio Quintáns Calvo 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Ana María Villar López 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel María Sotelo Barbosa 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Roberto Montero Fieiro 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Javier Vázquez Moar 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Lino Quiñoy Pandelo 
 

DISTRITO 1º  SECCION  6ª  MESA  A 
 
PRESIDENTE: Concepción García Suárez 
1º VOCAL: Rosa Álvarez Páramo 
2º VOCAL: Elena Campos Souto 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Aniceto Álvarez Díez Ibáñez 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Isabel Barreiro Ramos 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: María Eugenia Castro García 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Eduardo García Fortes 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Carmen García Fraga 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Luis Cristobo Vicente 
 
 
 



DISTRITO 1º  SECCION  6ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: Pedro Fuentes Novo 
 
1º VOCAL: Vicente Mohedano Mira 
2º VOCAL: Eduardo Lotario Valles Castelaín 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Luis Tortajada Lavín 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: María Pilar Zapico Pereda 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Juliana Pérez Pérez 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Esther More Rico 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: María Luisa Seoane Cobas 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Luis Ángel Rafael Prol Germade 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  7ª  MESA   U 
 
PRESIDENTE: Araceli Cancela Matellano 
1º VOCAL: Marta Riola Patiño 
2º VOCAL: Natalia Chewkey Fandiño 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Antonio Luis Llamas Saiz 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Esther Torreiro Pereiro 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Enrique Aller Bello 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Alba Pérez López 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel Rey Wonenburger 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Manuel Fraiz Piñeiro 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  8ª  MESA  U 
 
PRESIDENTE: Verónica García Leborán 
1º VOCAL: José Gómez González 
2º VOCAL: José Domínguez Dubra 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Patricia Davila Liste 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Andrés López Hausmann 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ruth Conde Leborán  
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Raquel Marques Laso 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: María Jesús Mateos Macías 



2º SUPLENTE 2º VOCAL: Iván Aldrey Pérez 
 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  9ª  MESA  U 
 

 
PRESIDENTE: Beatriz Bravo Pintos 
1º VOCAL: Ramón Villar Rivas 
2º VOCAL: María Dora Escalante Blanco 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Ana Castro López 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Cristina Seoane Vázquez 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: María del Pilar Villar Rivas 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Arturo Castiñeiras Delgado 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Carlos González Lozano 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Santiago Blanco Precedo 
 

 
 

DISTRITO  2º  SECCION  1ª  MESA   A 
 
PRESIDENTE: Florentino Antonio Grandoso Caballero 
1º VOCAL: María Teresa Constenla Iglesias 
2º VOCAL: M. Peregrina Carro Barreiro 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Natividad Paramá Ferreiro 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Miguel Blanco Francisco 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: María Saladina Piedra Vázquez 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Dolores Sanjurjo Tarrío 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ernesto Vidal Rey 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Alba Del Río Otero 
 

DISTRITO 2º  SECCION  1ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: Rebeca Román Gonzalez 
1º VOCAL: Rosa María Carballeda Catoira 
2º VOCAL: Helena Mayán López 
  
1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Jesús Margareto Sánchez 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Manuel Carro Salgado 
 



1º SUPLENTE 1º VOCAL: Delfina Parajó Romay 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Luis Pascual Montes 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ángel Batalla Eiras 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Belén Pascual Rodríguez 
 

DISTRITO  2º  SECCION  2ª  MESA  A 
 
PRESIDENTE: José Antonio Fuentes Sigüeiro 
1º VOCAL: Carlos Gustavo Sigüeiro Mato 
2º VOCAL: Gonzalo Castro Pedrouzo 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Ángel Lata Vaamonde 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Ana María Buela Tasende 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Marta Estévez Ansede 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Miguel Peteiro Rodríguez 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ana Pedreira Castro 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Lorenzo Ameneiro García 
 
 
 
 

DISTRITO  2º  SECCION  2ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: José Antonio Franqueiro Casal  
1º VOCAL: Laura Rodríguez Castro 
2º VOCAL: Antonio Hervella López 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Lueiro Mendoza 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Montserrat Montes Estévez 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Amparo Iglesias Barreiro 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Nélida Fuentes Martínez 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: José Santiago Bouzas Louzao 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Alicia Castelo Vieites 
 

DISTRITO  3º  SECCION  1ª  MESA  U 
 
PRESIDENTE: María del Carmen Andújar Lameiro 
1º VOCAL: Esperanza Fernández Calvelo 
2º VOCAL: Olga Gallego Leal 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Francisco Antonio Aldariz Carbia 



 
 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Ana María González Iglesias 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Cristina Salgueiro Seijo 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Lucía Balado García 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mario Taibo Castro 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Miguel Ángel Salgueiro Parajó 
 

DISTRITO  3º  SECCION  2ª  MESA A 
 
PRESIDENTE: Catuxa Pereira Cacheda 
1º VOCAL: Antonio Sayáns Ribadas 
2º VOCAL: Ramiro Pena – Manso Rodríguez 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Elvira Fernández Mato 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Jesús Tarela Dobarro 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Teresa Loures Chedas  
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Inés Novo Rodríguez 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Margarita Palacios Lagarón 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Manuel Tojeiro Rego 
 
 
 

DISTRITO 3º  SECCION  2ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: Vanesa Amalia Barrera Méndez 
1º VOCAL: Ubaldo González García 
2º VOCAL: Natalia María Mejuto Salgado 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Verónica Seijo Ferro 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Ricardo Adrián Monteagudo Ramos 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: María del Pilar Sánchez Taibo 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Alberto Fernández Mella 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: Claudio Martínez Cao 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Pablo Gómez Constenla 
 
 
 E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as once 
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace 



do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de 
abril. 
 Vº e Prace. 
 O Alcalde,                                                               O Secretario acctal, 
 
 
 
 
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                        Asdo. Luis Nieto Lago 
 



BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE ABRIL DE 2007. 
 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 
por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dez horas do día 30 de abril de 
2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido 
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co 
obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron 
previamente citados. 
SEÑORES ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente: 
D. Armando U. Blanco Martínez. 
Concelleiros: 
D. Antonio Castroagudín Valladares. 
D. Manuel Mata Iglesias. 
D. Juan B. Aller Suárez. 
D. Ramón Cea Ferreiro. 
D. José Albino Vázquez Pallas. 
D. Manuel R. Cajaraville Campos ( con retraso). 
D. Manuel  Cao Fuentes. 
D. Martiño Noriega Sánchez 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 
Dª. Carmen Diéguez González. 
D. Alexandre Leis Carlés. 
Dª. Sandra Riveiro Carro. 
D. José Manuel Elías Noya. 
D. F. Manuel Parajó Liñares. 
 
Non asiste: D. José Carlos Rego Jorge. 
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Secretario acctal. do Concello. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 
acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 
 
1º) APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DO DÍA 30 DE 

XANEIRO DE 2007. 

Sometido a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros 

presentes acorda aprobalo sen ningunha rectificación. 

 

2º) PARTICIPACIÓN NO PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL, DA 

EXCMA. DEPUTACIÓN DA CORUÑA, E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS 

PROXECTOS DE OBRAS A INCLUIR NO MESMO. 



O Sr. Secretario le o dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos celebrada o 

día 26.04.2007, polo que resultou aprobada a proposta, por sete votos a favor e dúas 

abstencións. 

O Sr. Alcalde manifesta que andiveron xustos de tempo, porque o prazo era curto, e que 

lle gustaría empregar eses  cartos en alcantarillados, para rematar con eles, pero que 

houbo que metelos en asfaltados, por falla de tempo. 

O Sr. Noriega di que este é un debate repetido, que sabe que os prazos foron moi xustos, 

pero que unha vez máis se dou unha falla de colaboración cos grupos da oposición, 

porque as obras que se traen veñen xa cociñadas. Cre que estas obras as pode executar 

un goberno distinto, que sabe que houbo dificultades, que por iso se invirten os cartos 

en asfaltados e non en alcantarillados, e que o prazo remata hoxe. Continúa dicindo que 

o seu grupo non está en contra das obras, pero que lle gustaría que se lles comentasen as 

cousas.  Sabe que obras que foron aprobadas non están adxudicadas pola dificultade de 

atopar empresas que as leven adiante. Manifesta que ten a esperanza de que as cousas se 

poden facer de maneira distinta. Como non quere avalar o procedemento seguido, 

anuncia que o seu grupo se vai abster. 

Neste momento incorpórase ó Pleno o Sr. Cajaraville Campos. 

O Sr. Leis comeza manifestando a súa protesta pola non convocatoria do Pleno 

Ordinario correspondente, sen unha xustificación, e di que o Sr. Alcalde antepuxo os 

seus intereses persoais ó interese xeral, o que demostra un desprezo a esta institución. 

Manifesta que a non convocatoria plenaria supón que non se discutan as mocións que se 

tiñan presentadas, como as referentes ó centro de día, á construcción dun paso elevado 

en Penelas, etc. 

Con respecto a este punto da orde do día, opina que esta non é maneira máis correcta de 

plantexalo, e que o comportamento do grupo de goberno tampouco é correcto, xa que 

traen o tema a última hora, e sen consulta previa ós grupos da oposición, que hai que 

cambiar moitas cousas, como as formas do grupo de goberno coa oposición e cos 

cidadáns. Segue dicindo que esta relación de obras  non está recollida en ningún plan de 

inversións, que non existe un criterio de planificación, e non se explica por qué estas e 

non outras, polo que pensa que se debe a criterios electoralistas. Manifesta que por 

actuacións coma esta, a cidadanía verá o talante do grupo de goberno e o do grupo 

socialista. Cre que as obras van ser beneficiosas, e que se verá se este é o modelo 

correcto de facer as cousas, que eles pensan que non, pero que como estas obras 

repercutirán beneficiosamente nos veciños, e o seu comportamento é constructivo no 

sendo de apoiar estas propostas aínda que non estean de acordo nin no fondo nin na 

forma, van votar a favor. 



O Sr. Parajó opina que estas obras son beneficiosas, e que tanto BNG como PsdeG-

PSOE teñen que comprender que unha proposta publicada o día 14 e que da de remate 

de prazo o día 30, non da tempo a moito debate. Manifesta ques e tomou a decisión de 

facer asfaltados, en estradas como as de Solláns, Augas Mansas, Lampai, etc., e que 

parte delas irán con aglomerado quente. Continúa dicindo que son estradas moi 

importantes, con moito tránsito e que será algo bo. 

O Sr. Noriega pídelle o Sr. Alcalde que se manifeste, e este respóndelle que xa o fará 

despois. O Sr. Noriega cre que se trata dunha cuestión de elegancia e respecto ós grupos 

da oposición, e que o seu grupo mantivo sempre a mesma posición. Pensa que as obras 

deben falarse. Súmase á protesta do Sr. Leis pola anulación do Pleno ordinario 

correspondente. Di que o que se está a pedir é unha coparticipación, que eles non veñen 

aquí a asentir, e que non están en contra das obras, pero que lle gustaría que se lles dese 

a posibilidade de participar, e non facer as cousas sempre correndo. Manifesta que o seu 

grupo se vai abster. 

O Sr. Leis toma a palabra e di que se trata dunhas obras sen planificación, e que eles lle 

pediran varias veces que se elaborase un plan de mellora viaria, e que nese contexto 

xeral había que contemplar estas obras, e non traelas agora de presa e correndo. Opina 

que tamén deberían incluírse unha intervención complementaria para as cunetas, que 

aquí non vai contemplada, así que cre que as obras van quedar en papel mollado. Pon o 

exemplo de como está a estrada de Pontevea a Milladoiro, e di que eles presentaron 

varias mocións coas intervencións que había que facer, que o grupo de goberno 

rexeitou. Di que agora presentan o tramo de Cabovila a Solláns e que iso só son 

remendos. Considera que o que se debería facer é un proxecto de todo o trazado e logo 

ilo realizando por fases. Remata dicindo que para que o Sr. Alcalde vexa a diferencia de 

comportamento co grupo de goberno, que di non a tódalas súas propostas, o grupo 

socialista vai votar a favor. 

O Sr. Alcalde toma a palabra e di que a razón pola que non se convocou o pleno foi 

porque neses días houbo outro pleno e porque se está en época preelectoral. Cre que 

cando o PSdeG-PSOE presentou a moción sobre o centro de día, que xa ía na Xunta e 

que o do paso elevado é un teatro, porque a pista non é agrícola, senón entre núcleos, e 

que hai un informe que o di, e que o outro día lle dixo ó Director Xeral que llo ía 

mandar. O Sr. Leis di que o do paso elevado irá adiante, grazas ás xestións do grupo 

socialista. 

Sometido este punto a votación, o Pleno, por doce votos a favor (dos concelleiros do 

Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Mixto, e do PSdeG-PSOE) e catro 

abstencións (do Grupo Municipal do BNG), adopta os seguintes acordos: 



1. “Aprobar o PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL (PCP) 2007 cuxas Bases se coñecen 
e aceptan na súa totalidade e no que se recollen os investimentos que o Concello ten 
previsto realizar no PCP 2007, de acordo co financiamento que se indica:  

Denominación Deputación Concello Orzamento 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN CABOVILA-SOLLANS 42.839,55   42.839,55 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN MAZAS-QUINTANS 55.368,97   55.368,97 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN VEIGA DE BREA-IGLESIA LUOU 45.484,08   45.484,08 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN BUÑOU-IGLESIA 54.559,40 5.185,47 59.744,87 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN RARIS-CAMPO DE FESTA REIS 59.901,69   59.901,69 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN SISTO-VILAR 40.166,67   40.166,67 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN GULDRÍS-LAMAS 46.429,65   46.429,65 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN LUOU-LAMPAI 47.883,32   47.883,32 

TOTAIS……………………… 392.633,33 5.185,47 397.818,80 

2. Aprobar os proxectos dos investimentos incluídos na anualidade 2007 que se relacionan 
no punto anterior. 

3. Aprobar o Plan complementario do ano 2007 no que se inclúen os investimentos que a 
continuación se indican, para ser financiados cos remanentes que se poidan xerar polas 
baixas de licitación dos investimentos ou pola súa anulación, de xeito que a súa 
aprobación definitiva queda condicionada a que efectivamente se produzan: 

Denominación Deputación Concello Orzamento 

AFRMDº E ACONDICTº PISTA Noceda-Cruceiro de Vaamonde 34.525,75 0,00  34.525,75 

TOTAIS……………………… 34.525,75 0,00 34.525,75 

4. Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución dos 
investimentos e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións 
administrativas que legalmente sexan necesarias. 

5. No caso de existir achega municipal, comprometerse o Concello a incluír no orzamento 
municipal do 2007 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos 
investimentos incluídos na anualidade do 2007. 

6. Solicitar á Excma. Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución dos investimentos incluídos no plan, que se entenderá aceptada 
si esta se produce efectivamente. 

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

8. Facultar expresamente o Sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.” 

 

3º) CESIÓN DE PARCELA PARA A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE ATENCIÓN Á 

DISCAPACIDADE.-  

O Sr. Secretario da conta do dictame da Comisión Informativa de Facenda, celebrada o 

día 26-04-2007, na que se aprobou a proposta da Alcaldía por unanimidade.  



O Sr. Alcalde manifesta que se trata dunha parcela en Fixó, e que xa se leva tempo 

dándolle voltas a esto, que é algo moi necesario para os veciños, e que é unha cesión por 

cincuenta anos. 

O Sr. Noriega di que a maioría dos acordos relativos a ASPAMITE se tomaron por 

unanimidade. Sabe do esforzo dos membros desta asociación e da gran labor que alí se 

realiza. Parécelle lóxica a posibilidade de poder optar a unhas instalacións dignas. 

Manifesta que non sabe o por qué deste retraso, que supón que sería por cuestións 

técnicas, xa que non quere pensar que se deba a unha cuestión electoral. Manifesta que 

o seu grupo vai votar a favor. 

O Sr. Leis di que quere responder ó Sr. Alcalde, que sempre utiliza a última quenda de 

palabra para dicir as cousas, que lle quere deixar claro que se se vai construír o paso 

elevado de Penelas é grazas ás xestións do grupo socialista, e que eles cando presentan 

propostas é porque llas propoñen os veciños.  

O Sr. Parajó solicita a palabra por unha cuestión de orde e di que deberían cinguirse á 

orde do día. 

O Sr. Leis di que no tema desta cesión está de acordo, pero critica  que se perdera tanto 

tempo en presentar esta proposta. Manifesta que a eles non lles preocupa que sexa por 

unha cuestión electoralista, que o único importante é que ASPAMITE teña unhas 

instalacións axeitadas, e que agardan que a curto ou medio prazo ASPAMITE poida ter 

alí unha edificación.   

O Sr. Parajó móstrase totalmente de acordo coa cesión, nun tema que opina que debería 

por de acordo a tódolos organismos. Manifesta que o grupo de goberno sempre quixo 

ceder unha parcela ou buscar unha ubicación axeitada para ASPAMITE, polo que se 

buscou unha finca detrás do polideportivo de Calo. Despois xurdiu a posibilidade da 

finca de “Campos de Mirabel” e fixéronse os trámites precisos, polo que di que non se 

trae agora porque sexa época electoral. Remata dicindo que cre que esta parcela é 

mellor e tamén a súa ubicación, polo que vai votar a favor. 

O Sr. Noriega di que lle pediría ó Sr. Alcalde que lles dese respostas concretas , e repite 

que non van entrar en cuestións electoralistas, pero que o que lles estraña é a dilación. 

Manifesta que deste tema se ven falando desde fai un ano, e que van apoialo porque é 

unha desas cuestións que hai que adoptar. 

O Sr. Leis reitera que sempre estivo a favor neste tema. 

O Sr. Parajó manifesta que o seu grupo non quere que se mesture a política con 

ASPAMITE. 

Despois do debate, e vista a proposta da Alcaldía de cesión dunha parcela de solo 

dotacional á Asociación de Pais de Minusválidos de Teo, (AS.PA.MI.TE.), o Pleno, por 



UNANIMIDADE dos dezaseis concelleiros presentes, sendo 17 o número legal dos 

seus membros, adopta os seguintes acordos: 

 

Primeiro)  Adxudicar directamente á Asociación de Pais de Minusválidos de Teo 

(AS.PA.MI.TE.) a concesión para a ocupación da parcela de titularidade 

municipal destinada a uso de equipamento no ámbito do Plan Parcial do 

SAU-2 de As Galanas, para a construcción dun edificio adicado á atención 

integral de diminuídos físicos e psíquicos que, segundo o Proxecto de 

Compensación, se describe como: 

 

“PARCELA Nº 24.- Parcela al lugar de As Galanas, término 

municipal de Teo, de 2.573,50 m
2
, que linda al Norte con zona 

excluida; al Sur con parcela nº 25 (vial) y con parcela nº 22 del 

Concello de Teo; al Este con parcela nº 25 (vial), y al Oeste con 

parcela nº 22 del Concello de Teo. 

* Carece de aprovechamiento lucrativo. 

* Parcela destinada a equipamiento escolar (EQ.ES). 

* No está afecta a la carga de urbanizar. 

* Libre de cargas y gravámenes. 

* Se adjudica al Concello de Teo con carácter de uso y 

dominio público.” 

 

Segundo) Aprobar o Prego de condicións reguladoras das condicións da concesión 

demanial e do réxime da construcción e uso do edificio ao que se destina a 

parcela, con suxeición ao contido dos artigos 80 e seguintes do Regulamento 

de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 

de xuño, segundo o texto seguinte: 

 
PREGO DE CONDICIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA A OCUPACIÓN DA 

PARCELA DESTINADA A EQUIPAMENTO PÚBLICO NO PLAN PARCIAL DO SAU-2 (AS 

GALANAS) CON DESTINO Á CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Á 

DISCAPACIDADE. 

I.- ELEMENTOS DA CONCESIÓN  

ART. 1.- OBXECTO DA CONCESIÓN: 

Constitúe o obxecto da concesión a ocupación da parcela de titularidade municipal 

destinada a uso de equipamento no ámbito do Plan Parcial do SAU-2 de As Galanas, para a 

construcción dun edificio dedicado á atención integral de diminuídos físicos e psíquicos que, 

segundo o Proxecto de Compensación, se describe como: 



 

“PARCELA Nº 24.- Parcela al lugar de As Galanas, término municipal de Teo, de 

2.573,50 m
2
, que linda al Norte con zona excluida; al Sur con parcela nº 25 (vial) y con 

parcela nº 22 del Concello de Teo; al Este con parcela nº 25 (vial), y al Oeste con 

parcela nº 22 del Concello de Teo. 

Carece de aprovechamiento lucrativo. 

Parcela destinada a equipamiento escolar (EQ.ES). 

No está afecta a la carga de urbanizar. 

Libre de cargas y gravámenes. 

Se adjudica al Concello de Teo con carácter de uso y dominio público.” 

 

 Asemade, tamén é obxecto da concesión a superficie lindante coa anterior polo seu 

vento sur, denominada Z.V-1,destinada a zona verde, cunha superficie de 4.826,80 m2. Esta 

superficie haberá de ser utilizada conforme ao seu uso específico previsto no planeamento, sen 

prexuízo da posibilidade de que o concesionario poda instar a modificación do Plan Parcial, 

mediante a tramitación do procedemento legalmente previsto a tal efecto, coa finalidade de 

poder destinala a uso de equipamento público, habida conta de que dita parcela excede do 

estándard legalmente previsto para zona verde, e a súa previsión coincide cos terreos 

inicialmente previstos para seren ocupados por unha vía de alta capacidade que, finalmente, 

non afectará ao sector. 

 

ART. 2.- SELECCIÓN DO PROXECTO  

Unha vez adxudicada a concesión polo órgano municipal competente, o Concello 

convocará concurso de proxectos para determinar as características da edificación que se haxa 

de construír sobre a parcela obxecto de concesión. Os traballos que se presenten para 

participar en dito concurso deberán ter o nivel mínimo de anteproxecto, conforme ao prego de 

condicións técnicas que se haberá de aprobar previamente, e de conformidade co disposto no 

art. 216.4 do RD-Lexislativo 2/2000 ao gañador do concurso poderáselle adxudicar, mediante 

procedemento negociado sen publicidade, a redacción do proxecto correspondente, cuxos 

honorarios haberán de ser abonados polo adxudicatario da concesión. 

 A totalidade dos honorarios de redacción de proxectos, dirección de obras, taxas e 

descontos colexiais e, en suma, calquera outro que proceda relativo ao proxecto, haberá de ser 

abonado polo adxudicatario. 

 

ART. 3. FINANCIAMENTO DAS OBRAS 

3.1. O concesionario asumirá, ademais dos custes de redacción dos proxectos e 

aqueles outros estudios que se precisen para executar as obras, a totalidade dos custos 

propios da execución das mesmas na súa integridade, así como a reposición dos bens, obras e 

servicios afectados. 

3.2. O Concello de Teo non prestará o seu aval nin participará na financiamento das 

obras. 

 3.3. O concesionario poderá, con autorización expresa da corporación, hipotecar o 

dereito real de concesión, pero non os bens e instalacións de dominio público sobre os que 



este recae. En todo caso, deberá garantir que a hipoteca estará cancelada antes de rematar o 

período de vixencia da concesión. 

 No caso de quedar sen efecto a concesión, o concesionario deberá cancelar as 

posibles hipotecas á súa conta. 

 Unha vez rematadas as obras, o concesionario deberá reurbaniza-la superficie da zona 

ocupada, de acordo co proxecto de urbanización aprobado e baixo a supervisión dos técnicos 

municipais. 

 

ART. 4. PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS: 

 O prazo de construcción será de 18 meses a contar dende a aprobación do Proxecto 

por parte do Concello, unha vez entregado polo adxudicatario do concurso de proxectos. 

Dentro do mesmo prazo terán que executarse as operacións reurbanizadoras 

inherentes á intervención. 

 

ART. 5.- DURACIÓN DA CONCESIÓN E REVERSIÓN DAS INSTALACIÓNS 

5.1. A duración da concesión será de 50 anos. 

 O prazo de duración contarase a partir do remate das obras. 

5.2.  Ó rematar o prazo de concesión, reverterán ó Concello de Teo, en bo estado de 

conservación e libres de cargas e gravames, todas as obras e instalacións  definidas no 

proxecto de execución ou as que, con posterioridade se executen. 

 A estes efectos, tres meses antes o Concello exercerá as facultades de inspección que 

prevén os arts. 131 do R.S.C.L. e 164 do TRLCAP. 

5.3.  As obras de urbanización e axardinamento en superficie, que o concesionario realizará 

con arranxo ó Proxecto de Obras Ordinarias de Urbanización que se ha aprobar, 

simultaneamente á execución das obras de edificación, serán entregadas ó Concello de Teo 

para a súa recepción unha vez rematadas. 

 

II. EXPLOTACIÓN DA CONCESIÓN 

 
ART. 6.- OBRIGAS DO CONCESIONARIO: 

 O concesionario deberá: 

a) Facerse cargo da totalidade dos custes derivados da actuación. 

 b) Dedicar o solo á construcción dun centro de atención integral a diminuídos psíquicos 

e físicos. 

c) Manter as instalacións en perfecto estado de uso e conservación. 

 d) Concertar os seguros establecidos no artigo 19 da Lei de Ordenación da Edificación. 

 e) As demais que lle correspondan en virtude da normativa legal e regulamentaria 

aplicable. 

 

ART. 7.- DEREITOS DO CONCESIONARIO. 

 O concesionario terá dereito ó uso continuado do solo da zona obxecto de concesión 

con destino ao uso previsto na concesión. 

 



ART. 8.- CONTROL SOBRE A CONCESIÓN. 

 O Concello velará en todo momento para que a concesión se destine ós usos previstos 

no presente prego. 

  

ART. 9.- CANON. 

O concesionario non estará obrigado ó pago de canon da concesión. 

 

ART. 10.- EXPIRACIÓN DO PRAZO 

 A concesión rematará de pleno dereito, e sempre que non existise prórroga, cando 

finalice o prazo para o que se outorgou. 

 

ART. 11.- EXTINCIÓN DA CONCESIÓN. 

Constituirán causas de da concesión: 

 

a) A expiración do prazo previsto, sempre que non existan prórrogas ou por ter 

rematadas estas. 

b) A renuncia do concesionario, que se formalizará por escrito e non será efectiva ata 

tres meses despois de que sexa formalmente presentada no Concello. 

c) O caso fortuíto ou forza maior: En caso de destrucción da concesión de máis dun 

30 % do seu valor, por caso fortuíto ou forza maior, podería o concesionario 

extinguir a concesión sen dereito a ningunha indemnización ou ben proceder á 

reconstrucción das obras na forma e prazos que lle indique o Concello. 

 

ART. 12. CONSECUENCIAS DA EXTINCIÓN.- 

Extinguida a concesión por calquera causa, reverterán ó Concello os terreos e 

instalacións obxecto da mesma sen que poida retirar o concesionario ningunha das instalacións 

existentes. 

A recepción terá lugar no prazo de tres meses a contar dende a notificación da extinción 

da concesión. 

 

ART. 13.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 

As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves: 

• Son  faltas moi graves: 

a) Calquera conducta constitutiva de delicto doloso. 

b) O manifesto incumprimento das obrigas derivadas do prego de condicións. 

c) A reiteración en faltas graves. 

 

• Son faltas graves: 

a) O incumprimento das resolucións e acordos dos órganos de goberno 

municipais, dictadas para o cumprimento da boa marcha da concesión. 

b) En xeral, o incumprimento de deberes expresados no prego de condicións. 

c) A reiteración en faltas leves. 

 



• Son faltas leves: 

a) O retraso, neglixencia ou descoido no cumprimento das funcións. 

b) O retraso no cumprimento de obrigas coa Administración. 

c) En xeral, o incumprimento dos deberes por neglixencia ou descoido 

escusable. 

 

Sancións: 

Previa tramitación do oportuno expediente contradictorio as faltas moi graves serán 

sancionadas coa caducidade da concesión. 

As faltas graves poderán ser sancionadas con multa de ata 3.005,06 €. 

As faltas leves serán sancionadas con multas de ata 601,01 €. 

 

III.- FORMALIZACIÓN DA CONCESIÓN 

ART. 14.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

 O adxudicatario, no prazo de quince días soltos dende a data de notificación da 

adxudicación e como requisito previo e necesario á formalización da concesión, deberá 

constituír na caixa da corporación a garantía definitiva polo importe 3% do  orzamento das 

obras. A devandita garantía deberá ser constituída en calquera das formas a que se refire o 

artigo 36 do TRLCAP.  

Dita garantía será devolta ó concesionario no momento en que se tivesen realizado 

obras por valor equivalente á terceira parte das previstas na zona obxecto de concesión. 

 

ART. 15.- FORMALIZACIÓN DA CONCESIÓN.- 

A concesión formalizarase en documento administrativo na data que sinala a 

administración contratante, dentro do prazo dos trinta días naturais a contar dende o seguinte ó 

da notificación da adxudicación. 

 

IV.- EXECUCIÓN DAS OBRAS 

ART. 16.- ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO.- 

 Dentro do mes seguinte á aprobación do proxecto efectuarase a comprobación do 

replantexo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o concesionario, previa 

notificación, a acudir ó mesmo e subscribir a correspondente acta, na que se reflectirá con 

exactitude a zona de dominio público obxecto de ocupación no subsolo. 

 

ART. 17.- RESPONSABILIDADE. DANOS.  

Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos 

e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas pola súa persoa, a 

súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se 

extinguirá ata que expirara o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e prexuízos foran ocasionados coma consecuencia inmediata e 

directa dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na 

lei. 



A cantidade na que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 

prema administrativo. 

 

V.- RESOLUCIÓN E RÉXIME XURÍDICO 

ART. 18.- CAUSAS DA RESOLUCIÓN.- 

Serán as previstas nos artigos 111 e 149 do TRLCAP, cos efectos previstos no artigo 

151 así como os artigos 167 e 168, cos efectos do art. 169 do mesmo texto legal. 

 As cláusulas reguladoras deste contrato, xa sexan de carácter xurídico, económico ou 

técnico e os documentos anexos ás mesmas, presúmense coñecidas polo adxudicatario, sen 

que o seu descoñecemento poida eximir da obriga do seu cumprimento. 

 

ART. 19.- RÉXIME XURÍDICO.-  

Será de aplicación a Lei 7/85 de Bases do Réxime Local, o RD 1372/1986 polo que se 

aproba o Regulamento de Bens das Corporacións Locais e, no que proceda, a Lei 33/2003 de 

Patrimonio das Administracións Públicas e o RD-Lexislativo 2/2000. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 

da concesión serán resoltas pola Administración actuante, poñendo os seus acordos fin á vía 

administrativa, e contra os mesmos poderase interpor recurso contencioso-administrativo, 

conforme ó disposto pola lei reguladora de dita xurisdicción. 

 

Terceiro) Facultar á Alcaldía para a realización dos trámites precisos para a execución deste 

acordo, así como para a sinatura dos contratos e protocolos derivados do mesmo. 

 

 

4º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS. 

O Sr. Secretario manifesta que este punto foi levado á Comisión Informativa de 

Facenda do día 26.04.2007, aprobándose o dictame por cinco votos a favor ( do PP e 

InTeo) e catro en contra (do BNG e PSdeG-PSOE). 

O Sr. Alcalde comeza dicindo que se trata de facturas que quedaron de un ano para 

outro, e que hai que pagalas, que xa vai contemplado no presuposto de 2007. 

O Sr. Sisto Edreira manifesta que se está a falar dun millón de euros, e que hai que 

darlle ó tema a importancia que ten. Di que na relación de facturas que se presentan, hai 

algunhas de gastos imprevistos, como por exemplo os arranxos no colexio da 

Ramallosa, etc., pero que hai outras cousas que plantexan máis dúbidas. Segue dicindo 

que, polo que non pasan é por facturas como as de Sogama, Aquagest ou o mantemento 

da páxina web, e pregunta se non se contaba con isto. Cre que se está desvirtuando a 

programación económica, e que despois o grupo de goberno o amaña como lles da a 

gana. Di que se supón que as empresas teñen algún tipo de relación contractual co 

concello, e que nunha moción presentada polo BNG, se falaba de que non se podía 



manter esta situación, e o grupo de goberno, en vez de sacar a concurso estes asuntos e 

darlle unha cobertura legal, non se fixo, e agora hai que pagar facturas a empresas que 

non teñen unha relación contractual co Concello. Fai unha petición formal: cando se 

trate destas cuestións, que se deixe falar ós técnicos, e pide que se permita que 

Intervención faga a súa valoración. O Sr. Alcalde responde que lle puideron preguntar 

antes do Pleno. 

O Sr. Sisto di que no regulamento se contempla que poida ser requirida a Interventora, e 

que esta se atopa hoxe no Pleno. Pregúntase se o Sr. Alcalde ten medo a escoitar un 

informe que é preceptivo, e por iso quere taparlle a boca a todo o que poida facer 

referencia a unha ilegalidade. 

O Sr. Leis le o remate do informe de Intervención que se atopa no expediente e conclúe 

en que se trata dun informe desfavorable, e que o comportamento de hoxe é o mesmo 

que o do Pleno do 30 de xaneiro, no que existe un informe similar por un expediente 

extraxudicial de crédito. Opina que ó Sr. Alcalde non lle quita o sono esta débeda, xa 

que non a vai pagar el, senón tódolos veciños, e que isto de hoxe vai supor un 

incremento da débeda. Pensa que existe un absoluto descontrol do gasto, e que por esa 

débeda non temos os servizos de calidade que deberíamos ter. Segue dicindo que agora, 

o que lle preocupa máis é que o Sr. Alcalde minta, xa que o cincuenta por cento son 

gastos xerados por xestións anteriores, e que o Sr. Alcalde manifestara que o Concello 

non tiña débedas, cando parte desas facturas son de 2001 e 2003. Opina que o Sr. 

Alcalde mentiulle ós veciños e ocultou a realidade económica do Concello. 

O Sr. Parajó toma agora a palabra e di que está claro que este tipo de cousas se dan en 

tódolos concellos, que non hai máis que mirar ós limítrofes, xa que o noventa por cento, 

ó final do ano, fan isto, e que moitas son facturas que se entregaron con retraso, cando 

xa se cerrara o exercicio correspondente. Manifesta que se se fai noutros concellos, non 

ve entón por que aquí hai tanto problema, cando ademais se incorporou ó presuposto de 

2007. Entende que os grupos da oposición deben replicarlle ó Sr. Alcalde, pero que hai 

que poñerlle os puntos ás is e non dicir só o que lles interesa. 

O Sr. Noriega di que como se nota que os cartos non son do Sr. Alcalde, e que o que 

dixo o Sr. Sisto está bastante claro. Manifesta que existe un informe en contra de 

Intervención, e que se está avalando unha ilegalidade, que existen facturas de 2001 e 

pregunta por qué non se pagaron. Dalle a impresión de que se lles está a faltar ó 

respecto, e que o Sr.Alcalde non se vai ir  de “rositas”, posto que lles deixan a eles un 

morto, unha situación claramente ilegal. Opina que a débeda existente se produciu por 

unha mala xestión, e que a eles non lles importa endebedarse, pero que, como a calquera 

veciño, se se trata dunha situación para mellorar a calidade de vida. Remata dicindo 



que, cun informe desfavorable, chama á responsabilidade da corporación para votar en 

conciencia. 

O Sr. Leis comeza dicindo que lle gustaría escoitar ó Sr. Alcalde, posto que se fala de 

diñeiro público, e debería dar unha explicación convincente. Manifesta que os 

recoñecementos extraxudiciais de crédito son cuestións puntuais, e que non son para 

facturas coma estas, que deberían estar previstas. Ademais, cóntase cun informe de 

Intervención que é contundente. Opina que é unha frivolidade que o Sr. Alcalde non 

considere isto, tendo en conta que se fala de diñeiro público, e que tódolos veciños van 

pagar pola súa irresponsabilidade. Continúa dicindo que o Sr. Alcalde, fai catro anos, 

durante a campaña electoral, escribiu nun dos seus panfletos electorais, que o Concello 

non tiña débeda contraída, e que despois se viu que había facturas pendentes por máis 

de trescentos millóns, polo que mentiu, e que a ver o que se van encontrar aínda. 

Remata dicindo que a eles si lles quita o sono esta situación, e que o Sr. Alcalde debería 

dar algún tipo de explicación. 

O Sr. Parajó pídelle ó Sr. Noriega que se tranquilice, que agora para o BNG todo é unha 

ameaza e todo é un pecado, e que debería asumir a situación dos concellos tal e como 

son, por se algún día goberna. Di que a algúns alcaldes os critican por gastar e a outros 

por ter os cartos na conta. 

O Sr. Alcalde di que polo visto o talante é do Sr. Zapatero. Manifesta que  non houbo 

tempo para facer o contrato das piscinas, e que el, como Alcalde, non vai deixar por iso 

ós veciños sen piscina. Continúa dicindo que a oposición di sempre que el vai marchar, 

pero que iso teñen que decidilo os veciños, e que lle daría pena que BNG ou PSdeG-

PSOE gobernasen. Manifesta que este recoñecemento está contemplado, e que da 

débeda da que falan moito son créditos-ponte para obras e para a Casa do Concello. Leu 

onte na prensa que un concello limítrofe está endebedado en dez millóns, polo que 

opina que os grupos da oposición poñen Teo como se fose África. Di que agora se van 

pagar estas facturas, e que non se preocupen, que non van gobernar, que aínda non se 

poñen de acordo en cal dos dous vai ser o Alcalde. 

 

Sometido este punto a votación, acádanse nove votos a favor (do PP e INTEO) e sete en 

contra (do BNG e PSdeG-PSOE), polo que resulta aprobado. 

 

5º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS. 

O Sr. Secretario le o dictame da Comisión Informativa de Facenda do día 26.04.2007, 

aprobado por unanimidade. 



O Sr. Sisto di que, igual que antes lle pareceu impresentable votar co informe de 

Intervención en contra, aquí hai un informe favorable, que son os cartos para a Casa 

Consistorial, que hai que acabala. Manifesta que, a pesares de pequenas obxeccións, non 

se vai opoñer. 

O Sr. Leis di que o feito de contar cun informe favorable de Intervención é unha 

garantía de legalidade. Cre que é preocupante que non se previran estas cuestións de 

financiamento, pero que, como existe un informe favorable, van votar a favor. 

O Sr. Parajó di que vai votar a favor. 

Sometido a votación, o Pleno do Concello, por unanimidade, acorda aprobar este punto. 

 

6º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DE AMPLIACIÓN DO PRAZO 

DO CONTRATO DE XESTIÓN DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO E 

DEPURACIÓN DE AUGAS DO CONCELLO DE TEO. 

O Sr. Secretario manifesta que o dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos 

do día 26.04.2007 foi aprobado por cinco votos a favor, dous en contra e dúas 

abstencións. 

O Sr. Alcalde comeza dicindo que o contrato con Aquagest remata no 2009, e que hai 

unha proposta de Aquagest para os vindeiros vinte anos, na que ofrece 1.750.000 euros 

para obras, co que quedarían  o saneamento e a auga listos en todo o Concello, o cal lle 

parece importante. Ademais, poñerían  novos operarios e vehículos e faríanse 

responsables das fosas sépticas e das depuradoras, ó tempo que cancelarían os recibos 

que faltan por pagar, por un importe de novecentos mil euros. Cre que é unha boa 

maneira de sacar adiante estas obras.  

O Sr. Noriega di que, se entendeu ben, o contrato non remata agora, e que se trae a 

Pleno, a un mes das eleccións, un contrato por vinte anos, cunha suba dun vinte e catro 

por cento nas taxas, e logo din que non queren que se altere. Pregunta se tamén fan esto 

nos outros concellos. Manifesta que se trae un modelo de contrato que xa non se estila e 

informado desfavorablemente por Intervención. Opina que un contrato que non remata 

agora, non hai por que traelo agora, e di que non entende por qué se fai isto, antes de 

abandonar o barco. Pide que se lle explique, que parece que se trata de deixar todo atado 

e ben atado. Continúa dicindo que eles non poden avalar isto, e cren que non é o 

momento, posto que hai un contrato en vigor ata o 2009, e que, evidentemente, van 

votar en contra. 

 O Sr. Leis di que quere salientar dúas cuestións. A primeira, que aquí se recoñece unha 

débeda de novecentos mil euros con Aquagest, unha empresa con relación contractual 

co Concello, polo que lle gustaría que lle explicasen por qué hai esa débeda. En segundo 

lugar, di que o Sr. Alcalde está recoñecendo indirectamente que mentiu cando o grupo 



socialista lle presentou un dossier sobre as depuradoras. O Sr. Alcalde dixera que eran 

competencia de Aquagest, e agora di que Aquagest vai asumir as competencias en 

materia de depuradoras. Dille que vaia a calquera depuradora de Teo, a ver en que 

estado están, e que a responsabilidade era do grupo de goberno, que non funcionan 

porque non as atenderon. Non sabe se está contemplado que se levanten as depuradoras 

que están estragadas por falla de mantemento. Di que o Sr. Alcalde presenta o informe 

favorable de dous avogados que traballan para o Concello, pero que en cambio se oculta 

o informe desfavorable de Intervención. Segue dicindo que a proposta final que se lles 

propón é aceptar a de Aquagest,  que nin sequera se di que sexa da Alcaldía, e que 

queren saber se se fixeron informes previos para ver se esta proposta era de calidade. 

 Pensa que só hai un elemento positivo nesta proposta, que é trasladar aquí o problema 

do abastecemento de Teo. Opina que non era nin o momento nin a maneira de traelo, 

posto que tiña que ser con máis tempo, e que o fará a vindeira corporación. Do resto, 

tanto o fondo como a forma lle parecen censurables. Di que este é un servizo básico 

para os cidadáns, que tería que ser estudiado, pedindo informes e máis propostas, e logo 

elixir a máis conveniente. Manifesta que se ven obrigados a votar en contra. Remata 

dicindo que lles tivera gustado que se tivesen feito as cousas doutra maneira, pero que 

tal e como se lles presentou, non poden votar afirmativamente. 

O Sr. Parajó comeza dicindo que os mandatos son de catro anos, e que se acaban cunhas 

eleccións e un cambio de goberno. Pensa que os temas se poden traer  en calquera 

momento da lexislatura. Sabe que o contrato non remata ata o 2009, pero que haberá 

que mirar as vantaxes e desvantaxes para o Concello e os cidadáns. Pensa que os grupos 

da oposición non miran se é bo ou non, senón o feito de traelo agora. Manifesta que hai 

que analizar o aumento de taxas e cando se vai facer. Cre que as taxas hai que subilas 

porque están moi baixas. Opina que agora se pode facer máis obra con eses cartos que 

no 2010, porque os prezos aumentan cada ano, e que dan os cartos para a auga e o 

saneamento, e así moitos veciños que non dispoñen deles van a telos. Reitera que o que 

hai que mirar é se é algo bo ou malo, e non o feito de traelo agora, e que as taxas hai que 

aumentalas, porque senón non se pode subsistir.  

O Sr. Noriega cre que non se trata só dunha cuestión de forma. Di que o modelo de 

contrato xa non se usa, e que non saben se responde á normativa legal. Manifesta que 

ven informado por dous asesores, un deles pensa que cun contrato ilegal, e que veñen a 

rebater o informe de Intervención., e que do que se está falando é dunha renovación por 

vinte anos. Opina que é escandaloso, non só na forma senón tamén no fondo, e que o 

seu compromiso é o de revisar este acordo para evitar que vaia adiante. Cre que é un 

claro incumprimento, e que o Sr. Parajó reduce todo a unhas cuestións mínimas.   



O Sr. Leis di que é certo que as lexislaturas son de catro anos, e que o grupo de goberno 

actúa legalmente traendo o tema ó Pleno, pero que houbo tempo para traelo antes, e con 

estudos máis profundos. Non está de acordo coa forma, ó traer a prórroga dun contrato, 

nin co fondo. Pensa que hai un aspecto positivo, que é a condonación da débeda e tamén 

o investimento, pero que non hai propostas doutras empresas para contrastar. Segue 

dicindo que o que lle preocupa non son as taxas, senón a relación calidade-prezo, e que 

non hai un estudo rigoroso de que esta é a mellor oferta, porque non se contrasta. Opina 

que este non é o momento nin a maneira, e que non vai entrar en cuestións de solvencia 

da empresa “Aquagest”, pero que se debería dar a oportunidade de demostralo, co 

principio da competencia, traendo outras ofertas e vendo cal é a mellor. Remata dicindo 

que, por todas estas razóns, o seu grupo se ve obrigado a votar en contra.  

O Sr. Parajó manifesta que el non vai avalar unha cousa que sexa ilegal, e que considera 

que, cos informes que hai, este asunto é legal. Di que en Arzúa, onde goberna o BNG,  

en Santiago, con PSdeG-PSOE e BNG, e en máis sitios, se fixo, e que vendo que neses 

concellos tamén o fixeron, algúns con contratos de máis anos, non ve cal é o problema. 

Opina que vai repercutir positivamente nos veciños, ó poder rematar o saneamento e 

colocar a auga, que o aumento de taxas vai supor pouco e que de tódolos xeitos había 

que facelo. Remata repetindo que cos cartos que dan agora se van poder facer máis 

obras que en 2010. 

O Sr. Alcalde di que leva vinte anos no Concello e que nunca veu que se lle apoiasen 

uns presupostos. Pensa que cos cartos que vai aportar “Aquagest” se vai poder facer o 

saneamento naqueles lugares que non o teñen, e que son obras importantes, e que, en 

canto ó que se falou de levantar as depuradores, manifesta que cando funcione a de 

Pontevea, se fará. Remata dicindo que en concellos como As Pontes, se fixo a 

renovación por vinte anos, en Arzúa, por vinte anos, en Xinzo de Limia, por trinta anos, 

en Baños de Molgas, por vinte e cinco anos, en Ames, por quince e en Vilagarcía de 

Arousa, por vinte anos, e pregúntase se aquí non se pode aprobar, e se non se vai poder 

levar nada adiante.  

Sometido este punto a votación,  o Pleno, con nove votos a favor (do PP e INTEO) e 

sete en contra (do BNG e PSdeG-PSOE), adopta o seguinte acordo:  

 

Primeiro)Modificar o contrato vixente coa empresa AQUAGEST segundo os termos que á 

seguir se expresan: 

 - Cambio da fórmula polinómica existente por incremento da retribución regulada polo IPC 

interanual decembro  para  a revisión de prezos, con carácter retroactivo dende o ano 2001. 

- Aprobación das liquidacións desde o ano 2001 de acordo ó  IPC interanual de decembro. 

- Condonación da débeda pendente que ten o Concello con Aquagest, que ascende a un importe de 

932.429,04 euros ata o período de facturación 2006/04. 



- Incorporación, dentro da xestión actual, das novas instalacións (EDAR de Calo e depuradoras 

compactas). 

- Incorporación de dous novos operarios no servizo de abastecemento e  saneamento do Concello  de 

Teo, un  incorporaríase na xestión do abastecemento de auga  potable e outro na xestión da depuración 

de auga residual.  

- Financiación e execución de obras, por parte de Aquagest, ata un total de 1.750.000 euros de 

Presuposto de Execución por Contrata (P.E.C.) (IVE  incluído). Ditas obras iranse  executando a 

instancia do Concello, previa aprobación das memorias técnico-económicas correspondentes. 

- Aprobación do incremento do 5% sobre IPC interanual de decembro, das retribucións de auga e 

saneamento existentes no 2007 para a súa  aplicación no primeiro período do 2008, para absorber os 

custos correspondentes á ampliación da xestión no ámbito de depuración (EDAR de Calo e depuradoras 

compactas), co  fin de manter o  equilibrio económico do xestor 

- Aprobación do incremento anual para o ano 2009 e  sucesivos, ata a  finalización do contrato, das 

retribucións de auga e saneamento de acordo ó IPC interanual a 31 de decembro, co fin de manter o 

equilibrio económico do xestor. 

- Aprobación da actualización anual do cadro de prezos do Servizo (acometidas, contadores, etc.) 

conforme ó  IPC interanual de xaneiro  para a súa  aplicación en xuño de 2007.  

- Aprobación do incremento do 24% sobre IPC de decembro das tarifas existentes de auga e saneamento 

(última actualización de ordenanza publicada 31/12/1997), para a súa aplicación na facturación do 

primeiro trimestre do ano 2008, co  fin de manter o equilibrio económico do xestor. Por elo a 

Corporación realizará tódolos trámites legais para a súa correcta aplicación en el año 2008. 

- Aprobación da creación dunha estrutura tarifaria de depuración igual á da auga. O seu importe sería o 

-20% (menos vinte por cento) da tarifa correspondente á auga, para a súa aplicación na facturación do 

primeiro trimestre do ano 2008, co o fin de manter o equilibrio económico do xestor. Por elo a 

Corporación realizará tódolos trámites legais para a súa correcta aplicación no ano 2008. 

- Ampliación do contrato resultante por 20 anos, a contar dende o remate da vixente prórroga, que 

remata o 1-1-2009, é dicir, ata a data do 1-1-2029. 

 

Segundo)Facultar á Alcaldía para a realización dos trámites precisos para a execución deste 

acordo, así como para a sinatura dos contratos e protocolos derivados do mesmo 

 

7º) CORRECCIÓN DE ERROS NO CADRO DE PERSOAL LABORAL INCLUIDO  

NA DOCUMENTACIÓN DO ORZAMENTO 2007.  

O Sr. Secretario manifesta que o dictame da Comisión Informativa de Réxime Interno e 

Persoal, do día 26.04.2007, resultou aprobado, por sete votos a favor e dúas abstencións.  

O Sr. Alcalde manifesta que se actualizaron os salarios dos peóns e que quedaron dúas 

persoas por debaixo, e que por iso hai que amañalo.  

O Sr. Iglesias manifesta que isto é unha subida salarial, e non un erro. Di que nas táboas 

salariais se asignan os salarios, e que aquí non existe unha táboa unificada nun convenio 

colectivo, polo que se dan circunstancias como salarios diferentes dentro do mesmo 

grupo. Segue dicindo que independentemente de que considere que isto sexa máis ou 

menos axeitado, considera que non é o medio adecuado para facelo. Manifesta que o seu 



grupo se compromete a promover un convenio colectivo cunha táboa salarial en función 

da titulación de acceso, unha futura RPT cunha asignación de funcións. Entende que 

haxa que regularizar esta situación, pero que habería que analizar que convenio regula 

cada un dos postos e mirar o que lle corresponde a cada grupo ou facer unha 

unificación. Cre que o sistema que hai aquí é complicado, e que non sabe cal é a norma 

xurídica na que se basea.  

O Sr. Leis comeza dicindo , respecto ó punto anterior,  que agarda que “Aquagest” non 

faga chapuzas como os viaductos que aparecen agora. O Sr. Castroagudín responde que 

o Sr. Leis sabe de sobras que esa situación é provisoria. 

O Sr. Leis segue dicindo que o seu grupo móstrase a favor neste punto, porque os erros 

hai que subsanalos. Cre que a solución para os problemas laborais é a elaboración dunha 

relación de postos de traballo, que xa propuxera o seu grupo, porque é onde se 

establecen as regras do xogo e se marcan as competencias e as retribucións, que 

segundo el ás veces obedecen a criterios de arbitrariedade. Parécelle dificilmente 

xustificable que, por exemplo, un grupo B (arquitecto técnico) cobre igual que un grupo 

E (servizos múltiples). Opina que isto se subsana cunha RPT, e di que xa que ó grupo de 

goberno lles gustan tanto as comparacións, que vaian a Ames, onde se encargou a RPT 

a unha empresa externa e se aprobou. Cre que de seguro o fará a vindeira corporación, 

pero que, en todo caso, o seu grupo vai votar a favor. Dille ó Sr. Alcalde que faga 

memoria das propostas do grupo de goberno que apoiou o PSdeG-PSOE, e das do 

PSdeG-PSOE que apoiou o goberno, e que así se verá onde está o talante.  

O Sr. Parajó manifesta simplemente que está a favor neste punto.  

O Sr. Iglesias di que, independentemente da RPT, o compromiso do seu grupo é o de 

promover un convenio do persoal laboral e un cadro de retribucións homoxéneo e claro, 

que é o único instrumento para deixar o capricho de asignación de salarios. Anuncia que 

o seu grupo se vai abster.  

O Sr. Leis comeza dicindo que os convenios colectivos deben respectar as RPT e son 

expresión delas, e que logo deben ser tomadas en conta e como referencia para un 

convenio colectivo.  

Sometido este punto a votación, acádanse doce votos a favor (do PP, PSdeG-PSOE e 

INTEO) e catro abstencións (do BNG), polo que resulta aprobado.  

 

8º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO REGULAMENTO DO SERVIZO PARA 

DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO ANTA (Apoio normalizado para o 

transporte adaptado).  

O Sr. Secretario da conta do dictame da Comisión Informativa de Asuntos Sociais do 

día 26.04.2007, que foi aprobado por cinco votos a favor e catro abstencións.  



O Sr. Iglesias di que este servizo non é novo, pero que se vai asentando, e que ve lóxico 

un regulamento municipal que dea unha base xurídica. Manifesta que quere facer varias 

puntualizacións, que poden impedir a arbitrariedade na prestación do servizo, e que son 

as que seguen:  

No punto 6º, deberase engadir “Esta situación xustificarase nunha resolución con 

informe social favorable do/a traballador/a social de atención primaria, e quedará 

arquivada na historia social. Esta circunstancia terase en conta para a concesión de 

prestacións sociais municipais de todo tipo.”  

No punto 8º,  onde di “Nun segundo nivel de atención sitúase a persoa encargada da 

conducción e a acompañante”, deberá dicir “ Nun segundo nivel de atención sitúase a 

persoa encargada da conducción e a acompañante con formación necesaria para garantir 

a calidade do servizo”.  

No punto 11º, deberá engadirse “O prazo para solicitar o servizo será público e 

comunicaráselle por escrito aos usuarios o momento da concesión. Do mesmo xeito 

comunicaránselle as posibles modificacións do mesmo.”. 

Todos os demais grupos se mostran de acordo en aceptar as modificacións propostas, 

que se incorporan  ó Regulamento que se presentou á consideración do Pleno. 

Sometido a votación, este punto é aprobado por unanimidade dos dezaseis membros 

presentes dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación, 

transcribíndose o Regulamento a continuación: REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSOAS CON DEPENDENCIAPERSOAS CON DEPENDENCIAPERSOAS CON DEPENDENCIAPERSOAS CON DEPENDENCIA      A finais do ano 2005 púxose en marcha en 51 concellos galegos, de entre 10.000 e 50.000 habitantes, o Programa de Apoio Normalizado de Transporte Adaptado (ANTA). Nesta experiencia piloto participou o concello de Teo, a través da sinatura dun convenio de colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.   O programa contou naquel intre cun financiamento de 25.000,00 €. Durante o ano 2006 o anterior convenio viuse prorrogado e a dotación económica ascendeu a 40.000,00 €. A finais do 2006 o citado departamento da Xunta de Galicia comunicou a entrada do servizo de transporte adaptado nos programas subvencionables a través 



do Plan Concertado, motivo polo cal foi incluído dentro da petición correspondente ao exercicio 2007.   O mantemento e a consolidación deste programa, destinado a promover e garantir a igualdade ás persoas con dependencia, require da aprobación dunha ordenanza municipal que regule a xestión do servizo de transporte adaptado, así coma o acceso e mantemento da condición de beneficiario/a de dita prestación. En consecuencia, o Departamento de Servizos Sociais Municipais do concello de Teo vén de elaborar a seguinte proposta, na cal se tiveron en conta as recomendacións publicadas pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para a implantación do Programa ANTA nos concellos de Galicia.  Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte adaptado para persoas con adaptado para persoas con adaptado para persoas con adaptado para persoas con dependenciadependenciadependenciadependencia     1-OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN  
• Regular o Servizo de transporte adaptado e acompañamento social para persoas con dependencia no municipio de Teo, ao abeiro do Programa de Apoio Normalizado de Transporte Adaptado (ANTA).  2-MARCO XURÍDICO DE REFERENCIA 
• Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos minusválidos, establece o deber dos poderes públicos de tomar todas as medidas necesarias para acadar a integración social efectiva das persoas con minusvalía. 
• A Lei 4/1993 do 14 de abril, de Servizos Sociais de Galicia, no seu artigo 3, establece que os servizos sociais se rexerán, entre outros, polos principios de prevención, normalización, integración, planificación e coordinación. Ademais no seu artigo 21 enumera entre as competencias que lles corresponden aos concellos, as de creación e xestión de servizos sociais de atención primaria e de atención especializada. Concretamente, o artigo 21, parágrafo b), sinala que lles corresponde aos concellos “a creación e xestión de servizos sociais especializados de ámbito local, entendendo por tales aqueles nos que os usuarios sexan predominantemente residentes no concello”. 
• Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, define os conceptos de “accesibilidade”, 



“barreiras e as súas modalidades”, “persoas con limitacións ou mobilidade reducida” e “axuda técnica”, e establece tamén unha clasificación dos niveis de accesibilidade en “adaptable”, “practicable”  e “convertible”. Ademais, comrpende un anexo no que se recollen os parámetros técnicos aos que se deberán axustar todas as actuacións que se realicen en materia de accesibilidade e supresión de barreiras.   
• Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e calificación do grao de minusvalía 
• Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, a cal fixa no artigo 2, entre os seus principios inspiradores os seguintes: vida independente, normalización, accesibilidade universal ou deseño para todos 
• Ordenanza municipal reguladora do SAD, recolle como obxectivos, no seu artigo 4, apartado 2: “facilitar a autonomía persoal no medio habitual para o logro dun maior benestar e mellora da calidade de vida”, no apartado 3: “favorecer a convivencia e evitar o illamento social”.   3-OBXECTIVOS DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO:  Co fin de garantir ás persoas con algún grao de dependencia a máxima integración dentro dos servizos xerais do seu contorno, ao tempo que aliviar a situación das familias coidadoras, este servizo formúlanse os seguintes obxectivos:  3.1-Poñer a disposición das persoas con dependencia que teñan dificultades para o uso de transporte normalizado a posibilidade de usar un medio de desprazamento axeitado ás súas necesidades, que lles facilite a súa mobilidade  3.2-Garantir o acceso, en condicións de igualdade, das persoas con necesidades especiais de mobilidade, aos servizos de calquera tipo (sanitarios, educativos, culturais, lúdicos, e outros) favorecendo a súa comunicación e participación no seu contorno habitual. 3.3-Dispoñer de recursos para a normalización da realización das actividades instrumentais e básicas da vida diaria, por parte das persoas con dependencia.  



 4-PRELACIÓN NO ACCESO AO SERVIZO E ACTUACIÓNS COMPRENDIDAS NESTE:  A finalidade para a que se demanda a utilización do transporte adaptado será tida en conta para determinar a orde de prelación no acceso ao servizo, recolléndose as seguintes actuacións, enumeradas segundo prioridade:  4.1-Desprazamento da persoa beneficiaria a consultas sanitarias, tanto do sistema público coma do privado, cando o mesmo non sexa competencia do sistema sanitario  4.2-Desprazamentos da persoa beneficiaria aos centros e equipamentos do sistema de servizos sociais: residencias, centros de día ou outros equipamentos de aloxamento temporal ou permanente, ao que deben acudir por ser usuarios/as dos mesmos   4.3-Desprazamentos aos centros e equipamentos do sistema de servizos sociais que, non tendo carácter de aloxamento, dispoñen de programas e/ou actividades aos que acoden ou deban acudir por ser usuarios/as dos mesmos.  4.4-Desprazamentos a actividades de mero desenvolvemento persoal.   Dentro desta priorización, en todos os casos prevalecen os desprazamentos a centros de carácter público sobre aqueles que teñan lugar a centros de mantenza privada.    Cando sexa preciso e así estea indicado o acompañamento e apoio físico e social, terá lugar durante a totalidade da actividade a desenvolver.  5-REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 5.1-Estar empadroado/a no concello de Teo   



5.2-Ter dificultades de mobilidade para uso de transporte colectivo. Este aspecto virá determinado polo recoñecemento de minusvalía que recolla, explícitamente, a “existencia de dificultades de mobilidade que impidan a utilización de transportes colectivos”, ou ben pola aplicación directa do baremo que se recolle no Anexo III do Real Decreto 1971/1999, de desenvolvemento do artigo 5.4b) desta norma, que establece que “a relación esixida entre o grado de minusvalía e a determinación da existencia de dificultades de mobilidade para usar transportes colectivos,... fixarase por aplicación do citado baremo” (Anexo I deste regulamento: Baremo para determinar dificultades de mobilidade).   6-FINANZAMENTO  O servizo do transporte adaptado ten vocación universal, con independencia da posición económica das persoas susceptibles de ser beneficiarias. Sen embargo establécese o copagamento en contraprestación pola prestación do servizo, en función do nivel de recursos económicos (renda e patrimonio da unidade de convivencia) de que dispoñen os/as usuarios/as. De tal forma establécese a cofinanciación do custo do servizo, da que participan as administracións centrais e autonómica (a través do Plan Concertado), o concello e as propias persoas usuarias.  Para os efectos do cálculo dos recursos económicos dispoñibles ponse en relación a contía mensual do IPREM (indicador público de renda a efectos múltiples) e a renda per cápita da unidade de convivencia, para o cálculo desta última aplicarase a seguinte fórmula: Ingresos de traballo/prestacións periódicas/patrimonio – alugueiro/hipoteca 1ª vivenda Nº de persoas da unidade de convivencia  No caso de que a unidade de convivencia non conforme unha única unidade económica, por existir malas ou nulas relacións entre os membros que as conformen, só se terá en conta a situación económica da persoa que solicita.  Esta situación xustificarase nunha resolución con informe social favorable do/a traballador/a social de atención primaria, e quedará arquivada na historia social. Esta circunstancia terase en conta para a concesión de prestacións sociais municipais de todo tipo.  



Anexo II – Baremo económico  7-XESTIÓN DO SERVIZO: A entidade local asume as responsabilidades de planificación, control, xestión e execución; o que inclúe a confección da correspondente lista de espera no caso de que o volume das demandas supere a capacidade de resposta do servizo, así como a priorización daqueles casos de maior urxencia e/ou gravidade.  8-PROFESIONAIS, PERSOAL DO SERVIZO: Nun primeiro nivel de atención estará a traballadora social de atención primaria, que participarán na difusión e información do servizo. Esta laboura será completada pola traballadora social encargada da xestión do servizo, que ademais realizará a programación xeral deste, coordinará aos profesionais e realizará unha valoración individual fundamental para a planificación dos servizos concretos.  Nun segundo nivel de atención sitúase a persoa encargada da conducción e a acompañante con formación necesaria para garantir a calidade do servizo. Esta última estará encargada de facilitar a accesibilidade e apoiar o desenvolvemento das xestións.    9-CONDICIÓNS DO VEHÍCULO: Este debe contar con todos os dispositivos necesarios para o acceso ao transporte de persoas con dificultades de mobilidade.   10-XESTIÓN E TRAMITACIÓN / BAREMO DE PRIORIZACIÓN: 10.1 – As solicitudes do servizo de transporte adaptado presentaranse perante o departamento de servizos sociais do concello, no modelo aprobado por este (Anexo III).  10.2 – Recibida a solicitude o/a traballador/a social procederá á comprobación dos datos achegados, valéndose de entrevistas, visitas domiciliarias, e calquera outro medio que considere oportuno.   10.3 – Documentación requirida: *NIF / NIE da persoa que solicita 



*Xustificante de ingresos de todas as persoas que forman a unidade de convivencia *Fotocopia da declaración da renda. Se non está obrigado/a a realizara, achegarase certificación negativa da mesma.  *Certificado de bens de natureza rústica e urbana *Certificado de empadroamento. No seu caso estimaranse igualmente as circunstancias de convivencia. *No seu caso, xustificante bancario de todos os rendementos de capitais mobiliarios dos que sexan titulares o/a solicitante e os restantes membros da súa unidade de convivencia *Certificado de minusvalía, de estar na súa posesión *Informe médico, actualizado  *Canta información e documentación sexa estimada pertinente polo departamento de servizos sociais do concello, para os efectos de realizar unha completa valoración dos aspectos a ter en conta para a concesión do servizo.   10.4 – A concesión da condición de persoa beneficiaria do transporte adaptado irá aocmpañada pola entrega da credencial correspondente (Anexo IV).  11-CONDICIÓNS DO SERVIZO: Unha vez obtida a credencial, o/a usuario/a poderá beneficiarse do servizo de transprote para a fianalidade que foi solicitado, coa regularidade que foi establecida na correspondente resolución administrativa.  Si se tratase de servizos puntuais, o/a beneficiario/a acreditado/a deberá solicitar estes coa suficiente antelación, para permitir a organización do servizo e garantir a resposta a todas as demandas.  Tal como recolle o punto 12, as persoas usuarias deberán comunicar calquera cambio na súa situación, que poida afectar ao dereito de acceso ao transporte adaptado. En todo caso, anualmente realizarase unha revisión xeral dos expedientes abertos, a fin de garantir o mantemento dos requisitos, así como unha avaliación do servizo que permita determinar o grao de consecución dos obxectivos e adaptación ás necesidades do programa de apoio normalizado de transporte adaptado. 



O prazo para solicitar o servizo será público e comunicaraselle por escrito aos usuarios o momento da concesión. Do mesmo xeito comunicaránselle as posibles modificacións do mesmo.  12-OBRIGAS DO PERSOAL E USUARIOS/AS 121 – Respectar as normas e condicións establecidas mediante acordo escrito, no momento da concesión do servizo   12.2 – Comunicar as circunstancias que poidan acontecer e dean lugar a modificacións na prestación do servizo   12.3 – Respectar a intimidade do/a usuario/a e gardar a debida confidencialidade.  A persoa usuaria comprométese ademais a que se realice o seguimento e control do desenvolvemento do servizo polo equipo técnico de servizos sociais da entidade local.  13-CAUSAS DE EXTINCIÓN OU CESAMENTO DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO  13.1 – Renuncia da persoa usuaria   13.2 – Traslado da súa residencia a outro concello   13.3 – Desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo   13.4 – Incumprimento das obrigas establecidas no apartado anterior (11112222)   13.5 – Finamento da persoa usuaria   13.6 – Cando por razóns do servizo fose necesario ampliar o número de persoas usuarias e non existise dispoñibilidade, poderan priorizarse novos casos en consideración á urxencia e/ou gravidade da situación persoal, sanitaria, social e/ou económica do/a beneficiario/a e mais a súa familia segundo o baremo que se estableza para os efectos. 



 
9.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PROXECTO ANTA. 
Sometido a votación, este punto é aprobado por unanimidade dos dezaseis membros 
presentes dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación, 
transcribíndose a ordenanza a continuación:  1111----OBXECTOOBXECTOOBXECTOOBXECTO    Normativa fiscal de referencia.  Este concello establece o prezo público pola utilización do servizo de transporte adaptado para persoas con dependencia.  2222----BASE IMPOÑIBLEBASE IMPOÑIBLEBASE IMPOÑIBLEBASE IMPOÑIBLE    O establecemento das tarifas recollidas no apartado 3 toma como referencia o custo medio por servizo, distinguindo entre aqueles que se realicen dentro do termo municipal e os que fagan referencia a desprazamentos fóra do municipio de Teo.   *o custo por servizo dentro do termo municipal será equivalente a unha hora de servizo *o custo por servizo fóra do termo municipal será equivalente a dúas horas de servizo.  Estas tarifas serán actualizadas anualmente, consonte ao IPC, e estarán suxeitas a variacións que melloren e faciliten a xestión do servizo; tendo en conta sempre a vocación universal desta prestación, así como a obriga de garantir que a escaseza de recursos non supoña un impedimento para o acceso á mesma.   3333----CONTÍA A ACONTÍA A ACONTÍA A ACONTÍA A ABOAR:BOAR:BOAR:BOAR:    Tal e como recolle o baremo económico que establece o regulamento municipal do servizo de transporte adaptado para persoas con discapacidade, a contía a aboar estará en relación aos ingresos per cápita da unidade de convivencia.   



 

sobre o custo
dentro do
municipio

sobre o custo fóra
do municipio

0,00% 0,00%

5,00% 5,00%

15,00% 15,00%

30,00% 30,00%

50,00% 50,00%

80,00% 80,00%

100,00% 100,00%

Elementos de referencia

1-Indicador Público de Rendas a Efectos Múltiples (IPREM)
No ano 2007: 499,20 euros mensuais

2-Renda per cápita familiar

3-Custo medio dun servizo 
3.1-Dentro do termo municipal

Equivalente ao custo de 1 hora de servizo

Fórmula de cálculo

3.2-Fóra do termo municipal

Equivalente ao custo de 2 horas de servizo

Fórmula de cálculo

x 2

 número de horas diarias de servizo

TRANSPORTE ADAPTADO 

BAREMO ECONÓMICO 

22 (días laborais mensuais - de media)

 número de horas diarias de servizo

Custo total mensual do transporte adaptado 

22 (días laborais mensuais - de media)

INGRESOS PER CÁPITA
PORCENTAXE DE CO-PAGAMENTO

Custo total mensual do transporte adaptado 

nº de persoas da unidade de convivencia

Ata o 150% do IPREM

Máis do 150% e ata o 200% do IPREM

Máis do 200% e ata o 250% do IPREM

Máis do 250% e ata o 300% do IPREM

Máis do 300% e ata o 350% do IPREM

Máis do 350% e ata o 400% do IPREM

Ingresos de traballo/prestacións periódicas/patrimonio - gastos alugueiro/hipoteca 1ª vivenda

Máis do 400% do IPREM



  4444----PAGAMENTO:PAGAMENTO:PAGAMENTO:PAGAMENTO:    As liquidacións de prezos practicaranse por servizo ou mes natural, segundo este se realice de forma puntual ou con unha frecuencia predeterminada. O abono do prezo público realizarase na primeira semana natural do mes seguinte, a través das distintas contas abertas para tal efecto polo concello, en entidades financeiras con sucursal no termo municipal. Cando por causas imputables á persoa obrigada ao pago o servizo non se preste, procederá igualmente o pago deste.  Existe a posibilidade de proceder á suspensión desta obriga cando a suspensión do servizo se estenda por período superior a unha semana natural no caso de que se trate dunha prestación periódica e que así o comunique a persoa interesada.    
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as once horas 
e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto 
e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, 
do 2 de abril. 
 Vº e Prace. 
 O Alcalde,       O Secretario acctal, 
 
 
 
 
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.    Asdo. Luis Nieto Lago  

 



BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 13 DE XUÑO DE 2007. 
 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 
por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dez horas do día 13 de xuño de 
2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido 
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co 
obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron 
previamente citados. 
SEÑORES ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente: 
D. Armando U. Blanco Martínez. 
Concelleiros: 
D. Antonio Castroagudín Valladares. 
D. Manuel Mata Iglesias. 
D. Juan B. Aller Suárez. 
D. Ramón Cea Ferreiro. 
D. José Albino Vázquez Pallas. 
D. Manuel R. Cajaraville Campos  
D. Manuel  Cao Fuentes. 
D. Martiño Noriega Sánchez 
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 
D. Alexandre Leis Carlés. 
Dª. Sandra Riveiro Carro. 
D. José Manuel Elías Noya. 
D. José Carlos Rego Jorge. 
D. F. Manuel Parajó Liñares. 
 
Non asiste: Dª Carmen Diéguez González. 
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello. 
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello de Teo. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 
acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 
 
1º) APROBACION, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS 

SESIÓNS DE DATAS: 26.03.07, 28.04.07 E  30.04.07.  

Sometidos a votación, o Pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis membros 

presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, acorda aprobalos sen ningunha 

rectificación, e que se rexistren no libro correspondente. 

 
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as dez horas e 
dous minutos, de todo o que como Secretaria certifico, de orde e co visto e prace do Sr. 
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril. 
 Vº e Prace. 
 O Alcalde,       A Secretaria Xeral, 
 
 
 
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.       Asdo. Cristina Castro Fuentes 



Acta da Sesión Extraordinaria de constitución do Concello de 

Teo celebrada o día 16 de xuño de 2007 como consecuencia 

das eleccións municipais celebradas o día 27 de maio de 2007.   

No salón de sesións da  casa consistorial do Concello de 

Teo, ás nove horas da mañá do día 16 de xuño de dous mil sete, en 

cumprimento do disposto no artigo 195 da Lei orgánica 5/1985, de 

19 de xuño, de réxime xeral electoral, e o art. 37.1 do Regulamento 

de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións 

locais, aprobado polo Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, 

concorren debidamente convocados, os/as concelleiros/as 

electos/as nas eleccións locais realizadas o día 27 de maio de 

2007, e que son (chamados por orde alfabético) os/as seguintes: 

Barros Rodríguez, María del Carmen 

Blanco Martínez, Armando Urbano 

Castroagudín Valladares, Antonio 

Curras Rey, Sara Josefina 

Diéguez González, Carmen 

Fernández Martínez, Andrés 

Hermida Gulías, María do Carme 

Leis Carlés, Alexandre 

Mata Iglesias, Manuel 

Noriega Sánchez, Martiño 

Parajó Liñares, Florencio Manuel 

Rama Lesta Manuel José 

Rego Jorge, José Carlos 

 



 

Rey Martínez, Ángel Manuel 

Riveiro Carro, Sandra 

Sisto Edreira, Rafael Carlos 

Vázquez Pallas,José Albino  

 

Constitúen un total de 17 concelleiros/as electos/as e, polo 

tanto, a maioría absoluta dos/as concelleiros/as electos/as esixida 

no artigo 195.4 da L.O. 5/1985 de 19 de xuño, do réxime xeral 

electoral, que se reúne  co obxecto de realizar a sesión pública 

extraordinaria de constitución do Concello, dando fe do acto a 

secretaria xeral do Concello, dona Cristina Castro Fuentes. 

 

1.- Constitución da mesa de Idade 

Aberta a sesión pola sra. secretaria  dáse  lectura ao 
contido do art. 195.4 de la L.O. 5/1985 e 37.2 do 
Regulamento de organización e funcionamento e 
réxime xurídico das corporacións  locais, 

De conformidade co disposto no artigo 195 da LOREG e 
37.2 do Regulamento de organización e funcionamento das 
entidades locais, 

1. As Corporacións municipais  constitúense en sesión 
pública o vixésimo día posterior á realización das eleccións,  
salvo que se presentase recurso contencioso-electoral 
contra a proclamación dos/as concelleiros/as electos/as, 
neste suposto  constitúense o cuadraxésimo día posterior 
ás  eleccións. 

2. Para tal fin,  constitúese unha mesa de idade integrada 
polos/as electos/as de maior e menor idade, presentes no 



acto, actuando como secretario/a o que o sexa na 
Corporación. 

A Mesa comproba as credenciais presentadas ou as 
acreditacións  da personalidade dos/as electos/as 
con base ás certificacións que ao Concello remitira a 
Xunta Electoral de Zona e declarará constituída a 
Corporación se concorren a maioría absoluta dos/as 
concelleiros/as electos/as. En caso contrario,  
realizarase a sesión dous días despois, quedando 
constituída a Corporación con calquera número de 
concelleiros/as presentes. 

Procédese a continuación a chamar aos concelleiros 

electos de maior e menor idade entre os presentes, co obxecto de 

formar a Mesa de Idade, segundo establecen os preceptos antes 

citados, correspondendo a designación a don Antonio Castroagudín 

Valladares e a dona Sandra Riveiro Carro, que pasan a ocupar o 

lugar destinado para o efecto, quedando constituída a Mesa de 

Idade polas seguintes persoas: 

Don Antonio Castroagudín Valladares, concelleiro electo de 

maior idade. 

Dona Sandra Riveiro Carro, concelleira electa de menor 

idade. 

Dona Cristina Castro Fuentes, secretaria xeral da 

Corporación. 

 

Informase por mín, secretaria aos membros da Mesa de 

Idade que foron comprobadas as credenciais dos dezasete electos 

na Secretaría Xeral. 

Así mesmo, en cumprimento co disposto no  punto 5 do 



artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de 

réxime local, e o art. 30 a 32 do ROF, a secretaria xeral manifesta 

que  presentaron a declaración sobre os seus bens patrimoniais, 

causas de posible incompatibilidade e os relativos a  calquera 

actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos 

económicos que afecten ou lles poidan afectar no  ámbito de 

competencia da Corporación. 

A continuación  ponse en coñecemento dos/as 

concelleiros/as electos/as concorrentes que, de conformidade co 

disposto no número 8 do art. 108 da L.O. 5/1985, de 19 de xuño, de 

réxime xeral electoral , no intre da toma de posesión e para adquirir 

a plena condición do cargo de concelleiro/a, os/as candidatos/as 

electos/as deberán xurar ou prometer acatamento á Constitución, 

así como cumprimentar os demais requisitos previstos nas leis ou 

regulamentos respectivos polo que de conformidade do artigo 1 do 

Real Decreto 707/79, de 5 de abril,  formúlaselles a cada un dos 

candidatos a seguinte pregunta: 

"¿Xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir 

fielmente as obrigas do cargo de concelleiro/a  con lealdade ao 

Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental 

do Estado?" 

Contestando: 

Barros Rodríguez, María del Carmen      Xuro 

Blanco Martínez, Armando Urbano.         Xuro 

Curras Rey, Sara Josefina                       Xuro 

Diéguez González, Carmen                     Prometo 

Fernández Martínez, Andrés                   Prometo 



Hermida Gulias, María do Carme             Prometo 

Leis Carles, Alexandre                             Prometo 

Mata Iglesias, Manuel                              Xuro 

Noriega Sánchez, Martiño                        Prometo 

Parajó Liñares, Florencio Manuel             Prometo 

Rama Lesta Manuel José                         Prometo 

Rego Jorge, José Carlos                          Prometo 

Rey Martínez, Ángel Manuel                    Prometo 

Sisto Edreira, Rafael Carlos                     Prometo 

Vázquez Pallas,José Albino                     Xuro 

Riveiro Carro, Sandra                              Prometo        

Castroagudín valladares, Antonio            Xuro      

Unha vez rematado o acto de promesa ou xuramento do 

cargo, a Mesa de Idade declara constituída a Corporación.  

  

2.- Elección do Alcalde 

Inmediatamente despois da Constitución da Corporación a 
secretaria dá lectura ao artigo 196 da L.O. 5/1985, de 
19 de xuño, de réxime xeral electoral, que establece o 
procedemento para a elección do Alcalde.  

Así, na mesma sesión de constitución da Corporación  
procederase á elección do Alcalde, de conformidade co  
seguinte procedemento: 

a. Poden ser candidatos todos/as os/as concelleiros/as 
que encabecen as súas correspondentes listas. 

b. Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos 
dos/as concelleiros/as será proclamado/a electo/a. 



c. Se ningún deles obtén a dita maioría será proclamado 
Alcalde o/a concelleiro/a que encabece a lista que  
obtivera o maior número de votos populares no 
correspondente municipio. En caso de empate  
resolverase por sorteo. 

En cumprimento coa citada normativa poden ser candidatos 

para Alcalde os/as concelleiros/as que encabezan as 

correspondentes listas e que son: 

 

Candidato Lista Electoral Votos obtidos nas eleccións 

Don Martiño Noriega Sánchez , BNG,            3.654                                                   

Don Armando Blanco Martínez, PP,               3.250 

Don Alexandre Leis Carles, PSde G, PSOE,  2.535 

Don F.Manuel Parajó Liñares, IN x TEO,           820 

    

Sometido á consideración dos membros da corporación o 

sistema de votación, acórdase que o voto para a elección do 

Alcalde levarase a cabo polo sistema de man alzada 

Sometida a votación a candidatura de D. Martiño Noriega 

Sánchez, cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego obtén a 

maioría absoluta dos membros cun total de 11 votos dos 17 

membros da corporación. 

Así, obtendo a maioría absoluta o candidato don Martiño 

Noriega Sánchez, que encabeza a lista presentada polo B.N.G. de 

conformidade co disposto no art. 196 da L. O. 5/1985, de 19 de 

xuño, a mesa declárao Alcalde electo do Concello de Teo. 

 



Acto seguido,  ponse en coñecemento dos asistentes que, 

de conformidade co disposto no artigo 18 do Real Decreto 

Lexislativo 781/86, de 18 de abril, e o artigo 40 n 2 do Regulamento 

de organización funcionamento e réxime xurídico das corporacións 

locais, no intre da toma de posesión, e para adquirir a plena 

condición do cargo de Alcalde, o candidato electo debe xurar ou 

prometer o cargo con suxeición á fórmula establecida no artigo 1 do 

Real Decreto 707/79, do 5 de abril, polo que se formula ao 

candidato electo a seguinte pregunta: 

¿Xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir 

fielmente as obrigas do cargo de Alcalde con lealdade ao Rei, 

gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do 

Estado? 

Contestando Don Martiño Noriega Sánchez : Si, prometo. 

Seguidamente fáiselle entrega a don Martiño Noriega  

Sánchez, do Bastón de Alcalde e  pasa a ocupar a cadeira 

presidencial da mesa do salón de sesións da Corporación 

municipal. 

A continuación a secretaria dá lectura ao disposto no artigo 

36.2  do ROF que di: os/as secretarios/as e Interventores/as  

tomarán as medidas precisas para que o día da constitución das 

novas corporacións se leve a cabo un arqueo e estean preparados  

e actualizados os xustificantes das existencias en metálico ou 

valores propios da Corporación, depositados na caixa municipal ou 

entidades bancarias, así como a documentación relativa ao 

inventario do patrimonio da Corporación e dos seus organismos 

autónomos. 



Acto seguido procédese a dar lectura ao arqueo 

extraordinario con data do 15 de xuño de 2007 cos  xustificantes 

das existencias en metálico ou valores propios da Corporación, 

depositadas na caixa municipal e entidades bancarias, asinado polo  

alcalde en funcións, a interventora municipal, e o tesoureiro,  que se 

copia: 

 

 

    

 CTA  TESORERÍA DESCRIPCIÓN Nº DE CONTA BANCARIA SALDOS 

Caixa Corporación     6,27 € 

        

Banco Gallego cta operativa 0046-0028-97-0000023401 106.062,34 € 

Banco Pastor cta operativa 0071-0175-82-0000191293 223,28 € 

BBVA  cta operativa 0182-5779-53-0201000003 5.822,27 € 

BBVA  cta operativa 0182-5779-58-0201509210 7.987,59 € 

Banco de Crédito Local cta operativa 1004-8058-81-0201508306 149.476,03 € 

Banco Gallego (svs sociais) cta operativa 0046-0028-90-0000062562 1.712,67 € 

Banco Gallego (crédito) bloqueada 0046-0028-97-0000063426 155.000,00 € 

Caixa Galicia cta operativa 2091-0318-89-3110000099 1.461.349,22 € 

Banco Gallego (fincas) cta operativa 0046-0028-90-0000062577 90.502,83 € 

TOTAL      1.978.142,50 € 

    

    

    

    
 

VALORES   IMPORTE 
 

Avais depositados  Relación Adxunta 
 

Avais constituídos  300,00 €  

  

Seguidamente dou conta, como secretaria, da 



imposibilidade de dar lectura ao Inventario Municipal de Bens 

debido á súa inexistencia. 

O alcalde presidente invita a que interveñan e fagan uso da 

palabra os/as concelleiros/as que encabezan as listas que obtiveron 

representación neste Concello e que o fagan comezando pola lista 

que obtivo menor número de votos nas eleccións. Intervén don  

Armando Blanco Martínez do grupo Partido Popular  desexándolle  

moita sorte ao novo Alcalde 

Non habéndo mais intervencións por partes dos cabezas 

das outras listas fai uso da palabra o Sr. Alcalde para agradecer aos 

votantes o apoio mostrado e comunicar a todos os veciños de Teo, 

tanto votantes como non votantes que vai a  gobernar para todo se 

que se abre unha nova época. 

 

Non habendo máis asuntos que tratar o presidente levanta 

la sesión ás dez horas da mañá  o que, como Secretaria, dou fe. 

Vº. e Pr.   

 O ALCALDE-PRESIDENTE                    A SECRETARIA                                  

 
 



BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 6 DE XULLO DE 2007. 
 
 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 
por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dezanove horas do día 6 de xullo de 
2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido 
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co 
obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron 
previamente citados. 
SEÑORES ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente: 
D. Martiño Noriega Sánchez 
Concelleiros: 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 
Dª. Carmen Diéguez González. 
Dª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Ángel M. Rey Martínez 
D. Armando Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Ramón Cea Ferreiro. 
D. José Albino Vázquez Pallas. 
Dª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
Dª Sara Josefina Currás Rey 
D. Manuel Mata Iglesias. 
D. Alexandre Leis Carlés. 
D. José Carlos Rego Jorge. 
Dª. Sandra Riveiro Carro. 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares. 
Secretaria: Dª Cristina Castro Fuentes 
Asiste: A Interventora Municipal, Dª Mónica I. Lado Varela. 
 
 
Antes de comezar a sesión, o Sr. Alcalde refírese ó escrito presentado por INTEO, con 
número de entrada 4.740, relativo á viabilidade de que figuren determinados puntos na 
orde do día deste Pleno, e pide o asesoramento legal da Sra. Secretaria. Ésta di que non 
existe precepto legal que o prohiba, e lévanse como propostas ó non existir aínda as 
comisións informativas. 
Á vista disto, o Sr. Alcalde desestima o escrito. 
O Sr. Parajó opina que non cre que se poida traer a unha primeira sesión de constitución 
dunha corporación puntos que deben pasar por unha comisión informativa. Di que ten 
informes verbais de tres secretarios que manifestan que a lei di que non se deben traer 
puntos que precisen de dictame. Segue dicindo que non se pode traer un ROM sen 
debate, e que o Sr. Alcalde, que sempre pediu a legalidade, o trae agora sen pasar pola 
comisión informativa, o cal lle parece unha falla de ética cara os demais grupos 
políticos. 
O Sr. Alcalde respóndelle que non pretende entrar en polémica, que o Sr. Parajó fala de 
informes, pero que non aportou ningún, e que, xa que a Sra. Secretaria, que é a garante 



da legalidade, o avala, se vai manter, e remata dicindo que o que non lle vai admitir ó 
Sr. Parajó é que precisamente él o acuse de falla de ética política. 
 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 
acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 
 
1º.- EXAME E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 

(SESIÓN CONSTITUTIVA). 

O Sr. Rego pide que se faga constar na acta cales foron os concelleiros que emitiron os 
once votos favorables á elección do Sr. Noriega como Alcalde- Presidente, así como a 
explicación de voto do Sr. Parajó. 
 
O Sr. Parajó maniféstase no mesmo senso. 
 
Así, onde di  “Sometida a votación a candidatura de D. Martiño Noriega Sánchez, 
cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego obtén a maioría absoluta dos membros 
cun total de 11 votos dos 17 membros da corporación.”, debe dicir “Sometida a 
votación a candidatura de D. Martiño Noriega Sánchez, cabeza de lista do Bloque 
Nacionalista Galego, obtén 11 votos a favor (dos grupos municipais do BNG, PSdeG-
PSOE e INTEO), o que supón a maioría absoluta dos 17 membros da corporación. 
O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que vota a favor da candidatura do Sr. 
Noriega porque foi a lista máis votada nas eleccións. 
 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o 
compoñen, acorda aprobar o borrador da acta da sesión constitutiva, unha vez recollidas 
as modificacións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.  
 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE NOMEAMENTO DE MEMBROS DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DE TENENTES DE ALCALDE, DE DECRETOS 

DE DELEGACIÓN, E DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS 

POLÍTICOS MUNICIPAIS. 

O Sr. Alcalde da conta das resolucións de nomeamento de membros da Xunta de 

Goberno Local, de tenentes de Alcalde, dos decretos de delegación, que a continuación 

se transcriben literalmente: 

“Res 249/07 
 
D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo 
 
En cumprimento do indicado no artigo 52 do Regulamento de Organización e 
Funcionamento das corporacións Locais 
 



RESOLVO 
 
1º.- Nomear membros da Xunta de Goberno Local aos seguintes concelleiros: 
 
DON RAFAEL CARLOS SISTO EDREIRA 
DONA CARMEN DIEGUEZ GONZÁLEZ 
DONA MARÍA DO CARME HERMIDA GULÍAS 
DON ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
DON ÁNGEL MANUEL REY MARTÍNEZ 
 
2º.- o presente nomeamento surtirá efecto dende o día seguinte ó da data da presente 
resolución 
 
3º.- que da presente resolución se dé traslado aos interesados, conta ao Pleno da 
corporación na primeira sesión que se celebre e se publique no Boletín Oficial da 
Provincia 
 
En Teo, 2 de xullo de 2007” 
 
“Res 250 
 
D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo 
 
En cumprimento do indicado no artigo 46 do Regulamento de Organización e 
Funcionamento das corporacións Locais 
 
RESOLVO 
 
1º.- Nomear tenentes de Alcalde aos membros da XUnta de Goberno Local que de 
seguido se detallan: 
 
Primeiro tenente de Alcalde: Don Rafael Carlos Sisto Edreira 
Segundo tenente de Alcalde: Dona Carmen Dieguez González 
Terceiro tenente de Alcalde: Dona María do Carme Hermida Gulías 
Cuarto tenente de Alcalde: Don Andrés Fernández Martínez 
Quinto Tenente de Alcalde: Don Ángel Manuel Rey Martínez 
2º.- o presente nomeamento surtirá efecto dende o día seguinte ó da data da presente 
resolución 
 
3º.- que da presente resolución se dé traslado aos interesados, conta ao Pleno da 
corporación na primeira sesión que se celebre e se publique no Boletín Oficial da 
Provincia 
 
En Teo, 2 de xullo de 2007”. 
 
“Res 252/07 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente  do Concello de Teo 
 



En virtude das facultades que me confire o artigo 42.3 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais 
 
RESOLVO 
 

1º.- Nomear ó 1º Tenente de Alcalde do Concello don Rafael Carlos Sisto Edreira 
concelleiro delegado de urbanismo, vivenda e infraestruturas, coa facultade de dirixir e 
xestionar en xeral os seguintes servizos: 

 

PXOM: desenvolvemento e xestión 

Disciplina urbanística 

Vivenda de protección 

Rede viaria 

Saneamento e abastecemento 

RSU 
 
 
En xeral, as súas funcións serán tódalas relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceiros. 
 
2º.- Que se dea traslado da presente resolución ó interesado, para aceptación. Salvo no 
caso de que non se acepte expresamente no prazo de tres días hábiles contados dende a 
presente resolución, entenderase aceptada a mesma. 
 
3º.- Que a presente resolución se  publique no Boletín Oficial da Provincia e no 
taboleiro de anuncios da casa do Concello e se dea conta ao pleno da Corporación na 
seguinte sesión que se celebre. 
 
En Teo, 3 de xullo de 2007 “. 
 
“Res 253/07 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente  do Concello de Teo 
 
En virtude das facultades que me confire o artigo 42.3 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais 
 
RESOLVO 

1º.- Nomear á 2ª Tenente de Alcalde do Concello dona Carmen Diéguez González 
concelleira delegada de educación e mocidade, coa facultade de dirixir e xestionar en 
xeral os seguintes servizos: 

Mantemento de edificios escolares 



CRA 

Actividades extraescolares e formación de adultos 

Programas educativos transversais 

Bolsas e axudas 

Construción de novos centros escolares 

Ampliación oferta pública de ensino 

Relación coas ANPAS e a Comunidade educativa 

Escolas de Nais/Pais 

Consello Escolar Municipal 

Información xuvenil 

Plan integral da mocidade 

Escola de tempo libre 

Voluntariado xuvenil 

Consello Municipal da xuventude 
 
En xeral, as súas funcións serán tódalas relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceiros. 
 
2º.- Que se dea traslado da presente resolución ó interesado, para aceptación. Salvo no 
caso de que non se acepte expresamente no prazo de tres días hábiles contados dende a 
presente resolución, entenderase aceptada a mesma. 
 
3º.- Que a presente resolución se  publique no Boletín Oficial da Provincia e no 
taboleiro de anuncios da casa do Concello e se dea conta ao pleno da Corporación na 
seguinte sesión que se celebre. 
En Teo, 3 de xullo de 2007 “ 
 
“Res 254/07 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente  do Concello de Teo 
 
En virtude das facultades que me confire o artigo 42.3 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais 
 
RESOLVO 

1º.- Nomear á 3ª Tenente de Alcalde do Concello dona María do Carme Hermida Gulías 
concelleira delegada de cultura, deportes e comunicación social, coa facultade de dirixir 
e xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Infraestruturas e actividade cultural 

Política lingüística 



Patrimonio cultural 

Fomento da lectura 

Roteiros culturais 

Instalacións deportivas 

Espectáculos e eventos deportivos 

Escolas deportivas municipais 

Páxina WEB 

Información á cidadanía 

Boletín informativo municipal e información institucional 

Radio e TV local 
 
 
En xeral, as súas funcións serán tódalas relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceiros. 
 
2º.- Que se dea traslado da presente resolución ó interesado, para aceptación. Salvo no 
caso de que non se acepte expresamente no prazo de tres días hábiles contados dende a 
presente resolución, entenderase aceptada a mesma. 
 
3º.- Que a presente resolución se  publique no Boletín Oficial da Provincia e no 
taboleiro de anuncios da casa do Concello e se dea conta ao pleno da Corporación na 
seguinte sesión que se celebre. 
 
En Teo, 3 de xullo de 2007 “ 
 
“Res 255/07 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente  do Concello de Teo 
 
En virtude das facultades que me confire o artigo 42.3 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais 
 
RESOLVO 

1º.- Nomear ó 4º Tenente de Alcalde do Concello don Andrés Fernández Martínez 
concelleiro delegado de igualdade, benestar e servizos básicos, coa facultade de dirixir e 
xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Escolas infantís 0-3 anos 

Atención aos maiores 

Atención aos discapacitados 

Políticas de inclusión social 



Inmigrantes, emigrantes retornados e residentes no exterior 

Áreas de xogo infantil 

CIM 

Muller 

Parques e xardíns 

Prevención da violencia de xénero 

Mobiliario urbano 

Redes de cable e gas 

Alumeado 
 
 
En xeral, as súas funcións serán tódalas relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceiros. 
 
2º.- Que se dea traslado da presente resolución ó interesado, para aceptación. Salvo no 
caso de que non se acepte expresamente no prazo de tres días hábiles contados dende a 
presente resolución, entenderase aceptada a mesma. 
 
3º.- Que a presente resolución se  publique no Boletín Oficial da Provincia e no 
taboleiro de anuncios da casa do Concello e se dea conta ao pleno da Corporación na 
seguinte sesión que se celebre. 
 
En Teo, 3 de xullo de 2007 “. 
 
 
Res 256/07 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente  do Concello de Teo 
 
En virtude das facultades que me confire o artigo 42.3 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais 
 
RESOLVO 

1º.- Nomear ó 5º Tenente de Alcalde do Concello don Ángel Manuel Rey Martínez 
concelleiro delegado de desenvolvemento local, transportes, turismo, emprego e 
participación veciñal, coa facultade de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos: 

Axencia de desenvolvemento local 

Plans de creación de emprego 

Escola-Obradoiro 

Comercio 

Información e orientación laboral 



Promoción turística 

Promoción Camiño portugués 
 
 
En xeral, as súas funcións serán tódalas relacionadas coa área ou materia que se 
delegue, sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceiros. 
 
2º.- Que se dea traslado da presente resolución ó interesado, para aceptación. Salvo no 
caso de que non se acepte expresamente no prazo de tres días hábiles contados dende a 
presente resolución, entenderase aceptada a mesma. 
 
3º.- Que a presente resolución se  publique no Boletín Oficial da Provincia e no 
taboleiro de anuncios da casa do Concello e se dea conta ao pleno da Corporación na 
seguinte sesión que se celebre. 
 
En Teo, 3 de xullo de 2007 “. 
 
Res 257/07 
 
D. MARTIÑO NORIEGA SANCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO 
CONCELLO DE TEO  
 
RESOLVE  
 
Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes facultades: 
 
1.- As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10% 
dos recursos ordinarios do presuposto, nin, en calquera caso, os 600.000 Euros, 
incluidas as de carácter purianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, 
sempre que o importe acumulado de tódalas súas anualidades non supere nin a 
porcentaxe indicada, referido ós recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio 
nin a contía sinalada, reservándose o Alcalde o dereito de contratar cando nas mesmas 
condicións o importe non supere os 150.000 Euros. 
2.- A aprobación dos proxectos de obras e servicios candos exa competente para a súa 
contatación e estean previstos nos orzamentos. 
3.- A adquisición  de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos 
ordinarios do presuposto nin os 300.000 Euros, así como o alleamento do patrimonio 
que non supere a porcentaxe nin a contía indicadas nos seguintes supostos, reservándose 
o Alcalde o dereito a adquirir ou allear, cando nas mesmas condicións o importe non 
supere os 150.000 Euros: 

a) De bens inmobles, sempre que estea prevista no presuposto. 
b) De bens mobles, salvo os declarados de valor histórico-artístico, dos que o 

alleamento non estea previsto no presuposto. 
 4.- A concesión de licencias, salvo que as leis sectoriais llas atribúan expresamente ó 
pleno. 
5.- A tramitación de expedientes contradictorios de ruína e calquera outra atribución da 
Alcaldía en materia urbanística, mesmo as previstas no capítulo 2º do título VI da Lei 
1/97. 



6.- A concesión de subvencións ou distribución de cantidades con cargo ás partidas que 
figuren no presuposto, cando individualmente superen os 6.000 Euros e cos límites 
previstos nas bases de execución do presuposto. 
7.- A resolución de expedientes de devolución de fianzas e depósitos e a aprobación de 
actas de recepción de obras, servicios ou suministros. 
8.- As facultades conferidas no art. 21 da Lei 7/85, modificado pola Lei 11/99, cando a 
súa contía exceda 60.000 Euros. 
 
Teo, 3 de xullo de 2007”. 
 
 
De seguido, da conta da constitución dos grupos políticos municipais, lendo aos escritos 

presentados polos distintos grupos, que se transcriben literalmente: 

“Escrito de constitución do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego. 

Os concelleiros que suscriben o presente escrito: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

D. Rafael Sisto Edreira 

Dona Carmen Dieguez González 

Dona María do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel Manuel Rey Martínez 

Proclamados electos na lista da candidatura do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

presentada nas Eleccións Municipais celebradas o pasado día 27 de maio de 2007, 

manifestan que se constitúen en Grupo municipal, integrado por todos eles coa 

denominación de “Bloque Nacionalista Galego(BNG) 

Asimesmo designan Portavoz do Grupo ao concelleiro Rafael sisto Edreira, sendo 

suplente María do Carme Hermida Gulías. 

O que se pon en coñecemento da Alcaldía do Concello en cumprimento do disposto no 

artigo 24 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais.”. 

 

“Escrito de constitución do grupo municipal do Partido Popular. 

Os concelleiros que suscriben o presente escrito 

Armando Urbano Blanco Martínez 

Antonio Castroagudín Valladares 

José Albino Vázquez Pallas 

María del Carmen Barros Rodríguez 



Sara Josefina Currás Rey 

Manuel Mata Iglesias 

Proclamados electos na lista da candidatura do Partido Popular (PP), presentada nas 

Eleccións Municipais celebradas o pasado día 27 de maio de 2007, manifestan que se 

constitúen en Grupo Municipal, integrados por todos eles coa denominación de Partido 

Popular(PP). 

Asimesmo designan Portavoz do grupo ó concelleiro Armando Urbano Blanco Martínez 

e Portavoz Suplente a José Albino Vázquez Pallas. 

O que se pon en coñecemento da Alcaldía do Concello en cumprimento do disposto no 

artigo 24 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais.”. 

 

“Escrito de constitución do grupo municipal do Partido dos Socialistas de Galicia, 

Partido Socialista Obreiro Español (PSdeG-PSOE) 

Os concelleiros que suscriben o presente escrito 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. José Carlos Rego Jorge 

Dª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

Proclamados electos na lista da candidatura do Partido dos Socialistas de Galicia, 

Partido Socialista Obreiro Español (PSdeG-PSOE) 

presentada nas Eleccións Municipais celebradas o pasado día 27 de maio de 2007, 

manifestan que se constitúen en Grupo Municipal, integrados por todos eles coa 

denominación de  Partido dos Socialistas de Galicia, Partido Socialista Obreiro Español 

(PSdeG-PSOE). 

Asimesmo designan Portavoz do grupo ó concelleiro  D. José Carlos Rego Jorge, sendo 

suplente Dª Sandra Riveiro Carro 

O que se pon en coñecemento da Alcaldía do Concello en cumprimento do disposto no 

artigo 24 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais.”. 

 

“Escrito de constitución do grupo mixto 

O  concelleiro que suscriben o presente escrito 



D. Florencio Manuel Parajó Liñares 

Proclamados electos na lista da candidatura do Partido Iniciativa Independente de Teo 

(INTEO) presentada nas Eleccións Municipais celebradas o pasado día 27 de maio de 

2007, manifesta que de conformidade co disposto na Lei de Administración Local de 

Galicia, ao non acadar alomenos dous concelleiros constitúese en Grupo Mixto. 

Asimesmo desígnase Portavoz do grupo. 

O que se pon en coñecemento da Alcaldía do Concello en cumprimento do disposto no 

artigo 24 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais.”. 

 

3º.- PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DE PLENO E XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL. 

A Sra. Secretaria da lectura á proposta da Alcaldía relativa á periodicidade das sesións 
plenarias, que copiada literalmente, di o que segue:  
 
“De conformidade co disposto nos artigos 38 e 39 do ROFRJEL aprobado por RD 

2568/86 de 28 de novembro, artigos 4.1 a), 46.1, 46.2 a) e 47.1 da Lei de bases de 

Réxime Local do ano 1985 de 2 de abril e o artigo 47 do texto refundido de Réxime 

Local propoño ao Pleno corporativo deste concello: 

Que se celebre Pleno ordinario o último mércores de cada mes ás 20 horas. 

Se coincide con día festivo celebrarase o seguinte día hábil á mesma hora.”. 

O Sr. Alcalde di que é un compromiso e unha reivindicación do seu grupo o fomento da 
participación veciñal. Manifesta que sempre foron críticos cos horarios que non 
permitían a asistencia da cidadanía, posto que as sesións plenarias eran pola mañán, e 
que o que se pretende é abrir o Concello á cidadanía, para que estea informada do que 
opinan os políticos, e que hoxe, nesta sesión, se ve que a xente mostra ese interese, xa 
que acudiron moitas persoas. 
 
O Sr. Sisto manifesta que non ten nada máis que aportar ás palabras do Sr. Alcalde, que 
o seu grupo está absolutamente de acordo e que o seu voto vai ser favorable. 
 
O Sr. Blanco Martínez di que sabe que noutros concellos gobernados polo BNG e tamén 
polo PSdeG-PSOE se celebran plenos pola mañán, pero que non ten inconvinte en que 
os plenos sexan pola tarde. 
 
O Sr. Rego móstrase de acordo, e di que ésta tamén era unha reivindicación do seu 
partido. 
 
O Sr. Parajó di que lle dá igual, e que non vai entrar en debate do que fan noutros 
concellos. 



 
O Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o 
compoñen, acorda aprobar a proposta presentada pola Alcaldía. 
 
A continuación, dase lectura á proposta da Alcaldía relativa á periodicidade das sesións 

da Xunta de Goberno Local, que se transcribe literalmente: 

“De conformidade co disposto nos artigos 38 e 39 do ROFRJEL aprobado polo RD 

2568/86 de 28 de novembro artigos 4.1 a), 46.1, 46.2 a) e 47.1 da Lei de bases de 

Réxime Local do ano 1985 de 2 de abril e o artigo 47 do texto refundido de Réxime 

Local propoño ao Pleno corporativo deste Concello: 

Que se celebre, tal e como figura reflectido na redacción do Novo Regulamento 

Orgánico Municipal do Concello de Teo o primeiro e terceiro luns de cada mes ás 14 

horas. 

Que se dea conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre.”.  

O pleno do Concello, por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o 
compoñen, acorda aprobar a proposta presentada pola Alcaldía. 
 

4º.-CREACIÓN, COMPOSICIÓN E FUNCIONAMENTO DAS COMISIÓNS 

INFORMATIVAS. 

A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, referente á creación, composición e 
funcionamento das Comisións Informativas, que copiada literalmente, di o que segue: 
 

“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo 

De conformidade co disposto nos artigos 20.1 c) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora 

das Bases de Réxime Local, artigos 124, 125, 126, 134 e 135 do regulamento de 

Organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais 

PROPOÑO ao Pleno Corporativo do Concello de Teo 

1º.- A Constitución das seguintes Comisións Informativas: 

• Comisión Informativa de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas 

• Comisión Informativa de Educación e Mocidade 

• Comisión Informativa de Cultura, Deportes e Comunicación Social 

• Comisión Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos básicos 

• Comisión Informativa de Desenvolvemento Local, Transportes, Turismo, 

Emprego e Participación veciñal. 



• Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que asume as 

funcións da Comisión Especial de Contas. 

• Comisión Informativa de Presidencia, que coñecerá de todos aqueles asuntos 

dos que non coñezan as anteditas Comisións Informativas. 

Secretaría: Corresponde á Secretaría do Concello ou funcionario en quen delegue. 

 

2º.- As Comisións Informativas estarán compostas por: 

Presidente: O Alcalde do Concello ou concelleiro/a en quen delegue. 

Vocais concelleiros/as: 

3 concelleiros/as do Grupo Municipal do BNG. 

3 concelleiros do Grupo Municipal do PP. 

2 concelleiros do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE. 

1 concelleiro do Grupo Municipal de INTEO. 

 

Pois de conformidade co artigo 66.2 da Lei de Administración Local de Galicia “o 

número de membros será proporcional á súa representatividade no Concello, ou 

igual para cada Grupo. No último caso aplicarase o sistema de voto ponderado”. 

Debe votarse a referida proposta. 

 

3º.- Funcionamento das Comisións Informativas. 

Dado que a finalidade das citadas Comisións Informativas é o estudio, 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. 

Debe votarse a referida proposta.”. 

O Sr. Alcalde di que lle parece coherente por operatividade e funcionamento que as 
comisións se correspondan coas mesmas áreas delegadas, para que exista unha 
corresponsabilidade de tódolos seus compañeiros de grupo. 
 
O Sr. Sisto manifesta que non ten nada máis que engadir ó dito polo Sr. Alcalde, e que 
van apoiar a proposta, porque para eles isto non é unha batalla nin ten un interese 
específico, e que se fixo así porque cren que é o máis axeitado, aínda que saben que hai 
outras propostas. 
 



O Sr. Blanco pregunta se non vai haber unha comisión de persoal e réxime interno, e o 
Sr. Alcalde respóndelle que vai englobada na de Presidencia, por operatividade. 
 
O Sr. Rego di que o seu grupo tiña outra proposta, e que lamenta que non se tivera en 
consideración, pero que de tódolos xeitos van votar a favor. 
 
O Sr. Parajó manifesta que bota en falla unha comisión da muller, que fora unha 
reivindicación tanto do seu grupo coma do BNG e PSdeG-PSOE. O Sr. Alcalde di que 
os concelleiros do BNG son os que son, que non se poden desdoblar aínda que quixeran, 
e que a día de hoxe esa área vai en benestar social, e dirixíndose ó Sr. Rego di que están 
abertos a escoitar propostas se non modifican diametralmente a proposta presentada. 
 
O Sr. Sisto manifesta que a vontade do seu grupo é crear un goberno estable co PSdeG-
PSOE, polo que despois haberá que modificar as concellerías, pero que agora hai que 
agrupar as comisións por áreas. 
 
O Sr. Parajó opina que lle parece que isto é provisional, e que, de tódolos xeitos él 
apoiou a creación dunha concellería da muller cando os grupos da oposición a 
propuxeron na pasada legislatura. 
 
Sometida a votación a primeira parte da proposta, o Pleno do Concello, por 
unanimidade dos dezasete membros que legalmente o compoñen, acorda aprobala en 
tódolos seus termos. 
 
O Sr. Alcalde di que a composición das comisións é pura aritmética, adecuándose á 
representatividade na Corporación. Manifesta que teñen intención de dotar de contido ás 
Comisións Informativas, que os asuntos se debatirán e que os grupos estarán 
informados. 
 
O Sr. Sisto di que o seu grupo está de acordo. 
 
O Sr. Blanco pide que se manden os contidos para as Comisións, como o facían eles, e 
dalle as gracias ó Sr. Alcalde porque lle fixo chegar un fax que ía dirixido a él, pero que 
en cambio non foi notificado da invitación para a celebración do centenario da 
Asociación de Cacheiras, da que foi Presidente, e que quedou mal por iso cos veciños. 
Pide que se mande a información completa e tamén os escritos deste tipo que cheguen ó 
Concello. 
 
O Sr. Rego di que non ten nada que engadir. 
 
O Sr. Parajó maniféstase no mesmo senso. 
 
O Sr. Alcalde remata dicindo que se tentará mandar  toda a información, e tamén se dará 
traslado de tódalas invitacións que cheguen para os grupos. 
 
Sometida a votación a última parte da proposta, o Pleno do Concello, por unanimidade 
dos dezasete membros que legalmente o compoñen, acorda aprobala en tódolos seus 
termos. 
 



5º.- ASIGNACIÓN DE RETRIBUCIÓNS DE CARGOS ELECTOS LOCAIS CON 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA E PARCIAL, E INDEMNIZACIÓNS ÓS MEMBROS 

DA CORPORACIÓN. 

A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía sobre retribucións de cargos electos 
con dedicación exclusiva e parcial, que copiada literalmente, di o que segue: 
 
“Esta Alcaldía en uso das facultades que me confire a Lei, PROPOÑO que  os seguintes 
cargos teñan dedicación exclusiva: 

• Alcaldía – Presidencia do Concello de Teo: retribucións de 47.195 € brutas 
anuais 

• Concellaría de  Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas coas retribucións de 
38.000 € brutos anuais 

• Concellaría de Educación e Mocidade coas retribucións de 38000 € brutos 
anuais  

 
Asimesmo PROPOÑO a seguinte dedicación parcial: Concellaría de Cultura, Deportes e 
Comunicación Social, que exercerá as súas funcións  fóra da súa xornada de traballo  
por tempo de 18 horas percibindo por elo 28000 euros brutos anuais.” 
 
O Sr. Alcalde manifesta que é un compromiso o non superar a partida presupostaria que 
había con anterioridade. Di que as retribucións para a Alcadía son as mesmas que se 
aprobaron para 2007, e que as dedicacións se axustan para que non haxa diferencias e 
cobren todos o mesmo, e non pase coma antes que se daban casos como que o Sr. parajó 
cobraba máis ca concelleiros do grupo de goberno. 
Segue dicindo que do que se trata é de non grabar máis ó Concello, e que as dedicacións 
exclusivas teñan un soldo digno, e manifesta que tanto a él coma ós seus compañeiros 
lles dá certo pudor este tema, xa que non están acostumados a que se fale en público do 
seu salario. 
O Sr. Sisto di que non ten moito máis que aclarar e que os principios reitores da 
proposta son os fixados pola Alcaldía. 
 
O Sr. Vázquez Pallas pregunta se lle van dar unha dedicación exclusiva ós grupos da 
oposición, de igual xeito que se fixo noutros concellos limítrofes. O Sr. Alcalde 
respóndelle que iso non vai contemplado na proposta. 
 
O Sr. Rego di que  está de acordo, pero por partes. Cre que o das dedicacións é moi 
razoable, posto que un cargo electo debe estar dignamente remunerado, pero que eles 
piden tamén unha dedicación exclusiva para o PSdeG-PSOE e outra para o PP, posto 
que tan importante como o goberno é a oposición, e que isto é necesario para poder 
dedicar medios temporais e económicos para poder traballar en condicións. 
 
O Sr. Parajó di que se as cantidades son as mesmas, non ten inconvinte, que lle parece 
razoable, vendo o que cobran noutros concellos. 
 
O Sr. Alcalde di que xa foi exposta a proposta da Alcaldía e que non se contemplan 
dedicacións exclusivas para a oposición. Un motivo di que é a situación complicada do 
Concello, polo que non queren excederse. Cre que os soldos son dignos, tal e como está 
o mercado laboral, e que lle parece necesario  dignificar  a dedicación política a tempo 



completo, e outra que se contemplan tamén unhas asignacións ós grupos políticos para 
que poidan desenvolver o seu traballo con dignidade, o cal nunca se fixo ata agora. 
Pensa que a día de hoxe, tal e como está o Concello, non se xustifica unha dedicación 
exclusiva sen unha responsabilidade concreta. Reitera que o seu grupo ten interese en 
gobernar en coalición, e que xa se contemplan así dedicacións exclusivas. Referíndose ó 
Sr. Vázquez Pallas, di que, tal e como deixou o PP o Concello, non pode xustificar unha 
dedicación exclusiva para ese grupo, e que o grupo municipal do BNG non o vai apoiar.  
Segue dicindo que a partida orzamentaria é a que hai, e que con dúas dedicacións máis 
habería que modificala, que foi o grupo de goberno anterior o que aprobou estes 
presupostos. Opina que a política é a liberdade para facer propostas, e que neste caso 
pode asumilas, pero non as apoia. 
 
O Sr. Sisto manifesta que existe unha vontade de chegar a un acordo de goberno, e que 
se así a dedicación exclusiva do PSdeG-PSOE iría orientada cara ese fin, pero que non 
entende que é o que hai que premiarlle ó PP despois dos últimos catro anos. Cre que 
todas as propostas son respectables, pero que non entende ésta desde o punto de vista 
político. 
 
O Sr. Vázquez Pallas di que na súa proposta, aparte da dedicación exclusiva, 
contemplan un funcionario de dedicación exclusiva ó servizo dos grupos políticos. 
Segue dicindo que xa que o Sr. Alcalde manifestou que o anterior grupo de goberno 
deixou mal o Concello, e o grupo municipal do PP non tería problemas en volver a 
asumir o goberno. Di que piden unha dedicación exclusiva para PP e PSdeG-PSOE, e 
media para INTEO, así como un funcionario de libre designación. 
 
O Sr. Rego manifesta que, coa lexitimidade dos votos, éste era un compromiso 
electoral. Opina que non se pode gobernar mirando ó pasado, e que ésta é unha cuestión 
de bo funcionamento democrático. Di que asumen a proposta da Alcaldía, pero 
engadíndolle unha dedicación para o PP e outra para o PSdeG-PSOE. 
 
O Sr. Alcalde di que así habería que facer unha modificación na partida orzamantaria, e 
que na súa proposta deben especificar a contía. 
 
A Sra. Interventora Municipal, a petición do Sr. Alcalde intervén para dicir que a día de 
hoxe isto non está contemplado na partida orzamentaria correspondente, e que habería 
que facer unha modificación, en detrimento doutras partidas. 
 
O Sr. Parajó di que INTEO representa a 820 veciños, e que cando se fale do seu grupo, 
se faga con respecto. Segue dicindo que as propostas de INTEO as fai INTEO, e 
ninguén máis, e que se hai un funcionario de libre designación, que debe ser para todos. 
Opina que non lle gusta a proposta do Sr. Sisto, porque aceptarían a dedicación do 
PSdeG-PSOE para que entre no goberno, e cre que o lóxico sería darlla tamén ó PP, que 
ten máis concelleiros. 
 
O Sr. Blanco di que a retribución que piden é de 38.000 euros brutos anuais para cada 
un dos dous grupos. 
 
O Sr. Rego opina que se podería tamén contemplar o facer dúas medias dedicacións. 
 



O Sr. Alcalde cre conveniente que se fale entre os grupos para chegar a un consenso, e 
anuncia un receso de cinco minutos. 
 
Rematado o receso, o Sr. Blanco anuncia que o Sr. Rego vai expor a proposta conxunta 
dos dous grupos. 
 
O Sr. Rego di que a proposta é que se cree unha dedicación exclusiva para o PP e outra 
para o PSdeG-PSOE, cunha retribución bruta anual de 38.000 euros para cada unha. 
 
O Sr. Alcalde anuncia que o voto do seu grupo vai ser desfavorable a esta enmenda, 
porque supón unha modificación da partida orzamentaria, dun presuposto que no seu día 
aprobou o PP. 
 
Sometida a votación a enmenda presentada por PP e PSdeG-PSOE, ésta acada once 
votos a favor (dos grupos municipais de PP, PSdeG - PSOE e INTEO) e seis en contra 
(do grupo municipal do BNG), polo que se aproba e se engade á proposta da Alcaldía, 
que queda redactada como segue: 
 
“Esta Alcaldía en uso das facultades que me confire a Lei, PROPOÑO que  os seguintes 
cargos teñan dedicación exclusiva: 

• Alcaldía – Presidencia do Concello de Teo: retribucións de 47.195 € brutas 
anuais 

• Concellaría de  Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas coas retribucións de 
38.000 € brutos anuais 

• Concellaría de Educación e Mocidade coas retribucións de 38000 € brutos 
anuais  

 
 
Asimesmo PROPOÑO: 

• A seguinte dedicación parcial: Concellaría de Cultura, Deportes e Comunicación 
Social, que exercerá as súas funcións  fóra da súa xornada de traballo  por tempo 
de 18 horas percibindo por elo 28000 euros brutos anuais. 

• As seguintes dedicacións exclusivas: unha para un/ha Concelleiro/a do PPdeG, e 
outra para un/ha Concelleiro /a do PSdeG-PSOE, coas retribucións de 38.000 € 
brutos anuais”. 

 
 
A continuación, a Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía relativa ás 
indemnizacións ós membros da Corporación, que copiada literalmente, di o que segue: 
 
“Esta Alcaldía, en uso das facultades que me confire a Lei, PROPÓN que as 
indemnizacións ós membros da corporación sexan as que seguen: 
 
Dietas e desprazamentos dos Sres. Concelleiros: 
 

• Por asistencia a cada sesión do Pleno: 120 euros 
• Por asistencia a cada sesión da Xunta de Goberno Local: 75 euros 
• Por asistencia a cada sesión de Comisións informativas: 60 euros 
• Por asistencia a cada reunión de órganos colexiados: 55 euros. 



• Quilometraxe e dietas: segundo normativa reguladora 
• Asignación a grupos municipais: 50 euros por grupo político e                                                        

100 euros por concelleiro”. 
 
O Sr. Alcalde di que agora mesmo lle costa defender esta proposta. Manifesta que se 
trataba de dotar de autonomía económica ós grupos políticos, e que era unha 
reivindicación do BNG, ó igual que o ter un local para cada grupo, o que se fará cando 
estean rematadas as obras da Casa Consistorial. Reitera que lle costa levar adiante esta 
proposta despois do das dedicacións exclusivas, xa que a situación é precaria, e se 
trataba de aplicar unha liña política de contención do gasto. 
 
O Sr. Sisto di que a creación deste apoio ós grupos tiña cabida porque as dedicacións 
exclusivas eran as mesmas que as de PP e INTEO a lexislatura pasada, pero reducidas, o 
que permitía este gasto sen ter que detraelo doutro lado. Manifesta que comparte a 
frustración do Sr. Alcalde. 
 
O Sr. Blanco di que non ten inconvinte a apoiar esta proposta da Alcaldía. 
 
O Sr. Rego maniféstase no mesmo senso, e di que o das dedicacións exclusivas que se 
aprobaron para a oposición está lexitimado, posto que tan necesario é un bo goberno 
como unha boa oposición. 
 
O Sr. Sisto di que non ten intención de entrar en polémica, que tiñan intención en 
acceder á dedicación do PSdeG-PSOE para logo dotala de contido cando se chegara a 
un acordo de goberno. Segue dicindo que respecta a lexitimidade democrática, e que 
votaran xuntos e sacaran isto adiante, e cre que se está avalando unha historia pasada. 
Manifesta que a situación do Concello é complicada, e que se está premiando a 
compañeiros que deixaron no Concello unha papeleta difícil de aceptar. Cre queé difícil 
de xustificar esta dedicación exclusiva para o PP, posto que hai que sacalo doutras 
partidas, xa que non hai crédito nesta partida, nun presuposto que presentou o PP. 
 
O Sr. Rego reitera a importancia dun bo goberno e dunha boa oposición, e opina que 
non cre que ésta sexa a maneira de comezar un  bo goberno. 
 
O Sr. Blanco di que se decidiron a pedir esta dedicación exclusiva porque noutros 
lugares, como en Ames, se lle deu unha dedicación e media á oposición, e un 
administrativo, así como trescentos euros mensuais e douscentos por concelleiro. Cre 
que o grupo de goberno lles trata de vender unha cousa, que os seus compañeiros 
doutros concellos xa están facendo. 
 
O Sr. Parajó opina que non cre que o Sr. Alcalde chegue ó final tal e como ve isto, e 
recrimina que se fose a aceptar a dedicación do PSdeG-PSOe para metelos no goberno. 
 
O Sr. Rego manifesta que non vai entrar en polémica, e que non tomou nunca a 
referencia doutros concellos, xa que as súas opinións foron sempre súas. 
 
O Sr. Alcalde dille ó Sr. Blanco que non representa ó PP, senón que representa ó 
“Armandismo”, que forma parte do pasado. Agarda que se renove o PP, un partido que 
lle merece tódolos respectos. Di que o que pasa noutros lugares está normalizado, e que 



tivo máis información deste Concello en quince días como alcalde que en oito anos 
como concelleiro. Di que pode votar de acordo co PSdeG-PSOE, e que agarda que se 
deixen determinados hábitos. Remata dicindo que a axuda que él necesita é a dos seus 
compañeiros, a da cidadanía activa e dos cidadáns libres. 
 
O Sr. Blanco responde que o Sr. Alcalde non ten lexitimidade para falar o PP, e que non 
diga cousas raras, e opina que non vai ter o apoio para chegar ó final. 
   
O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o 
compoñen, acorda aprobar a proposta presentada pola Alcaldía. 
 
6º.- DESIGNACIÓN DE PRAZAS E RETRIBUCIÓN DO PERSOAL EVENTUAL. 

A Sra. Secretaria da lectura á proposta da Alcaldía sobre designación de prazas e 
retribucións do persoal eventual, que copiada literalmente, di o que segue: 
 
“En uso das facultades que me confire a Lei, eu Alcalde-Presidente PROPOÑO a 

creación de dúas prazas de persoal eventual, de confianza ou asesoramento que se 

denominarán 

Xefa de Gabinete 

Responsable de prensa 

Ambas prazas serán retribuídas cunha cantidade anual de 29.000 euros”. 

O Sr. Alcade di que dentro da partida orzamentaria, está contemplado o persoal 
eventual, e que figuraban tres persoas. Manifesta que o grupo de goberno contempla só 
dúas persoas, mellorándolles as retribucións, pero aforrando na partida orzamentaria. 
Opina que é lexítimo ter unha xefa de gabinete e un/ha representante cos medios, posto 
que o considera necesario para levar a cabo as súas funcións. 
 
Os portavoces de todos os grupos maniféstanse de acordo. 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o 
compoñen, acorda aprobar a proposta presentada pola Alcaldía. 
 

7º.- DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO CONCELLO COMO REPRESENTANTES 

EN ÓRGANOS COLEXIADOS. 

A Sra. Secretaria  dá lectura á proposta da Alcaldía sobre a designación de membros do 
Concello como representantes en órganos colexiados, que copiada literalmente, di o que 
segue: 
 
“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo 

En  uso das facultades que me están atribuídas PROPOÑO ao Pleno da Corporación  a 

adopción do acordo polo que se designan ós seguintes membros da corporación como 

representantes do Concello en órganos colexiados: 



 

• Consellos Escolares: 

o I.E.S. de Cacheiras: Dª Carmen Diéguez González 

o C.E.I.P. de Calo: un membro do grupo municipal do PSdeG-PSOE, que 

será comunicado ó Concello por escrito no prazo de cinco días hábiles, 

salvo renuncia expresa. 

o C.E.I.P. de Ramallosa: un membro do Grupo Municipaldo PSdeG-

PSOE, que será comunicado ó Concello por escrito no prazo de cinco 

días hábiles, salvo renuncia expresa. 

o C.E.I.P. dos Tilos: D. Ángel Manuel Rey Martínez 

o C.R.A. (Colexio rural agrupado de Teo): Dª Carmen Diéguez González 

o Xunta Local de incendios: D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

o Mancomunidade de municipios de Santiago de Compostela: D. Rafael 

Carlos Sisto Edreira 

o Fundación Sar-Ulla: D. Martiño Noriega Sánchez 

o Xunta de Compensación SAUR-2 AS GALANAS: D. Rafael Carlos 

Sisto Edreira 

o Xunta de Compensación SAUR-3 A RAMALLOSA: D. Rafael Carlos 

Sisto Edreira.”. 

O Sr. Alcalde manifesta que nesta proposta teñen en conta ós compañeiros do PSdeG-
PSOE, e que sería vontade do seu grupo que houbera representación de tódolos grupos, 
pero que a día de hoxe non se dan as circunstancias para elo.Di que non pode avalar a 
presenza do Sr. Blanco, cando só contempla o debate como un elemento 
desestabilizador. Opina que se precisan persoas neste órganos que transmitan a 
información das necesidades e persoas leais co grupo de goberno. Remata dicindo que 
na pasada lexislatura, cando se sacou ó Sr. Leis do CEIP dos Tilos, eles foron 
coherentes e abandonaron o da Ramallosa. 
 
O Sr. Blanco di que o Sr. Alcalde, polo de agora, para xustificar algo, ten que meterse 
con él, e que non ten afán desestabilizador, que cre máis ben que o que hai é unha manía 
persecutoria por parte do Sr. Alcalde, pero que así o coñecen a él os veciños e sae na 
prensa. Móstrase de acordo coa proposta. 
 
O Sr. Rego di que non ten nada que engadir. 
 
O Sr. Parajó di que lle gustaría coñecer cales van ser os representantes socialistas, e o 
Sr. Alcalde respóndelle que teñen un prazo de cinco días para presentalos. 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezasete membros que legalmente o 
compoñen, acorda aprobar a proposta presentada pola Alcaldía. 



 

8º.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO NOVO REGULAMENTO 

ORGÁNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE TEO. 

A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía sobre o novo Regulamento Orgánico 
Municipal (ROM), que copiada literalmente, di o que segue: 
 
“Á vista da Providencia de inicio de expediente de data 2 de xullo de 2007 que 
copiada literalmente dí: 
 
Examinado o Regulamento Orgánico Municipal do concello de Teo  en adiante ROM) 
 
Tendo coñecemento esta Alcaldía de que en virtude da Lei 57/2003 que modificou a 
redacción da Lei de Bases do Réxime Local de 2 de abril de 1985 o ROM quedou 
desfasado pois é necesario levar a cabo a regulación dos membros non adscritos 
 
Dados os cambios levados a cabo coa nova constitución da Corporación na data 16 de 
xuño de 2007 e sendo intención desta Alcaldía modificar o horario das sesións, e os 
dereitos dos grupos municipais 
 
Esta Alcaldía considera mais axeitado levar a cabo a aprobación do novo regulamento 
orgánico municipal do Concello de Teo. 
 
Que se dé conta deste acordo á secretaría e á intervención municipais e se emitan os 
informes preceptivos. 
 
En Teo, 2 de xullo de 2007  
 
Á vista do informe da secretaria municipal tamén de 2 de xullo que conclue: 
  
A que informa considera que o novo regulamento orgánico municipal axústase á 
legalidade. 

En todo caso deberáse seguir o seguinte procedemento na súa aprobación  

Conforme establece o art. 49 da lei de Bases do Réximen Local procede para a súa 
aprobación a seguinta tramitación de 

 a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  



Contra a aprobación definitiva do novo regulamento orgánico do Concello de Teo 
soamente caberá interpoñer recurso contencioso - administrativa 
 

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN  que aprobe inicialmente o novo 
regulamento orgánico municipal sometendo este acordo a información pública e 
audiencia aos interesados polo prazo mínimo de trinta días para a presentación de 
reclamacións e suxestións. No caso de que non se presenten reclamacións ou suxestións 
entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.  

Contra a aprobación definitiva do novo regulamento orgánico do Concello de Teo 
soamente caberá interpoñer recurso contencioso – administrativo”. 
 
O Sr. Alcalde di que houbo interese de que tódolos grupos tivesen unha copia do ROM, 
e que houbo algún grupo, o PSdeG-PSOE, que presentou modificacións, que foron 
asumidas. Manifesta que é novidade a periodicidade das sesións, con medidas como os 
plenos pola tarde, para facilitar a participación veciñal, a dotación de asignación ós 
grupos políticos e os locais. Segue dicindo que se elimina o tempo de intervención 
tasado para os grupos, o reloxio, etc., e que se presenta un novo e non un modificado  
por unha cuestión técnica. 
 
A Sra. Secretaria di que na Secretaría non se atopou o regulamento orixinal nin ningún 
dilixenciado, polo que é máis fácil aprobar un novo, publicalo, dilixencialo, e telo como 
referencia. 
 
O Sr. Sisto di que este ROM está tomado da alternativa que fixo o seu grupo na 
lexislatura pasada, e que recolle o respecto e o trato ós grupos políticos. 
 
O Sr. Blanco di que, en primeiro lugar, este tema debería ir a unha comisión 
informativa, que eles o tiveron onte, e que por iso non aportaron nada, que tampouco 
sabían que se podían facer aportacións. Cre que non houbo tempo para miralo, e que xa 
que se trata dunha aprobación inicial, que haberá trinta días de exposición para presentar 
reclamacións, o seu grupo se vai abster. 
 
O Sr. Rego di que está de acordo coa proposta da Alcadía, pero que non se transcribeu o 
parágrafo de que se fixese un pleno anual, a principios de ano, para falar do estado do 
Concello en xeral. A Sra. Secretaria di que se trata dun erro de transcrición, pero que sí 
se recolle ese punto. 
 
O Sr. Parajó opina que este tema debería ser tratado nunca comisión informativa, e que 
se nota que se preparou á lixeira para ser aprobado. Di que a él lle chegou antes de onte, 
e que tampouco sabía que se podían facer propostas. Cre que daría igual aprobalo máis 
tarde. Di que, por exemplo, na páxina 8 só se da un tempo de trinta minutos para rogos e 
preguntas, e o Sr. Alcalde respóndelle que van ser flexibles. O Sr. Parajó segue dicindo 
que o tempo para a intervención veciñal é moi breve, e que hai máis cousas nas que non 
está de acordo, pero que agardará a presentalas no seu momento. 
 
O Sr. Alcalde di que terán tempo para presentar as propostas que queiran, e que este 
regulamento é de todo menos lixeiro, que recolle reivindicacións históricas do BNG e 



propostas socialistas, algunhas que o anterior grupo de goberno botou abaixo co seu 
voto. Cre que este é un bo ROM e que nunca se vai limitar o tempo nin a participación 
veciñal, que non se vai limitar a isto, senón que se vai aprobar un novo regulamento 
veciñal, que incidirá na participación, e non só na representación. 
 
O Sr. Sisto di que o anterior grupo de goberno correxiu o regulamento para que a xente 
non pudiera falar, e que agora poderán participar naqueles asuntos que afectan 
directamente nas súas vidas. 
 
O Sr. Blanco di que non ten nada máis que engadir. 
 
O Sr. Rego maniféstase no mesmo senso. 
 
O Sr. Parajó di que ten os seus principios, e que ninguén llos vai quitar, que xa saber o 
que é estar na oposición,  e que a fará dura, aínda que con respecto. 
 
O Sr. Alcalde respóndelle que pode facer a oposición que queira, que lles dá igual. 
 
O Pleno do Concello, por dez votos a favor (do BNG e PSdeG-PSOE) e sete 
abstencións (do PP e INTEO), sendo o número legal o de dezasete, acorda aprobar  
inicialmente o novo regulamento orgánico municipal do Concello de Teo, que se 
transcribe a continuación: 
 
“REGULAMENTO ORGÁNICO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TEO 
 
TITULO PRELIMINAR 
 
Disposicións Xerais 

ARTIGO 1. - Obxecto do regulamento. 
Ao abeiro do establecido nos artigos 4.1 a, 20 i c, 24, 62 parágrafo 2 e 72 da Lei 7/85 de 
2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, coas modificacións introducidas pala 
Lei 11/1999 de 21 de abril, é obxecto do presente regulamento orgánico regular: 

 a) O réxime organizativo do Concello. 
 b) O funcionamento dos órganos municipais. 
c) O estatuto dos membros da Corporación. 

ARTIGO 2.- Prelación de fontes. 
Na regulación das materias obxecto deste Regulamento rexe a seguinte prelación: 

1. Preceptos da lexislación básica estatal do Réxime Local. 
2. A Lei de Administración local de Galicia. 
3. Regulamento orgánico da Corporación.  
4. Regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico aprobado 
por RD 2568/86 para aquelas materias nas que resulte insuficiente a regulación 
de este regulamento orgánico municipal 
5. Lexislación xeral do Estado. 

ARTIGO 3.- Desenvolvemento do Regulamento Orgánico. 
1.- As presentes normas regulamentarias poderán ser obxecto de desenvolvemento a 
través de disposicións e instrucións aprobadas polo pleno e polo Alcalde, segundo o 
réxime de competencias establecido. 



2. Nos casos que o Alcalde faga uso desta competencia, darase conta ao pleno das 
disposicións e instrucións aprobadas. 

 
TÍTULO I 
CAPÍTULO I 
A ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
ARTIGO 4.- Órganos de goberno. 
Constitúen os órganos de goberno municipal: 

a) O Alcalde. 
b) Os tenentes de Alcalde. 
c) A Xunta de Goberno Local. 
d) O pleno. 
e) As Comisións informativas permanentes. 
f) A Comisión especial de contas. 

Os devanditos órganos, nos marcos das súas respectivas competencias, dirixen o 
goberno e a administración local. 
 
CAPÍTULO II 
O ALCALDE 
 
ARTIGO 5.- Funcións e competencias. 
1. O Alcalde é o presidente da Corporación e ostenta, en todo caso, as seguintes 
atribucións: 

a) Dirixir o goberno e a administración -municipal 
b) Representar ao Concello 
c) Convocar e presidir as sesións do Pleno, da Xunta de Goberno Local e de calquera 

outro órgano municipal, e decidir os empates co voto de calidade 
d) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais 
e) Ditar bandos e velar polo seu cumprimento 
f) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, 

dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de 
creto (con exclusión das contempladas no artigo 158.5 da Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales) sempre que estean previstas no Orzamento e o seu importe 
acumulado dentro de cada exercicio económico non supere o 10 por cento dos 
recursos ordinarios, agás as de tesourería que lle corresponderá cando o importe 
acumulado das operacións vivas en cada momento non superen o 15 por cento dos 
ingresos liquidados no exercicio anterior; ordenar pagos e render contas. 

g) Aprobar a oferta de emprego público de acordo con Orzamento e a plantilla 
aprobados polo Pleno, aprobar as bases das probas para a selección do persoal e 
para os concursos de provisión de postos de traballo e distribuír as retribucións 
complementarias que non sexan fixas e periódicas. 

h) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal. e acordar o seu nomeamento e 
sancións, incluída a separación do servizo dos funcionarios da Corporación e o 
despido do persoal laboral, dando conta ao Pleno, nestes dous últimos casos, na 
primeira sesión que celebre. 

i) Exercer a xefatura da Policía Municipal. 
l) As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do 



planeamento xeral non expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos 
instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización. 

m) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa do Concello nas 
materias da súa competencia, incluso cando as tivera delegado noutro órgano, e, 
en caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, neste suposto dando 
conta ao mesmo na primeira sesión que celebre para a súa ratificación. 

n) A iniciativa para propoñer ao Pleno a declaración de lesividade en materias da 
competencia da Alcaldía. 

ñ) Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe ou de 
infortunios públicos e grave risco dos mesmos,as medidas necesarias e adecuadas 
dando conta inmediata ao Pleno. 

o) Sancionar as faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das 
ordenanzas municipais, agás nos casos nos que esta facultade estea atribuída a 
outros órganos. 

p) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 
10% dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os 6.000.000 de 
euros; incluídas as 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, referido ós recursos ordinarios do orzamento do 
primeiro exercicio, nin a contía sinalada. 

q) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a 
súa contratación ou concesión e estean previstos no Orzamento. 

r) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos 
ordinarios do Orzamento nin os 3.000.000 de euros, así como o alleamento do 
patrimonio que non supere a porcentaxe fin a contía indicados nos seguintes 
supostos: 

- A de bens inmobles, sempre que estea prevista no orzamento. 
- A de bens mobles, agás os declarados de valor histórico ou artístico, cando o 
seu alleamento non se atope previsto no orzamento. 

s) O outorgamento das licencias, salvo que as leis sectoriais llelo atribúan 
expresamente ao pleno ou á Xunta de Goberno Local 

t) Ordenar a publicación, executar e facer cumprir os acordos 
municipais 

u) As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquel as que a lexislación do 
Estado ou da Comunidade Autónoma de Galicia lle asignen ao Concello e non 
atribúan a outros órganos municipais. 

2. Corresponde así mesmo ao Alcalde o nomeamento dos concelleiros/as que integran a 
Xunta de Goberno Local e, entre eles, dos Tenentes de Alcalde, dando conta en ambos 
os dous casos ao Pleno. 

3. O Alcalde pode delegar o exercicio das súas atribucións, agás as de convocar e 
presidir as sesións do pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co voto de 
calidade, a concertación de operacións de creto, a xefatura superior de todo o persoal, a 
separación do servizo dos funcionarios e o despido do persoal laboral, e as enunciadas 
nos apartado a), e), l), m), n) e ñ) do número 1 deste artigo. Non obstante, poderá 
delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das atribucións contempladas no 
apartado l) 

 
ARTIGO 6.- Exercicio das atribucións. 



l. O Alcalde pode exercer as súas atribucións directamente ou mediante delegación. 
Teñen carácter de delegables todas as funcións da Alcaldía, agás as enumeradas no 
último apartado do artigo anterior. 
2. O Alcalde poderá efectuar delegacións: 

a) Na Xunta de Goberno Local. 
b) Nos membros da Xunta de Goberno Local, sexan ou non tenentes de Alcalde. 
c) En calquera concelleiro, aínda que non pertenza a Xunta de Goberno Local, 
para cometidos específicos. 

ARTIGO 7.- Réxime xeral das delegacións 
O outorgamento de delegacións polo Alcalde someterase ao seguinte réxime: 

a) Efectuaranse mediante decreto do Alcalde, que conterá o ámbito, facultades e 
condicións específicas do exercicio das facultades que se deleguen. 
b) Requirirá para a súa eficacia a aceptación do órgano ou membro en que se 
delegue. Entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres días hábiles 
contados desde a notificación da resolución, o órgano ou membro delegado non 
fai manifestación expresa ante o Alcalde da súa non aceptación. 
c) As delegacións, agás as relativas a un proxecto ou asunto específico, 
publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e darase conta ao pleno do concello 
na primeira sesión que celebre. 
d) Os actos ditados polo órgano ou membro delegado no exercicio das atribucións 
delegadas enténdense ditados polo Alcalde, correspondéndolle a este a resolución 
dos recursos de reposición. 
e) Ningún órgano ou membro poderá delegar nun terceiro as atribucións 
delegadas polo Alcalde. 
f) O Alcalde poderá revogar ou modificar as delegacións efectuadas coas mesmas 
formalidades que as esixidas para o seu outorgamento. 

 
CAPITULO III 
OS TENENTES DE ALCALDE 

ARTIGO 8.- Os tenentes de Alcalde. 
1. Son libremente nomeados e cesados polo Alcalde entre os membros da Xunta de 
Goberno Local, mediante un decreto, do que se dará conta ao pleno na primeira sesión 
que celebre, e publicarase no Boletín Oficial da Provincia.  
2. O número de tenentes de Alcalde non poderá exceder do número de membros da 
Xunta de Goberno Local. 
3. Correspóndelle aos tenentes de Alcalde, pola orde do seu nomeamento, substituír 
accidentalmente ao Alcalde na totalidade das súas funcións, nos casos de ausencia, 
enfermidade ou impedimento. 
 
CAPITULO IV 
A XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
 
ARTIGO 9 - Composición. 
1.A Xunta de Goberno Local, órgano colexiado, está integrada polo Alcalde, que a 
preside, e un número de concelleiros non superior a un terzo do número legal de 
membros da Corporación. 
2. O nomeamento e separación dos membros da Xunta de Goberno Local corresponde 
libremente ao Alcalde. Efectuarase por decreto do que se dará conta ao pleno do 



concello e publicarase no Boletín Oficial da Provincia. 
3. O Alcalde efectuará o nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local dentro 
dos 30 días seguintes á constitución da Corporación, quedando formalizada a mesma a 
todos os efectos. 

ARTIGO 10- Atribucións: 
a) A asistencia permanente ao Alcalde en exercicio das súas atribucións. 
b) Exercer as atribucións que o Alcalde expresamente lle delegue 
c) Exercer as atribucións que o Pleno do concello expresamente lle delegue. 
d) Exercer as atribucións que expresamente poidan conferirlle as normas legais. 

ARTIGO 11.- Réxime de sesións. 
1. A Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias o primeiro e terceiro Luns de 
cada mes ás 14 horas, e extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas polo Alcalde 
ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do número legal dos seus compoñentes. 
2. A convocatoria efectuarase polo Alcalde, cando menos con vintecatro horas antes da 
fixada para a súa celebración, agás as extraordinarias  urxentes, nas que antes de entrar 
no coñecemento dos asuntos incluídos na orde do día se declarará a urxencia por acordo 
favorable da maioría dos seus membros. 
3. As sesións da Xunta de Goberno Local non serán publicas, sen prexuízo da 
publicidade e comunicación establecidas nas normas. 
4. A copia da acta enviaráselle aos membros da Corporación no prazo de dez días 
contados desde a súa celebración. Se por circunstancia excepcional a acta non puidera 
remitirse neste prazo, enviarase a todos os concelleiros/as da Corporación copia da Orde 
do día da Xunta de Goberno Local e os expedientes correspondentes a eses puntos 
poderán ser consultados libremente polos concelleiros nas dependencias municipais sen 
necesidade de petición previa. 
5. Para a súa válida constitución requírese a asistencia da maioría absoluta legal dos 
seus compoñentes, celebrándose en segunda convocatoria, de non existir quórum, unha 
hora despois da fixada para a primeira, sendo neste caso suficiente a asistencia de tres 
dos seus membros. 
6. Será presidida polo Alcalde, que dirixirá e ordenará os debates. 
7. Cando exerza competencias delegadas polo pleno, será preceptivo o informe da 
Comisión informativa correspondente. 
8. O Alcalde pode requirir que asistan ás sesións outros membros da Corporación ou 
persoal de servizo do concello, co obxecto de informar no relativo ao ámbito das súas 
actividades. 
 
CAPITULO V 
O PLENO MUNICIPAL 
 
ARTIGO 12.- Composición e competencias 
1. O pleno, integrado por todos os concelleiros/as, é presidido polo Alcalde. 

2. Correspóndenlle, en todo caso, ao pleno as seguintes atribucións: 
a) O control e a fiscalización dos órganos de goberno. 
b) Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración 
do termo municipal; creación ou supresión de municipios e das entidades ás que se 
refire o artigo 45 da Lei de bases de Réxime local; creación de órganos 
desconcentrados; alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste 



ou daquelas entidades e a adopción ou modificación da súa bandeira, ensina ou 
escudo.  
c) A aprobación inicial do planeamento xeral e a aprobación que poña fin á 
tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na 
lexislación urbanística. 
d) A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas. 
e) A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e 
modificación dos orzamentos; a disposición de gastos en materia da súa competencia 
e a aprobación das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei de Facendas locais. 
f) A aprobación das formas de xestión dos servizos e dos expedientes de 
municipalización. 
g) A aceptación da delegación de competencias feita por outras Administracións 
públicas. 
h) O acordo de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais 
administracións públicas. 
i) A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da 
contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o 
número e réxime do persoal eventual. 
l) O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en 
materias de competencia plenaria. 
m) A declaración de lesividade dos actos do concello. 
n) A alteración da cualificación xurídica dos bens de dominio público. 
ñ) A concertación das operacións de crédito que teñan unha contía acumulada, dentro 
de cada exercicio económico, superior ao 10 % dos recursos ordinarios do orzamento 
-agás as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das 
operacións vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados 
no exercicio anterior- todo isto de conformidade co disposto na Lei reguladora das 
Facendas locais. 
o) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10% dos 
recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os 6.000.000 de euros, así 
como os contratos e concesións plurianuais cando a súa duración sexa superior aos 
catro anos e os plurianuais de menor duración cando o importe acumulado de todas 
as súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do 
orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso, cando sexa superior á contía 
sinalada nesta letra. 
p) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para súa 
contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos. 
q) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos 
ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a 3.000.000 de euros, 
así como os alleamentos patrimoniais nos seguintes supostos: 

- Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estean declarados de 
valor histórico ou artístico, e non estean previstas no orzamento. 
- Cando, estando previstas no orzamento, superen as mesmas porcentaxes e 
contías indicadas para as adquisicións de bens. 

r) Aqueloutras que deban corresponder ao pleno por esixir a súa aprobación unha 
maioría especial 
s) As demais que expresamente lle confiran as leis. 

3. Pertence igualmente ao pleno, a votación sobre a moción de censura ao Alcalde e 



sobre a cuestión de confianza interposta por el mesmo, que rexen polo disposto na 
lexislación electoral xeral. 

4. O pleno pode delegar o exercicio das súas atribucións no Alcalde e na Comisión de 
goberno, agás as enunciadas no número 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), e r), e 
no número 3 deste artigo. 

ARTIGO 13.- Réxime das delegacións. 
1. As atribucións do pleno poden exercerse directamente ou mediante delegación, 
consonte o establecido no apartado 4 do artigo anterior. 
2. O acordo plenario de delegación será adoptado por maioría absoluta do número legal 
de membros da Corporación e terá efecto desde o día seguinte ao da súa aprobación, sen 
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
 
CAPITULO VI 
ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. 
 
ARTIGO 14.- As Comisións informativas. 
1. As Comisións informativas son órganos colexiados complementarios dos órganos de 
goberno, sen atribucións resolutorias, que teñen por función o estudio, consulta e 
informe preceptivo e non vinculante, con carácter exclusivo dos asuntos que teñan que 
ser sometidos á decisión do pleno. 
2. Poden ser permanentes ou especiais. As primeiras constitúense con carácter xeral, e o 
seu número e denominación decidiranse por acordo plenario a proposta do Alcalde. As 
especiais son aquelas que o Pleno pode constituír para un asunto concreto, 
extinguíndose automaticamente unha vez que ditaminasen ou informasen sobre o asunto 
que constituíu o seu obxecto. 
3. Estarán integradas exclusivamente por membros da Corporación e presididas polo 
Alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da mesma. 
4. Cada Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á 
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na 
Corporación.  
5. A adscrición da representación de cada grupo realizarase mediante proposta do seu 
portavoz, en escrito dirixido ao Alcalde, do que se dará conta ao pleno. Poderá 
designarse un suplente para cada un dos membros titulares. 
6. As súas convocatorias e sesións axustaranse ao réxime previsto para o Pleno da 
Corporación. 

ARTIGO 15.- Da Comisión especial de contas. 
1. É a Comisión informativa de existencia preceptiva á que corresponde o exame, 
estudo e informe dos estados e contas anuais que comprenderán todas as operacións 
orzamentarias, independentes e auxiliares patrimoniais e de tesourería levadas a cabo 
durante cada exercicio, nos termos do disposto na Lei Reguladora das Facendas locais, 
Texto Refundido aprobado por Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
2. Para o exercicio axeitado das súas funcións, a Comisión poderá requirir, por medio 
do Alcalde, a documentación complementaria que considere precisa e a presenza dos 
membros e funcionarios da Corporación especialmente relacionados coas contas que se 
analicen. 

ARTIGO 16.- Os concelleiros delegados. 
Son aqueles que ostentan algunha das delegacións de atribucións do Alcalde previstas 



nos números 3, 4 e 5 do artigo 43 do Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das Entidades locais, que se determinarán no decreto de delegación. 

 
TITULO II 
FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS 
 
CAPITULO I 
Disposicións comúns 
 
ARTIGO 17.- Sesións. 
Os órganos municipais, dentro das súas atribucións, funcionan mediante a celebración 
de sesións ou reunións, de conformidade co disposto nos artigos seguintes. 

ARTIGO 18.- Disposicións xerais. 
1. A presidencia das sesións do pleno da Corporación e da Xunta de Goberno Local 
correspóndelle ao Alcalde. En caso de ausencia ou imposibilidade, a presidencia será 
asumida polos tenente de Alcalde, segundo a orde de substitución. 
2. Actuará como secretaria/o en todas as sesións do pleno da Corporación e da Xunta de 
Goberno Local a/o secretaria/o do concello. 
3. As sesións do Pleno e da Xunta de Goberno Local celebraranse na casa consistorial, 
agás os supostos de forza maior, nos que se poderá habilitar outro edificio ou local para 
tal efecto. En todo caso farase constar esta circunstancia. 
4. Dado o carácter público dos Plenos establecido pola lexislación vixente, o Concello 
garantirá que as sesións se celebren en dependencias municipais con capacidade e 
condicións que garantan o acceso dos veciños e veciñas interesados en asistir a eles. 

 
CAPITULO II 
Funcionamento do pleno. 
 
ARTIGO 19.- Clases de sesións. 
1. As sesións do pleno do concello poden ser: 

a) Ordinarias. 
b) Extraordinarias. 
c) Extraordinarias de carácter urxente. 

2. 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. 
Igualmente o Presidente, por propia iniciativa ou a petición dos portavoces por causa 
xustificada, poderá variar o día e a hora dalgunha sesión, distanciándoa só o 
imprescindible do día fixado polo Pleno, comunicándollelo  aos interesados e 
publicándoo no Taboleiro de anuncios coa maior anticipación posible. 
3. O pleno celebrará sesión extraordinaria cando así o decida o presidente ou o solicite a 
cuarta parte, polo menos, do número legal de membros da Corporación, sen que ningún 
concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente. Neste último caso, a celebración da 
sesión non poderá demorarse por mais de quince días hábiles dende que fose solicitada, 
non podendo incorporarse o asunto á orde do día dun pleno ordinario ou doutro 
extraordinario con máis asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da 
convocatoria. 
Se o presidente non convocase o pleno extraordinario solicitado polo número de 



concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedará automaticamente convocado 
para o décimo día hábil seguinte ao de finalización do devandito prazo, ás doce horas, o 
que será notificado pola/o secretaria/o da Corporación a todos os membros da mesma ao 
día seguinte da finalización do prazo citado anteriormente. En ausencia do Presidente ou 
de quen legalmente teña que substituílo, o pleno quedara validamente constituído 
sempre que concorra o quórum legalmente requirido para a súa celebración. Neste caso 
será presidido polo membro da Corporación de maior idade entre os presentes. 
En todo caso, debe realizarse alomenos unha sesión plenaria extraordinaria no ano para 
valorar a situación xeral do Concello a principios de cada ano natural. 
4. Son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo Alcalde pola súa propia 
iniciativa, cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permitan convocar sesión 
extraordinaria coas formalidades dos prazos de convocatoria. Neste caso debe incluírse 
como primeiro punto da orde do día o pronunciamento sobre a urxencia, e se esta non 
fose aprobada levantaríase a sesión. 

ARTIGO 20.- Convocatoria. 
1. Correspóndelle ao Alcalde convocar todas as sesións do pleno, agás no suposto 
contemplado no 2º parágrafo do apartado 3 do artigo 19. 
2. Á convocatoria das sesións acompañaráselle a orde do día compresiva dos asuntos a 
tratar. Entre a convocatoria e a celebración das sesións non poderán transcorrer menos 
de dous días hábiles, agás no caso das sesións extraordinarias urxentes. 
3. As convocatorias serán notificadas aos concelleiros nos seus domicilios polo menos 
con dous días hábiles de antelación, agás as extraordinarias urxentes. 

ARTIGO 21.- Expediente da sesión. 
A convocatoria para unha sesión ordinaria ou extraordinaria dará lugar á apertura do 
correspondente expediente, no que deberá constar: 

a) A relación de expedientes que a secretaría prepare e poña a disposición da 
Alcaldía ou presidencia. 
b) A fixación da orde do día polo Alcalde. 
c) As copias das notificacións cursadas aos membros da Corporación. 
d) Copia do anuncio do taboleiro de edictos do concello. 
e) Minuta da acta. 
f) Copia dos oficios de revisión dos acordos adoptados nas administracións do 
Estado e Comunidade Autónoma. 
g) Publicación dos acordos no taboleiro de edictos. 

ART GO 22.- Orde do día. 
1.A orde do día componse da relación dos asuntos que se teñan que tratar na sesión. 
2.A elaboración da orde do día correspóndelle ao Alcalde e comprenderá 
exclusivamente: 

a) A aprobación da acta da sesión ou sesións anteriores. 
b) Todos os ditames ou mocións con expedientes informados pola Comisión 
informativa correspondente. Dado que na Orde do día só poden ser incluídos os 
asuntos previamente determinados, informados ou sometidos a consulta da 
Comisión Informativa que corresponda (agás cuestións de urxencia e ratificando o 
Pleno a súa inclusión), a Alcaldía garantirá que todas as mocións presentadas 
polos distintos grupos políticos con 10 días naturais de antelación á celebración do 
Pleno, serán tratados polas Comisións informativas que correspondan e 
incorporados na orde do día do seguinte pleno. 



c) Punto de rogos e preguntas nas sesións ordinarias. Poden presentar rogos e 
preguntas os grupos municipais, por un tempo máximo de 30 minutos cada grupo. 
 
 

Nos plenos ordinarios a parte dedicada ao control dos demais órganos da Corporación 
deberá presentar sustantividade propia e diferenciadora da parte resolutiva, debéndose 
garantir de forma efectiva no seu funcionamento e, no seu caso, na súa regulamentación, 
a participación de todos os grupos municipais na formulación de rogos, preguntas e 
mocións. 
Rogo é a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algún dos órganos do 
goberno municipal. Os rogos formulados no seo do Pleno poderán ser debatidos, pero 
en ningún caso sometidos a votación. Poden presentar rogos todos os membros da 
Corporación, ou os grupos municipais mediante os seus portavoces. Os rogos poderán 
ser efectuados verbalmente ou por escrito e serán debatidos xeralmente na sesión 
seguinte, sen prexuízo de que poidan selo na mesma sesión na que se formulen se o 
Alcalde ou presidente o estima conveniente. 
Pregunta é calquera cuestión formulada aos órganos de goberno no seo do Pleno. Poden 
presentar preguntas todos os membros da corporación, ou os grupos municipais a través 
dos seus portavoces. As preguntas feitas oralmente no transcurso dunha sesión serán 
xeralmente respondidas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o 
preguntado queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito serán 
contestadas polo destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o preguntado 
queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito con vintecatro 
horas de antelación serán contestadas ordinariamente na sesión ou, por causas 
debidamente motivadas, na seguinte. 
As preguntas que soliciten contestación por escrito, deberán ser respostadas no prazo 
máximo de vinte días. 
3. Na orde do día farase constar que, se na primeira convocatoria non se alcanzasen os 
requirimentos para a valida constitución do pleno, entenderase convocada a sesión 
automaticamente á mesma hora, dous días despois. 
4. Serán nulos os acordos adoptados nas sesións extraordinarias sobre asuntos non 
comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adopten en sesións ordinarias 
sobre materias non incluídas na orde do día, salvo especial e previa declaración de 
urxencia adoptada polo Pleno con voto favorable da maioría absoluta do número legal 
de membros da Corporación. 

ARTIGO 23.- Expedientes e documentación. 
1. A documentación íntegra dos asuntos incluídos na orde do día que debe servir de 
base ao debate e, no seu caso, á votación, estará a disposición dos concelleiros na 
secretaría desde a data de convocatoria. Os expedientes non poderán saír do lugar no 
que se atopen postos de manifesto. 
2. Os concelleiros terán dereito a examinar e incluso a obter copias dos documentos que 
conformen os expedientes e cantos antecedentes se relacionen cos asuntos da orde do 
día. 

ARTIGO 24.- Constitución das sesións. 
1. Para a válida constitución dunha sesión, sexa cal sexa o seu carácter, será necesaria a 
asistencia mínima dun terzo do numero legal dos seus membros. 
2. Este quórum hase manter durante todo o transcurso da sesión coa finalidade de 
garantir que todos os acordos que se adopten conten coa presenza deste mínimo de 



membros corporativos, de forma que, se por calquera causa este quórum non se puidese 
manter, o presidente declarará a suspensión da sesión. 
3. Non se poderá celebrar ningunha sesión sen a asistencia do presidente e da/o 
secretaria/o da Corporación ou das persoas que legalmente os substitúan. 
4. Os membros da Corporación que non poidan asistir a unha sesión por causa que llelo 
impida, terán que comunicárllelo a Alcaldía e, se non fose posible, á secretaría xeral. 
5. Os membros da Corporación tomarán asento no salón de sesións unidos ao seu grupo. 
A orde de colocación será determinada polo presidente, unha vez oídos os portavoces, 
tendo preferencia o grupo formado polos membros da lista máis votada. En calquera 
caso, a colocación dos membros da Corporación deberá facilitar a emisión e reconto de 
votos. 

ARTIGO 25.- Publicidade e duración das sesións. 
1.-As sesións do Pleno son públicas, agás nos casos previstos no artigo 70.1 da Lei 
Reguladora das bases de Réxime Local e o 253 da Lei de Administración local de 
Galicia. Facilitarase a asistencia ou información simultánea de todo o público interesado 
en coñecer o desenvolvemento das sesións. 

2.-Igualmente, os representantes dos medios de comunicación social terán acceso 
preferente e recibirán as máximas facilidades para cumprir o seu traballo. 

3.-Co obxecto de facilitar o acceso á información dos veciños e veciñais, especialmente 
naqueles temas que lle son máis próximos, a Televisión local de Teo e a Radio 
municipal, no caso de existir, retransmitirán integramente os plenos municipais. 

4. O público asistente ás sesións non poderá intervir no desenvolvemento das mesmas, 
podendo o presidente conceder en casos extremos a exclusión dos que por calquera 
causa impidan o normal desenvolvemento da sesión. Sen prexuízo do anterior, cando 
algunha das asociacións ou entidades para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais 
dos veciños, debidamente inscrita segundo os mecanismos establecidos no Regulamento 
de Participación Veciñal do Concello de Teo, desexe efectuar unha exposición perante o 
Pleno en relación con algún punto da orde do día no que interveña como interesado ou 
por delegación na tramitación administrativa, poderá expoñe-lo seu parecer, a través 
dun único representante, con anterioridade á lectura, debate e votación da proposta 
incluída na orde do día. 
Para os efectos anteriores, a solicitude dirixida ao Alcalde deberá presentarse no 
Rexistro municipal cando menos cun día hábil de antelación á celebración do Pleno, 
debendo constar nela unha sucinta motivación do pedimento así como os datos da 
persoa que, de ser autorizada, realizaría a exposición. 
A Alcaldía, transmitindo o acordo da xunta dos voceiros municipais, autorizará ou 
denegará o solicitado. De ser concedida, a exposición realizarase nunha única 
intervención, ao inicio da sesión plenaria, nun tempo que non excederá dos cinco 
minutos. En cada Pleno haberá un máximo de dúas intervencións. 

5. Unha vez levantada a sesión, a Corporación pode establecer unha quenda de 
consultas polo público asistente sobre temas concretos de interese municipal, se así o 
acorda por maioría a petición de calquera grupo municipal ou do propio público. 

6. Toda sesión ordinaria ou extraordinaria deberá de respectar o principio de unidade do 
acto, procurando que finalice o mesmo día do seu comezo. Durante o transcurso da 
sesión, o presidente poderá acordar interrupcións ao seu arbitrio para permitir as 
deliberacións dos grupos por separado sobre cuestións debatidas, para consultas dos 



portavoces ou para descanso dos debates. 

ARTIGO 26.- Dirección das sesións. 
1. Correspóndelle ao presidente asegurar a boa marcha das sesións, dirixir os debates e 
manter a orde. 
2. As dúbidas que poidan xurdir na aplicación deste regulamento serán resoltas polo 
presidente, unha vez escoitada/o a/o secretaria/o. 
3. Para mellor exercicio das súas competencias, o presidente poderá requirir a opinión 
dos portavoces dos grupos municipais en relación coa convocatoria, celebración, 
incidencias e desenvolvemento dos debates. 
4. Co obxecto de posibilitar o diálogo entre os distintos grupos municipais, acadar 
acordos que favorezan o desenvolvemento das sesións plenarias e clarificar posicións, 
os portavoces dos distintos grupos municipais poderán ser convocados a unha Xunta de 
portavoces o día anterior a celebración do Pleno. A Xunta de portavoces será convocada 
polo Alcalde, ben a petición propia ou por solicitude de, cando menos, dous grupos 
municipais. 
5. O Alcalde poderá chamar á orde a calquera membro da Corporación que: 

a) Profira palabras ou verta conceptos ofensivos para o decoro da Corporación, 
dos seus membros, de institucións públicas ou de calquera outra persoa ou 
entidade. 
b) Produza interrupcións ou por calquera medio altere a orde das sesións. 
c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle 
fose retirada. 

Tras tres chamadas á orde na mesma sesión, con advertencia na segunda das 
consecuencias da terceira chamada, o presidente poderá ordenar que abandone o local 
onde se celebra a sesión, adoptando as medidas que considere oportunas para facer 
efectiva a expulsión. 
6. O Alcalde garantirá que ningún membro da Corporación interrompa con comentarios 
ou descualificacións as intervencións dos concelleiros que estean no uso regulamentario 
da palabra. 

ARTIGO 27.- Apertura da sesión. 
1. O presidente abrirá a sesión e a/o secretaria/o comprobará a existencia do quórum 
necesario para comezala, tomando nota das ausencias xustificadas ou non. 
2. Pasada media hora a partir da sinalada para a celebración da sesión sen a existencia 
do quórum previsto no artigo 24.1 deste regulamento, o presidente ordenaralle á/ao 
secretaria/o que levante dilixencia na que se faga constar a asistencia dos membros da 
Corporación presentes, a ausencia dos que se teñan escusado e da existencia ou non do 
quórum para a validez da mesma. 
3.Constituída validamente a sesión, o presidente propoñerá a aprobación da acta da 
sesión ou sesións anteriormente incluídas na orde do día. Se non houbese observacións, 
quedará aprobada. 
Se as houbese serán resoltas pola Corporación, debendo incorporarse previa dilixencia 
da/o secretaria/o á acta definitiva que se transcriba no correspondente libro. En ningún 
caso poderá modificarse o fondo dos acordos aprobados, e só caberá corrixir erros 
materiais ou de feito, unha vez debatidas as observacións. 

ARTIGO 28.- Desenvolvemento das sesións. 
1. O presidente dirixirá o desenvolvemento da sesión. Os asuntos debateranse e 
votaranse seguindo a numeración correlativa que figura na orde do día, se ben por causa 



xustificada poderase alterar a orde dos mesmos ou retiralos da orde día. 
2. Non obstante ao disposto no numero anterior, o presidente poderá retirar un asunto 
dos incluídos na orde do día nos seguintes casos: 

a) Cando a súa aprobación esixa unha maioría especial e esta non poida obterse 
durante o transcurso da sesión. 
b) Cando o solicite durante o debate un concelleiro, con obxecto de que se 
incorporen ao expediente documentos, informes ou se completen trámites, ou que 
quede sobre a mesa para a súa discusión na seguinte sesión. Nestes casos a 
petición será votada tras terminar o debate e antes de proceder á votación sobre o 
fondo do asunto. Se a maioría simple votase a favor da petición, non haberá lugar 
a votar a proposta. 
c) A petición do poñente dunha moción. 

ARTIGO 29.- Desenvolvemento dos debates. 
1. Para o mellor desenvolvemento dos debates, a presidencia dispoñerá que a/o 
secretaria/o dea lectura íntegra ou en extracto do ditame formulado poIa Comisión 
informativa correspondente, ou se se tratase dun asunto urxente non ditaminado por 
esta, da proposición que se someta ao pleno. Darase lectura íntegra daquelas partes do 
expediente e do informe ou ditame da Comisión, cando sexa solicitada polos grupos 
municipais. 
2. Se ningún portavoz solicitase despois da lectura o uso da palabra, someterase o 
asunto a votación. 
3. No caso de que se promovese debate, as intervencións serán ordenadas polo Alcalde, 
conforme as seguintes regras: 

a) Só se poderá facer uso da palabra previa autorización do presidente. 
b) O debate comézase coa exposición e xustificación da proposta, a cargo dalgún 
membro da Comisión informativa que a ditaminou, ou dalgún dos membros da 
corporación que subscriban a proposición ou moción, en nome propio ou do 
colectivo propoñente. 
c) De seguido, os distintos grupos consumirán unha primeira quenda. Intervirán 
por orde de menor a maior representación municipal, empezando polo grupo 
mixto que repartirá o tempo de intervención entre os seus compoñentes. O tempo 
poderá ser ampliado polo presidente en razón á importancia ou transcendencia do 
asunto 
d) Acabado esta primeira quenda, o poñente poderá responder se o cre 
conveniente. 
e) Se o solicitara algún grupo, procederase a unha segunda quenda de palabra por 
cada grupo municipal, intervindo cada un deles na orde anteriormente sinalada. 
Finalizado este, o poñente pechará o debate ratificando ou modificando a súa 
proposta. 
f) Quen se considere aludido por unha intervención poderá solicitarlle ao 
presidente unha quenda especial por alusións, durante o tempo dun minuto. 
g) Os membros da Corporación poderán, en calquera momento do debate, pedir a 
palabra para expoñer unha cuestión de orde, invocando a norma de aplicación. O 
presidente resolverá o que proceda, sen que por este motivo se poida estabelecer 
ningún debate. 
h) A intervención da/o secretaria/o ou da/o interventor/a durante o debate dos 
asuntos incluídos na orde de día quedará limitada a informar dos aspectos legais 
do asunto que se discuta, cando medie requirimento expreso da presidencia, ou lle 



dea esta o uso da palabra previa solicitude cando entenda tanto a/o secretaria/o ou 
a/o interventor/a que no debate se suscita algunha cuestión na que poida dubidarse 
acerca da súa legalidade ou puidese ter implicacións orzamentarias. 
i) Os portavoces dos grupos, durante o debate, poderán pedir a modificación do 
ditame, a súa retirada para efectos de que se incorporen ao mesmo documentos ou 
informes, ou que quede sobre a mesa para o seu debate e votación na seguinte 
sesión. 
l) O poñente poderá acceder á petición de modificación do ditame; neste caso 
formará parte íntegra do mesmo para os efectos da súa votación. A petición de 
retirada do ditame ou de que quede sobre a mesa para a próxima sesión será 
decidida por maioría simple antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. 
m) No caso de formulárense votos particulares ou emendas, deberán debaterse en 
primeiro lugar antes do ditame ou proposición correspondente, iniciándose a 
intervención polo formulante, que seguirá pola mesma orde, tempo e forma 
establecidos para os ditames, e pechando o debate o poñente. 

ARTIGO 30.- Abstención 
Sen prexuízo das causas de incompatibilidade establecidas pola Lei, os membros da 
Corporación deberán absterse de participar no debate e votación de todo asunto cando 
concorra algunha das causas ás que se refire a lexislación do procedemento 
administrativo e contratos das administracións públicas. 
Neste caso o interesado deberá abandonar a sala mentres se discute e vota o asunto, agás 
cando se trate de debater a súa actuación como membro da Corporación, en que terá 
dereito a permanecer e defenderse. 

ARTIGO 31.- Carácter das intervencións. 
1. Ditame é a proposta sometida ao pleno tralo estudio do expediente pola Comisión 
informativa. Contén unha parte expositiva e un acordo a adoptar. 
2. Proposición é a proposta que se somete ao pleno relativa a un asunto incluído na orde 
do día, que acompaña á convocatoria. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e 
un acordo, así mesmo, a adoptar. Non procederá entrar a debater nin votar unha 
proposición sen que previamente se ratificase a súa inclusión na orde do día. 
3. Moción é a proposta que se somete directamente a coñecemento do pleno. Poderá 
formularse por escrito ou oralmente.  
4. Voto particular é a proposta de modificación dun ditame formulada por un membro 
que forma parte da Comisión informativa. Deberá acompañar ao ditame desde o día 
seguinte á súa aprobación pola Comisión. 
5. Emenda é a proposta de modificación dun ditame ou proposición presentada por 
calquera membro, mediante escrito presentado ao presidente antes de comezarse a 
deliberación do asunto. Non obstante de formulárense emendas in voce durante a sesión, 
unicamente poderá aceptarse o seu debate por acordo da maioría dos asistentes. 

ARTIGO 32. - Das votacións 
1. Pechado o debate dun asunto procederase á súa votación. O ditame ou proposición, 
salvo excepción, votarase integramente. 
2. Antes de comezar a votación o presidente expoñerá clara e concisamente os termos 
da mesma e a clase de votación. No caso de que se mantivesen os votos particulares ou 
emendas, decidiranse antes do ditame ou moción de que se trate. 
3. Unha vez comezada a votación non se pode interromper por ningún motivo. Durante 
o desenvolvemento da votación o presidente non concederá o uso da palabra por ningún 



motivo, e ningún corporativo poderá entrar no salón ou abandonalo. 
4. Cada membro da Corporación pode votar en sentido afirmativo, negativo ou absterse 
de votar. A ausencia dun concelleiro unha vez iniciada a deliberación dun asunto 
equivale á abstención. 
5. A orde de votación será de menor a maior representación, comezando polo grupo 
mixto. 
6. Terminada a votación ordinaria, o presidente declarará o acordado. 
7. Inmediatamente despois de concluír a votación nominal ou secreta, a/o secretaria/o 
computará os sufraxios emitidos e anunciará en voz alta o resultado, en vista do cal o 
presidente proclamará o acordo adoptado. 
8. No caso de votacións con resultados de empate, efectuarase unha nova votación, e se 
o empate persistise, decidirá o voto de calidade do Presidente. 
9. Unha vez proclamado un acordo, os grupos que non interviñeran no debate ou que 
tras este cambiasen o sentido do seu voto, poderán solicitar do presidente unha quenda 
de explicación do voto. 

ARTIGO 33.- Asuntos de urxencia. 
1. Concluído o debate e votación dos asuntos incluídos na orde do día das sesións 
ordinarias, e antes de pasar aos rogos e preguntas, o presidente preguntará aos poñentes 
e portavoces dos grupos municipais, se existe algún asunto que deba someterse á 
consideración do pleno por razóns de urxencia. 
2. O poñente ou portavoz do grupo propoñente, de se-lo caso, xustificará a urxencia e 
acto seguido o pleno, por maioría absoluta do número legal de membros da 
Corporación, decidirá sobre a procedencia do seu debate e posterior votación. 

ARTIGO 34. - Clases de votacións 
1. As votacións poden ser: ordinarias, nominais e secretas. 

a) Ordinarias son as que se manifestan verbalmente ou por signos convencionais 
de asentimento, disentimento ou abstención dos membros da Corporación. 
b) Nominais son aquelas que se realizan mediante chamamento por orde alfabética 
de apelidos e sempre no último lugar o presidente, e na que cada membro da 
Corporación responde "si", "non", ou "abstéñome". 
c) Secretas son aquelas que se realizan na forma e nos casos previstos pola lei, 
previo acordo do pleno, por maioría absoluta. A votación realizarase mediante 
urnas. 

2. O sistema normal de votación é o de votación ordinaria. 
3. A votación nominal requirirá como mínimo a solicitude dun grupo municipal, e 
deberá aprobarse polo pleno por maioría simple en votación ordinaria. 
4. A votación secreta só poderá utilizarse para a selección ou destitución de persoas. 

ARTIGO 35.- Das actas. 
1. De cada sesión, a/o secretaria/o estenderá unha acta que conterá como mínimo: 

a) Lugar da reunión, con expresión do nome do concello e local en que se celebra. 
b) Día, mes e ano. 
c) Hora de comezo. 
d) Nome e apelidos do presidente, dos membros da Corporación presentes, dos 
ausentes que se escusaran e dos que falten sen escusa. 
e) Carácter ordinario ou extraordinario da sesión, e se esta se celebra en primeira o 
en segunda convocatoria. 
f) Asistencia da/o secretaria/o o de quen legalmente o substitúa, e presenza do 



funcionario responsable da intervención cando concorra. 
g) Asuntos que se examinen, opinións sintetizadas dos grupos ou membros da 
Corporación que interviñeron nas deliberacións e incidencias destas. 
h) Votacións que se verifiquen e, no caso das nominais, o sentido en que cada 
membro emita o seu voto. Nas votacións ordinarias farase constar o número de 
votos afirmativos, dos negativos e das abstencións. Farase constar nominalmente 
o sentido do voto cando así o pidan os interesados. 
i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten. 
l) Hora en que o presidente levante a sesión. 

2. De non celebrarse sesión por falta de asistentes ou doutro motivo, a/o secretaria/o 
suplirá a acta cunha dilixencia autorizada coa súa firma, na que consigne a causa e o 
nome dos asistentes e dos que escusaron a súa asistencia. 

 
CAPITULO III 
Funcionamento das Comisións. 
 
ARTIGO 36.- Da Xunta de Goberno Local. 
1. As sesións da Comisión de goberno poden ser: 

a) Ordinarias deliberantes de asistencia ao Alcalde. 
b) Ordinarias decisorias  
c) Extraordinarias. 
d) Extraordinarias de carácter urxente. 

2. O seu réxime de funcionamento é o establecido no artigo 11 deste regulamento. 

ARTIGO 37.- Das demais Comisións. 
1. O funcionamento das comisións informativas axustarase, de ser o caso, ao establecido 
nas sesións do pleno, coas seguintes modificacións: 

a) Celebrarán as súas sesións coa periodicidade que acorde o Pleno no momento 
de constituílas, e nos días e horas que estableza o Alcalde ou presidente da 
Comisión, os cales poderán así mesmo convocar sesións extraordinarias ou 
urxentes. 
b) A convocatoria corresponde o Alcalde ou ao presidente da Comisión e na orde 
do día só poderán incluírse os ditames dos que os expedientes íntegros, 
debidamente informados ou fiscalizados, estean na secretaría xeral no momento 
da convocatoria da Comisión. 
c) Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán transcorrer menos 
de 48 horas. 
d) A partir da convocatoria da sesión os expedientes estarán na secretaría xeral a 
disposición dos concelleiro s. 
e) As sesións non serán públicas. 

 
TITULO III 
GRUPOS POLÍTICOS 
 
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTIGO 38.- Os grupos políticos municipais. 
1. Os membros da Corporación, para os efectos da súa actuación corporativa, 
constitúense en grupos políticos, que se corresponderán coas listas electorais dos 
partidos, federacións, coalicións ou agrupacións que obtiveron postos na Corporación. 



2. Cada grupo debe ter cando menos dous concelleiros. 
3. Ninguén poderá pertencer simultaneamente a mais dun grupo, nin poderán constituír 
grupo separado os concelleiros que pertenzan a unha mesma lista electoral. 

ARTIGO 39. - O grupo mixto. 
1. Os concelleiros que non estean integrados en ningún outro grupo político, ou non 
poidan formar grupo propio, quedarán incorporados ao grupo mixto. 
2. Durante o mandato da Corporación, ningún membro dela poderá integrarse nun grupo 
distinto daquel en que o faga inicialmente. 
ARTIGO 40.- Membros non adscritos  
Os membros das corporacións locais que non se integren no grupo político que constitúa 
a formación electoral pola que foron elixidos ou que abandonen o seu grupo de 
procedencia terán a consideración de membros non adscritos. 
Cando a maioría dos concelleiros dun grupo político abandonen a formación política 
que presentou a candidatura pola que concorreron ás eleccións ou sexan expulsados da 
mesma, serán os concelleiros que pertenzan á citada formación política os lexítimos 
integrantes de dito grupo político a todos os efectos. 
En calquera caso, a/o Secretaria/o da corporación poderá dirixirse ao representante legal 
da formación política que presentou a correspondente candidatura aos efectos de que 
notifique a acreditación das circunstancias sinaladas. 
A contía dos dereitos económicos do membros non adscritos será a que estableza o 
Pleno que deberá respectar as contías establecidas por asistencia a sesións. 
O alcance dos dereitos políticos dos membros non adscritos será o que fixe o Pleno 
debendo respectar os seus dereitos de participación e intervención nos órganos 
colexiados 

ARTIGO 41.- Constitución dos grupos. 
1. Os grupos políticos constitúense mediante escrito dirixido ao presidente e subscrito 
por todos os seus integrantes, que se presentará na secretaría xeral da Corporación 
dentro dos cinco días hábiles seguintes á constitución da Corporación. 
2. No mesmo escrito farase constar a designación de portavoz do grupo, podendo 
designarse tamén suplentes. 
3. Da constitución dos grupos, dos seus integrantes e portavoces, o Alcalde dará conta ó 
Pleno na primeira sesión que se celebre. 
4. Os membros da Corporación que adquiran a súa condición con posterioridade á 
sesión constitutiva da Corporación, deberán incorporarse ao grupo correspondente á 
lista na que foran electos ou, de se-lo caso, ao grupo mixto. No primeiro suposto 
disporán dun prazo de cinco días hábiles, que comezará a contar desde que tomen 
posesión do seu cargo, para acreditar a súa incorporación ao grupo que corresponda, 
mediante escrito dirixido ao Alcalde e asinado polo portavoz. 
Se non se produce a súa integración na forma prevista no apartado anterior, e salvo 
causa de forza maior, integraranse automaticamente na lista na que saíran electos. 

ARTIGO 42.- Funcións. 
1. Son funcións propias de cada grupo municipal as seguintes: 

a) Propoñer de entre os seus membros aos concelleiros que o representarán nos 
diferentes órganos colexiados da Corporación. 
b) Elixir ao portavoz e ao concelleiro do seu grupo que o substituirá nos casos de 
ausencia ou enfermidade. O portavoz do grupo mixto será designado pola maioría 
dos membros que o integren. 



c) Fixar os criterios políticos comúns respecto aos diferentes asuntos que afecten á 
vida municipal. 

ARTIGO 43.- Natureza. 
Os grupos municipais expresan na Corporación municipal o pluralismo político, 
concorren á formación e manifestación da vontade popular e son instrumento 
fundamental para a participación política. Así mesmo, contribúen á acción municipal, 
canalizando as diferentes aspiracións dos grupos sociais do concello. 

ARTIGO 44.- Dereitos. 
1. Todos os grupos gozan de idénticos dereitos. 
2. Os diversos grupos políticos dispoñerán, na sede da entidade local, dun despacho ou 
local para xuntarse de maneira independente e recibir visitas dos cidadás. O Presidente 
ou o membro da Corporación responsable da área de réxime interno poñerá á súa 
disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais. 
3. Os grupos políticos poderán facer uso de locais municipais de reunión da 
Corporación para realizar xuntanzas e sesións de traballo con asociacións para a defensa 
dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboación. Estas xuntanzas non se 
permitirán se coinciden con sesións do Pleno ou porque a dispoñibilidade de espazos 
para outros actos político-administrativos da Corporación o impida. 
4. O Pleno  da Corporación con cargo aos seus presupostos anuais asignará 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 de 
eles, dentro dos límites que con carácter xeral fixen as leis de presupostos do Estado e 
sen que poda 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. 
Os dereitos económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser 
superiores aos que lles corresponderían de permanecer no grupo de procedencia. Esta 
previsión non será de aplicación no caso de ser unha coalición electoral, cando algún 
dos partidos políticos que a integren decidan abandonala. 
Os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación que se lles 
asigne e da que deberán dar conta ao Pleno da Corporación sempre que este llo pida.  
 
TITULO IV 
ESTATUTO DOS CONCELLEIROS 
 
CAPITULO I DISPOSICIONS XERAIS. 

ARTIGO 45.- Adquisición, suspensión e perda. 
1. O Alcalde e concelleiros da Corporación gozarán, unha vez que tomaron posesión 
dos seus cargos, dos honores, prerrogativas e distincións propias dos mesmos, de acordo 
co establecido nas leis. 
2. En canto á suspensión e perda da condición de concelleiros da Corporación, réxese 
polo disposto nos artigos 222 e 223 da Lei 5/1997 do 22 de xullo. 

ARTIGO 46.- Incompatibilidades 
O Alcalde e concelleiros da Corporación deberán observar en todo momento as normas 
sobre incompatibilidades, e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera 
feito que puidese constituír causa da mesma. 



ARTIGO 47.- De asistencia e voto. 
1. Os concelleiros teñen dereito a asistir e votar nas sesións do Pleno da Corporación e 
nas sesións das comisións das que formen parte. 
2. Todos os Concelleiros teñen dereito a formar parte de cando menos unha comisión 
informativa. 
3. Os membros das Corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus 
cargos cando os desenvolvan con dedicación parcial ou exclusiva; neste caso serán 
dados de alta no réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións o pago 
das cotas empresariais que correspondan. No suposto de tales retribucións, a súa 
percepción será incompatible coa de calquera outra retribución con cargo aos 
orzamentos das administracións públicas e dos entes, organismos e empresas 
dependentes delas. 

ARTIGO 48.- Da petición de información. 
1. Todos os concelleiros teñen dereito a solicitar da Alcaldía os datos, informes e 
documentos que lles sexan precisos para o cumprimento das súas funcións. 
2. O acceso dos concelleiros á información solicitarase por escrito dirixido ao Alcalde 
no que se especificarán os documentos ou expedientes obxecto da petición. 
3. A Alcaldía resolverá motivadamente sobre a solicitude no prazo dos cinco días 
naturais seguintes a aquel no que se presentase aquela. Se transcorrido dito prazo non 
houbese resolución, a petición entenderase concedida por silencio administrativo. 

ARTIGO 49.- Do acceso directo á información. 
A secretaría da Corporación está obrigada a facilitarlle aos concelleiros a 
documentación, sen necesidade de solicitude previa, nos seguintes casos: 

a) Cando desenvolvan delegacións ou responsabilidades de xestión, e a 
información solicitada estea relacionada co ámbito dos cargos desenvolvidos. 
b) Cando a documentación se refira aos asuntos incluídos na orde do día dos 
órganos colexiados. 
c) Cando soliciten información á que teñen libre acceso os cidadáns. 

ARTIGO 50.- Consulta e exame de documentos. 
1. A consulta e exame concreto de expedientes poderase realizarse dende a convocatoria 
do órgano colexiado na secretaría municipal. 
2. A entrega de copias ós membros da Corporación limitarase ós casos de libre acceso 
dos Concelleiros á información, isto é, a aquela que se refira aos asuntos que vaian a ser 
tratados polos órganos colexiados dos que formen parte e aqueloutra referida aos 
acordos adoptados por calquera órgano municipal, sendo precisa noutro caso a 
autorización expresa do Alcalde. 
3. A consulta dos libros de actas e resolucións realizarase na secretaría xeral ou arquivo. 
4. O horario de consulta será o xeral de funcionamento da administración municipal, a 
non ser que a Alcaldía o amplíe ou sinale un horario específico. 
5. En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán saír da Casa 
Consistorial. 

 
CAPITULO III 
DEBERES 
 
ARTIGO 51.- Xerais. 
1. Os concelleiros veñen obrigados a asistir ás sesións dos órganos colexiados dos que 



formen parte. 
2. Non poderán facer uso do seu cargo, nin da información contida na documentación á 
que teñen acceso, para finalidades distintas das propias da súa función.”. 
 
 
9º.- RATIFICACIÓN, SE PROCEDE, DO ACORDO DE ADXUDICACIÓN DA 

OBRA DA PISCINA CUBERTA MUNICIPAL. 

A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía relativa á ratificación do acordo de 
adxudicación da obra da piscina cuberta municipal, que copiada literalmente, di o que 
segue: 
 
“Á vista do informe da Secretaria Municipal que copiado literalmente di: 

Examinado o expediente de contratación da obra da piscina cuberta climatizada de 

Teo, subvencionada pola Excma. Deputación de A Coruña no Plan de piscinas cubertas 

climatizadas para Concellos da provincia cunha poboación superior ós 10.000 

habitantes 

INFORMO 

En data 30 de xaneiro de 2007 o Pleno do Concello de Teo adoptou entre outros o 

seguinte acordo: 

4º.- APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DA PISCINA CUBERTA MUNICIPAL. 

Neste acordo plenario acordouse aprobar o expediente de contratación, aprobar o 

prego de cláusulas particulares polo sistema de concurso con procedemento aberto, 

designar a mesa de contratación, autorizar o gasto e facultar á Alcaldía para todos os 

trámites precisos para a execución deste acordo. 

Publicado tanto no Boletín oficial da provincia como no DOGA o anuncio de licitación 

das obras da piscina cuberta climatizada do Concello de Teo reuniuse por dúas veces a 

mesa de contratación, o día martes 15 de maio de 2007 para proceder á apertura dos 

sobres A e B, e o día 24 de maio de 2007 para a apertura da oferta económica (sobre 

C). 

Na sesión celebrada o día 24 de maio de 2007 a mesa de contratación á vista do 

informe de valoracións efectuado polo Arquitecto Municipal que adxudicaba á empresa 

SUSO FERNANDEZ, S.L. 47 puntos e á empresa PROINSA 45.24 puntos acordou por 

unanimidade propoñer ao órgano de contratación a adxudicación do concurso da obra 

climatizada de Teo á empresa SUSO FERNÁNDEZ, S.L. 



Como consecuencia dun erro a proposta da Mesa de contratación de data 24 de maio 

de 2007 foi elevada á Xunta de Goberno Local e así, en data 25 de maio de 2007, este 

órgano á vista da proposta da mesa de contratación acordou adxudicar dita obra á 

empresa SUSO  FERNÁNDEZ S.L., polo importe de 1.800.000€. 

Entendendo esta Secretaría queé o Pleno o órgano responsable da adxudicación deste 

contrato celebrado por concurso por procedemento aberto por superar o tipo de 

licitación o 10% dos recursos ordinarios da entidade, débese deixar en suspenso o 

acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local, ata que sexa expresamente ratificado 

polo Pleno da Corporación. 

PROPOÑO ao Pleno da Corporación a ratificación do acordo de adxudicación do 

contrato da obra da piscina cuberta climatizada de Teo, de conformidade coa proposta 

da Mesa de Contratación.” 

O Sr. Alcalde manifesta que se trata dun tema herdado, e que o acordo necesita ser 
ratificado polo Pleno. Di que o seu grupo, a pesares de que non o avala, non vai poñer 
atrancos, polo que se van abster. 
 
O Sr. Sisto di que é lóxico que xa que o PP antes tiña maioría para aprobalo, agora debe 
ratificalo, xa que lle parece o máis coherente. 
 
O Sr. Blanco di que se trata dunha obra que eles promoveron, non teñen inconvinte en 
ratificalo. 
 
O Sr. Rego pensa que se cumpliron tódolos preceptos legais, polo que van votar a favor. 
 
O Sr. Parajó manifesta que posto que o BNG non quere asumir nada da piscina, que á 
inauguración debería ir logo o Sr. Blanco. O Sr. Alcalde respóndelle que eles sempre 
avalaron a construcción da piscina, pero que non a ubicación nin o procedemento, 
porque cren que é un apoio encuberto á especulación urbanística, pero que van mostrar 
o seu respecto institucional absténdose. Remata dicindo que a pesares de que non é 
amigo das inauguracións, irá a esta, e que a día de hoxe, o representante lexítimo do 
pobo de Teo non é o Sr. Blanco. 
 
O Sr. Blanco di que o Sr. Alcalde ten razón, e que él irá como invitado, se o invitan. 
 
O Sr. Rego di que non ten nada máis que engadir, ó igual que o Sr. Parajó. 
 

O Pleno do Concello, por once votos a favor (do PPdeG, PSdeG-PSOE e INTEO) e seis 
abstencións (do BNG), sendo o número legal o de dezasete, acorda a ratificación do 
acordo de adxudicación da piscina climatizada de Teo, de acordo coa proposta da 
Alcaldía, adxudicando a devandita obra á empresa “SUSO FERNANDEZ, S.L.”, polo 
importe de 1.800.000€. 
 
10º.- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO. 



A Sra. Interventora Municipal dá conta da Resolución da Alcaldía número 170 de data 

10.05.07, que copiada literalmente, di o que segue: 

“Téndose realizado os traballos necesarios para proceder ó peche e Liquidación do 

exercicio 2006 de conformidade co previsto no artigo 191.1 do Real Decreto Lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 

Locais. 

Dando cumprimento ó disposto no artigo 191.3 do citado texto legal,  
 
RESOLVO: 
 
1º).- Aprobar a Liquidación do exercicio 2006, co seguinte detalle: (en euros) 
 
A) RESULTADO ORZAMENTARIO 
 
 1.-Resultado orzamentario de operacións non financeiras -102.716,91.- 
 2.-Resultado orzamentario de activos financeiros   0,00.- 
 3.-Resultado orzamentario de pasivos financeiros          75.000.-  
 RESULTADO ORZAMENTARIO INICIAL     -27.716,91.- 
 Axustes: 
 +Modificacions crédito RLT GG fase O      150.068,82.- 
 +Desviacions financ imputables negativas        87.962,47.- 
 -Desviacións financ imputables positivas      252.900,02.- 
 RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO    -42.585,64.-   
  
B) REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL 
  
 1. Dereitos pendentes de cobro fin exercicio      
  +De orzamento corrente  558.290,86.-    
  +De orzamentos pechados  917.214,66.-        
  +De operacións non orzamentarias 110.019,42.-        
  -cobros pendentes de aplicación   16.482,59.-            
 2. Obrigas pendentes de pago fin exercicio  
  +De orzamento corrente     847.493,50.-     
  +De orzamentos pechados  1.351.059,36.-   
  +De operacións non orzamentarias    445.782,38.-     
  -Pagos pendentes de aplicación def    125.394,18.-          
 3. Fondos líquidos en tesourería  1.480.940,16.-.   
   - Saldos de dubidoso cobro  -476.460,14.- 
 4. Remanente de tesourería afectado a  
     gastos con financiación afectada  238.000,00.- 
.                            
 5. REMANENTE TESOURERIA GASTOS XERAIS:  
     (1-2+3-4)     -183.418,69.-    
               
2º) Que se dea conta da liquidación aprobada ó Pleno do Concello na primeira sesión 
que celebre. 



 
3º) Que se remita copia da liquidación á Administración do Estado e á Comunidade 
Autónoma en cumprimento do disposto no art. 192.5 do R.D.Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.”. 
 
O Pleno do Concello dase por enterado. 
 

11º.- PROPOSTA DE ADHESIÓN DO CONCELLO DE TEO Ó CONSORCIO 

GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E DO BENESTAR. 

A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía, referente á adhesión do Concello de 
Teo ó Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar, que copiada 
literalmente, di o que segue: 
 

”É intención desta Alcaldía-Presidencia propoñer ao Pleno aprobar a integración 

do Concello no Consorcio galego de servizos de Igualdade e Benestar para 

posteriormente acordar a integración das Escolas infantís de Os Tilos e de Calo na rede 

galega de escolas infantís (GALESCOLAS) que xestiona o antedito consorcio a través 

da sinatura de dous convenios de colaboración (un para cada escola infantil). 

De conformidade co disposto na Lei 4/1993 de servizos sociais de Galiza e na 

Lei 5/1997 de Administración  Local de Galicia e demais normativa de aplicación, os 

concellos galegos teñen competencias para a prestación de servizos sociais e promoción 

e reinserción sociais, ademais de para a execución de programas destinados á infancia, 

xuventude, muller e terceira idade. 

Asimesmo tamén de conformidade coa Lei 4/1993  de servizos sociais de 

Galicia correspóndelle á Administración Autonómica, entre outras competencias, a 

planificación e a programación xeral dos servizos sociais no ámbito da comunidade 

autónoma, a ordenación e coordinación do sistema de servizos sociais, a homologación, 

rexistro e control de centros e servizos e o estudo das necesidades e problemáticas 

suscitadas no eido dos servizos sociais. 

 Pola súa parte a Lei 3/1997 galega da familia, a infancia e a adolescencia 

atribúelle á Xunta de Galicia a dirección, planificación, programación e ordenación de 

obxectivos e medidas, regulamentarias  e de xestión, así como a coordinación das 

actuacións en materia de prtotección da infancia, familia e adolescencia. 

 Neste texto legal establécese a previsión de desenvolvemento de medidas 

orientadas a implicar directamente ás familias nos recursos educativos, garantindo a 

creación de escolas infantís e servizos de atención á infancia como recursos que 



contribúen ao desenvolvemento integral dos nenos e nenas e ao logro dunha maior 

autonomía familiar. 

 En base a todo o anterior dictouse unha resolución de 4 de xullo de 2006 

publicada no DOGA o día 7 de xullo de 2006 da Secretaría Xeral e de Relacións 

Institucionais pola que se lle da a publicidade ao convenio de colaboración entre a 

Vicepresidencia da igualdade e do benestar e unha serie de concellos galegos. 

 Nesa resolución figuran como anexo os estatutos do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e o Benestar. 

No artigo 33 dos estatutos cítase: 

Para a incorporación ao consorcio dun novo municipio será necesario: 

a) A Solicitude da entidade interesada. A decisión será adoptada no Pleno 

corporativo polas maiorías legalmente establecidas.En dito acordo aprobaranse e 

aceptaranse os estatutos do consorcio e as condicións fixadas para a súa 

incorporación. 

b) A incorporación de novos membros publicarase no DOGA e no BOP. 

 

Tendo en conta que de conformidade co disposto no artigo 57 da LBRL 

La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y 

las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios 

locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, 

bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo 

caso, mediante consoircios o convenios administrativos que suscriban. 

 

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas administraciones 

se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido 

en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información. 

Resultando que de conformidade co disposto noa rt. 47.2 do mesmo texto normativo 

 

2. Se requiere el voto favorable de la mayoría del número legal de miembros de las 

corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: (…) 

Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones 

asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus 

estatutos.   



 

PROPOÑO ao Pleno da Corporación: 

1º.- Aprobar a integración do Concello de Teo no Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar e a sinatura do correspondente Convenio de Integración. 

2º.- Aprobar os estatutos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 

publicados no DOGA de 7 de xullo de 2006 que se adxuntan a esta proposta. 

3º.- Facultar ao Alcalde-Presidente do concello para a execución de cantos trámites 

sexan pertinentes para o bo fin deste acordo e, en particular, para a suscrición dos 

documentos pertinentes para a formalización e desenvolvemento da incorporación ao 

Consorcio. 

4º.- Designar como representantes deste Concello nos órganos reitores do Consorcio aos 

concelleiros Andrés Fernández Martínez e Carmen Diéguez González.”. 

O Sr. Alcalde di que esta proposta non é nova, xa que se presentara unha moción do 
BNG na pasada legislatura, e que daquela fixera a defensa o concelleiro D. Ignacio 
Iglesias. Cre que todo este tempo se perdeu un beneficio para os veciños e unha 
ferramenta básica como un centro de día. Opina que non é algo partidista, xa que 
concellos de tódolos partidos se están adherindo. 
 
O Sr. Sisto reafirma que a integración de Teo no Consorcio só traerá beneficios, como a 
construcción de infraestruturas para a igualdade e o benestar. Di que o concello non 
dispón de medios para a construcción dun centro de día e para as galescolas. Opina que 
esta é unha boa política da Consellería e que pronto se verán os beneficios. 
 
O Sr. Blanco manifesta que hai poucos concellos adheridos, e que a FEGAMP firmou o 
protocolo, pero non os estatutos, e que cre que é un tema do BNG. Segue dicindo que a 
xestión destes centros a van levar desde a Consellería. Opina que non estaban nin están 
claros os estatutos, e que van mandar cartos, pero que non lle dan un patacón a quen non 
está adherido a este convenio. Di que a FEGAMP, que nos representa a todos, non 
firmou os estatutos, e que por algo será. Remata dicindo que se van abster, e que se os 
compañeiros que o BNG de Teo ten na Xunta van levar isto adiante sen a FEGAMP, 
que o arranxen o Sr. Alcalde e os seus concelleiros. 
 
O Sr. Rego manifesta que o seu voto vai ser favorable. 
 
O Sr. Parajó di que lle dá igual a FEGAMP, e que vai votar a favor. 
 
 O Sr. Alcalde repite que non se trata dunha cuestión partidista, senón que se contempla 
como unha mellora, e para o benestar social de todos.  
 
O Sr. Blanco opina que o tema o vai levar directamente Vicepresidencia, sen contar con 
ninguén, e repite que se van abster. O Sr. Alcalde respóndelle que o Concello non ten 
infraestrutura nin capacidade económica para facelo, e que vai repercutir positivamente. 
 



O Sr. Rego non ten nada que engadir. 
 
O Sr. Parajó manifesta que se isto vai supor máis inversión e recursos, hai que facelo 
sen agardar á FEGAMP, porque repercutirá beneficiosamente nos veciños. 
 
O Pleno do Concello, por once votos a favor (dos grupos municipais do BNG, PSdeG-
PSOE e INTEO) e seis abstencións (do grupo municipal do PPdeG), sendo o número 
legal o de dezasete, acorda aprobar a adhesión do Concello de Teo ó Consorcio Galego 
de Servizos de Igualdade e do Benestar. 
 

12º.- CESIÓN DE PARCELA DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO SITUADA 

NO SUD-I2 GALANAS-BALCAIDE, SECTOR I Ó IGVS PARA A 

CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE DÍA E DE VIVENDAS EN RÉXIME DE 

ALUGUER. 

A Sr. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía sobre a cesión dunha parcela do 

patrimonio municipal do solo situada no SUD-I2 Galanas-Balcaide, sector I ó IGVS 

para a construcción dun centro de día e de vivendas en réxime de aluguer, que a 

continuación se transcribe: 

“Examinada a situación actual do Concello de Teo e as súas infraestructuras en materia 

de servizos sociais e vivenda de protección en réxime de aluguer, este goberno observou 

a enorme deficiencia existente. 

Así non existe neste Concello un mercado de vivendas de protección en réxime de 

aluguer, necesario para que os xóvenes e aqueles veciños de rendas menores poidan 

desfrutar dunha vivenda digna e adecuada. 

Tampouco existe neste Concello ningún Centro de Día, centros que teñen por finalidade 

prestar atención individualizada, habilitación persoal e social, rehabilitación e 

convivencia a quen, polas súas características non poden permanecer no seu fogar todo 

o día. 

Tales centros representan unha alternativa de atención cotidiana aos amiores. 

Resultando que este Concello posúe, entre outras, unha parcela situada en SAU-I2 AS 

GALANAS-BALCAIDE SECTOR I, integrada dentro do seu Patrimonio Municipal do 

Solo 

Resultando que é interese desta Alcaldía ceder a parcela ao Instituto Galego de Vivenda 

e Solo para a construcción de edificación baseada en centro de día en planta baixa e 

pisos de protección en réxime de aluguer. 



Resultando que de conformidade co disposto na normativa vixente o Pleno da 

Corporación por maioría absoluta pode ceder parcelas patrimoniais, sempre que se 

garantan unhas esixencias, entre elas, que os fins aos que se destinará a parcela 

beneficien aos habitantes do municipio. 

 

Examinado o expediente municipal, 

 

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN que adopte o acordo de cesión de 

parcela integrante do Patrimonio Municipal do Solo ao Instituto Galego da Vivenda e 

do Solo para a construcción de centro de día e vivendas de protección en réxime de 

aluguer. 

Éste é o fin da cesión e a variación por parte do IGVS do fin en base ao que se leva a 

cabo a cesión suporá a reversión da parcela no estado actal da mesma. 

O prazo para o cumprimento do fin da cesión ten un límite temporal de cinco anos desde 

a adopción deste acordo. 

Nestas condicións será inscrita a cesión no Rexistro da propiedade. 

De conformidade co disposto no Regulamento de Bens 1732/1986 este acordo será 

sometido a información pública por prazo de quince días.”. 

O Sr. Alcalde di que resulta evidente o terrible déficit neste tipo de infraestructuras, e 
que se mantiveron contactos co Delegado Provincial de Vivenda para ir adquirindo 
compromisos. Segue dicindo que se trata dun edifico mixto, no que na planta baixa se 
situará o centro de día e arriba se farán vivendas de aluguer para persoas xóvenes con 
poucos recursos económicos.Cre que isto vai redundar no beneficio da cidadanía. 
Manifesta que se atoparon co problema dun déficit de chan urbano, xa que un concello 
coma este nunca se preocupou de ver a posición de poder que supón dispor de terreo 
para ceder, e que agora a oferta que podemos dar ás institucións é escasa. Di que era 
interese do grupo de goberno que este tema se pudiera ter estudiado nunha comisión 
informativa, pero que urxe por unha cuestión de tempo, xa que se non se aproba xa, non 
poderá ser incluido nos ornamentos da Xunta para 2008. 
 
O Sr. Sisto manifesta que se rompe unha tendencia, que era a de vender ó mellor postor 
o dez por cento que se lle cedía por lei ó Concello, e que agora a limitación para facer 
este tipo de cesións é grande. Di que só quedan dúas opcións, e que é importante que o 
Concello dispoña de terreo no centro das urbanizacións para facer obras sociais. Remata 
dicindo que non se dispón de recursos para a construcción nin o financiamento destas 
obras, e que a cesión só reportará beneficios. 
 
O Sr. Blanco pregunta se esta parcela vai en detrimento doutras que se cederon, e dá 
lectura a varios documentos enviados desde a Consellería solicitando parcelas 
adecuadas para a construcción dun centro, e á contestación desde o Concello, ofertando 



a da Ramallosa, cun informe técnico e o acordo da Xunta de Goberno de 23.02.07. 
Pregunta se esta oferta de hoxe é para cambiar a xa feita. O Sr. Alcalde respóndelle que 
sí, e o Sr. Blanco pregunta á Sra. Secretaria se se pode botar abaixo o acordo da Xunta 
de Goberno de cesión gratuita de parcela. A Sra. Secretaria respóndelle que este acordo 
é nulo de pleno dereito ó ser tomado por órgano manifestamente incompetente, xa que o 
tema de cesión dunha parcela debe ser aprobado en Pleno, e por maioría absoluta. O Sr. 
Blanco di que él levouno a unha Xunta de Goberno porque o Sr. Secretario non lle dixo 
outra cousa, que senón tería feito un Pleno, sin inconvinte, posto que tiña maioría. 
 
O Sr. Rego di que o seu grupo comparte a afirmación de que hai déficit de terreos para 
ceder, pero que esta cesión se fai dun xeito gratuíto, e pregunta se hai algún contrato ou 
convenio que garanta que varias prazas do centro de día serán para anciáns de Teo ou 
pisos para xoves de Teo. O Sr. Alcalde pregúntalle á Sra. Secretaria se é preceptivo, e 
esta respóndelle que non. O Sr. Alcalde remata dicindo que se non se aproba isto hoxe, 
se vai demorar. 
 
O Sr. Parajó manifesta que xa se ofertara unha parcela, e que o lóxico sería que o 
acordado pola Xunta de Goberno se asumira e logo se ratificase en Pleno. Opina que é 
bo que haxa vivendas de protección en venta ou aluguer, e tamén un centro de día, pero 
que a negociación foi mala, xa que non é lóxico que a Xunta asuma un terreo do 
Concello que vale cento cincuenta millóns de pesetas para lucrarse eles e en detrimento 
dos veciños. Segue dicindo que esta parcela se podería vender para construir 
obligatoriamente vivendas de protección en venta ou aluguer, pero que iso supón unha 
dura negociación coa Xunta que a eles non lles interesa, e que o que se ve é que unha 
parcela do patrimonio municipal se vai para a Xunta. Cre que é bo que haxa vivendas e 
un centro de día, pero doutro xeito, e que outros concellos preferiron a negociación 
dura. Remata dicindo que él tampouco era partidario da cesión na Ramallosa. 
 
O Sr. Alcalde manifesta que agora hai outro goberno no Concello, con outros criterios 
políticos, e que consideraron máis adecuado ofertar a finca de Calo, xa que o núcleo da 
Ramallosa se está consolidando, e xa se vai facer a escola e a piscina aquí. Cre que hai 
que diversificar as infraestruturas, que se valoraron as opcións e se tomou unha decisión 
política. Segue dicindo que calquera das dúas ubicacións cumplía os requisitos, pero 
que a Consellería preferiu Calo, por diferentes motivos, e que o Sr. Blanco pode 
entendelo ou non, e que a cidadanía ó mellor tampouco entende que nunha urbanización 
que está por vender se invirtan tantos cartos públicos.  
 
Ó Sr. Rego dille que tivera sido desexable levar o tema a unha comisión informativa, 
pero que se trata dunha cuestión de premura, e que cre que sí hai garantías. Segue 
dicindo que a finais de 2008 teremos un centro de día e as vivendas, que posto nunca 
balanza, ese é un motivo de peso para traer o tema hoxe, e que sabe que tamén era unha 
reivindicación do PSOE.  
 
Ó Sr. Parajó dille que non mide coma él o concepto de inversión pública, e que non 
considera que a Xunta se vaia lucrar con isto. O que ve é que nun ano teremos un centro 
de día e uns pisos de aluguer para xoves con poucos recursos. Manifesta que o seu 
grupo non ten experiencia en valorar fincas. Cre que ceder os térreos para a 
construcción destas infraestruturas é algo para mañán e pasado mañán, e que non é o 
mesmo que vender terreos públicos para pagar pufos. Cre que éste é o mecanismo 



adecuado, e que a súa intención é chegar tamén á vivenda de protección oficial para a 
venta. Remata dicindo que o concello estivo anos e anos sen estas infraestruturas, que 
aquí se venderon os terreos ás inmobiliarias, e que o seu grupo prefire cedelo, que para 
iso teñen un proxecto político de esquerdas. 
 
O Sr. Sisto di que ten un concepto distinto do lucro que o do Sr. Parajó, e pregúntase 
como se lucra a Consellería. Manifesta que a Consellería non vai vender o terreo a unha 
constructora, senón que vai construir unha infraestrutura, da que o Concello terá o 
mantemento, e que así, por él, poden levar terreos tódolos días. Pregúntalle ó Sr. Parajó 
para que lle serviu esa ansia negociadora, se foi para facer caixa, e que sabe moi ben 
canto vale a finca. 
 
O Sr. Blanco di que éste é un tema serio, que debería estudiarse nunca comisión e 
pregunta por que non se ofrecen as dúas fincas ou se ratifica a xa cedida. Cre que daría 
tempo xa que non cre que vaian facer xa os presupostos. Segue dicindo que as parcelas 
de Augas Mansas se puxeron á venta para comprar outras noutros lugares, e que a finca 
de Ameneiro se ofertou ó IGVS, que a da Ramallosa non se vendeu, e que se cedeu 
unha a ASPAMITE. Di que querían unificar o centro de día, piscina, escola, etc. na 
Ramallosa, ademais de facer cousas noutros lugares do concello. Pregúntalle ó Sr. 
Alcalde por que cambia esta parcela pola outra e dille que mande as dúas, que así serán 
máis vivendas. Pregúntalle se o fai para levarlle a contraria ó anterior goberno 
 
O Sr. Parajó dille ó Sr. Sisto que cando chegue ó concello que aterrice nunca pista de 
aterraxe, que igual se estrela, e que se fixeron as valoracións das dúas fincas, pagadas 
polo Concello, e que por iso sabe o que vale. Di que se a Xunta fai a obra, logo fan o 
que lles dá a gana, e que mellor sería facelo por concurso público, transparente e legal, 
coa garantía da construcción de vivendas de protección oficial. Manifesta que o grupo 
de goberno non o quere así, e que o concello vai perder un terreo do seu patrimonio. 
Remata dicindo que non está en contra das vivendas de protección ofical, pero que á 
hora da verdade a ver quen se leva as vivendas, que igual se lucra a xente de fóra e os 
veciños de Teo non as conseguen. 
 
O Sr. Alcalde manifesta que xa comentou os criterios políticos desta decisión, e que 
poden compartilos ou non, que escoitándoos parece que o concello está cheo de centros 
de día, e que non van entrar niso, xa que teñen moito traballo. 
 
O Pleno da Corporación, por dezaseis votos a favor (dos grupos municipais do BNG, 
PPdeG e PSdeG-PSOE) e unha abstención (de INTEO), acorda: 
1º) Aprobar a  proposta da Alcaldía sobre a cesión dunha parcela do patrimonio 
municipal do solo situada no SUD-I2 Galanas-Balcaide, sector I ó IGVS para a 
construcción dun centro de día e de vivendas en réxime de aluguer. 
2º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a realización de tódolos trámites relacionados 
con este acordo.  
 
 
 
 
 
 



E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as vinte e 
unha horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretaria certifico, de orde 
e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 
da Lei 7/85, do 2 de abril. 
 Vº e Prace. 
 O Alcalde,       A Secretaria Xeral, 
 
 
 
  Asdo. Martiño Noriega Sánchez                  Asdo. Cristina Castro Fuentes 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 

CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE XULLO DE 2007. 

 

 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 

por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dez horas do día 31 de xullo de 

2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido 

relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron 

previamente citados. 

SEÑORES ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Concelleiros: 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 

Dª. Carmen Diéguez González. 

Dª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Ramón Cea Ferreiro. 

D. José Albino Vázquez Pallas. 

Dª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias. 

D. Alexandre Leis Carlés. 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Secretario: D. Luis Nieto lago, adxunto a Secretaría 

Non asiste: D. José Carlos Rego Jorge. 

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

Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 

acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 

 

1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a 218 e a 289, ambas 

incluídas. 
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O Pleno do Concello dáse por enterado. 

 

2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE 

RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POLA QUE SE APROBOU A 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA O PLAN CONCERTADO DE SERVIZOS 

SOCIAIS. 

O Sr. Secretario dá lectura ó dictame favorable da Comisión Informativa de Igualdade, 

Benestar e Servizos Básicos. 

A continuación, dá lectura á Resolución número 78/07 de data 8 de marzo de 2007, que 

a continuación se transcribe: 

 

“Vista a Orde da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar do 31 de xaneiro de 2007, pola que se 

regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos 

sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria, publicada no DOG núm. 27, de 07 de 

febreiro de 2007, e visto o expediente tramitado polo Departamento de Servizos Sociais, resolvo: 

 

1º) Solicitar a seguinte subvención, cos epígrafes que a continuación se relacionan: 

 

A -. Gastos do Departamento Social: 

 

1) Persoal. Custo total: 144.314,04 euros. Aportación do Concello: 36.078,51 euros. Importe da 

subvención solicitada: 108.235,53 euros. 

 

2) Mantemento. Custo total: 21.647,00 euros. Aportación do Concello: 21.647,00 euros. Importe da 

subvención solicitada: --- euros. 

 

3) Axuda no fogar: Custo total: 145.413,19 euros. Aportación do Concello: 46.885,49 euros. Remanente 

do exercicio anterior: 28.409,47 euros. Importe da subvención solicitada: 70.118,23 euros. 

 

4) Xestión programas: 

4.1. Emerxencia social. Cobertura necesidades específicas. Custo total: 15.412,81 euros. Aportación do 

Concello: 5.240,36 euros. Importe da subvención solicitada: 10.172,45 euros. 

 

4.2. Animación, prevención e inserción social. Custo total: 211.506,26 euros. Aportación do Concello: 

71.912,13 euros. Importe da subvención solicitada: 139.594,13 euros 

 

4.3. Cooperación social. Custo total: 5.735,11 euros. Aportación do Concello: 1.973,70 euros. Importe 

da subvención solicitada: 3.761,41 euros. 

 

4.4. ANTA - Transporte adaptado. Custo total: 57.000,00 euros. Aportación do Concello: 14.250,00 

euros. Importe da subvención solicitada: 42.750,00 euros. 

 

4.5. Información, orientación e asesoramento - Gastos departamento. Custo total: 3.400,00 euros. 

Aportación do Concello: 1.156,00 euros. Importe da subvención solicitada: 2.244,00 euros. 



 3 

 

5) Investimento: 

5.1. Reforma. Custo total: 166.479,30 euros. Aportación do Concello: 26.489,65 euros. Remanente do 

exercicio anterior: 68.989,65 euros. Importe da subvención solicitada: 71.000,00 euros. 

 

5.2. Equipamento. Custo total: 4.100,00 euros. Aportación do Concello: 1.394,00 euros.  Importe da 

subvención solicitada: 2.706,00 euros. 

 

2º) Declarar que o Concello continua na prestación dos servizos nas mesmas condicións do ano anterior 

para garantir a continuidade dos programas e prestacións dos servizos sociais. 

 

3º) Da presente resolución darase conta ó Pleno do Concello consonte co disposto no art. 10, punto 1.1. 

Apartado a) da Orde referenciada na primeira sesión que celebre.” 

 

PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de 

Igualdade, Benestar e Servizos Básicos, a adopción do seguinte acordo: 

 

1º) Ratificar a resolución arriba transcrita en tódolos seus termos.”. 

 

O Sr. Alcalde di que se trata de ratificar por acordo plenario a solicitude de subvención 

que se fixo no seu día. 

 

O Sr. Fernández Martínez manifesta que a explicación xa se deu na Comisión 

Informativa, e que só se trata de cumprir un requisito que establece a Orde do 31.01.07, 

que regula a concesión de subvencións para os servizos sociais nos concellos. Segue 

dicindo que a solicitude foi feita o oito de marzo polo Sr. Alcalde e non se levou a 

ratificar a ningún pleno, e o vinte e tres de maio comunicóuselle á Xunta, despois do 

requirimento desta, que se faría a ratificación no vindeiro Pleno ordinario, que non 

houbo por mor da época electoral na que se estaba. Tomada posesión a nova 

corporación, remitiuse novo escrito á Xunta de que se faría no seguinte Pleno ordinario, 

e que por iso se fai hoxe, para cumprir con ese requisito. Remata dicindo que esta 

subvención supón parte moi importante do gasto que se destina ós Servizos Sociais. 

 

O Sr. Blanco manifesta que non ten nada que engadir, que isto é algo que mandaron 

desde o seu goberno, e que, como ben dixo o Sr. Fernández, non houbo un Pleno 

ordinario no que ratificar a solicitude, e que se vai facer agora. 

 

A Sra. Riveiro Carro excusa a non asistencia do Sr. Rego Jorge e di que non ten nada 

que engadir, que o seu grupo votará a favor. 
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O Sr. Parajó tampouco ten nada que engadir, e que tamén votará a favor. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete 

que legalmente o compoñen, acorda ratificar a resolución da Alcaldía pola que se 

aprobou a solicitude de subvención para o Plan Concertado de Servizos Sociais. 

 

 

3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE A 

REGULARIZACIÓN DO TRANSPORTE POR AUTOTAXI NO CONCELLO DE 

TEO.  

 

O Sr. Secretario dá lectura ó dictame favorable da Comisión Informativa de 

Desenvolvemento Local, Transporte, Turismo e Participación Veciñal. 

A continuación dá lectura á moción da Alcaldía sobre a regularización do transporte por 

autotaxi no Concello de Teo, que copiada literalmente di o que segue: 
 

 “ A día de hoxe existen no Concello de Teo dezaseis lícenzas para transporte por autotaxi, das 

cales só seis exercen a súa actividade, polo que semella necesario regulariza un sector que se viu 

especialmente afectado polo medre poboacional dos últimos anos. Por outra banda, a cidadanía de Teo 

ten un escaso coñecemento dos servizos ofertados por este profesionais. 

 

 Esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de 

Desenvolvemento local, transporte, turismo, emprego e participación veciñal, a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

1) Crear tres paradas permanentes debidamente sinalizadas nos núcleos da Ramallosa, Cacheiras 

e Casalonga. 

2) Abrir a parada dos Tilos a todos os profesionais do concello co fin de facilitar o seu traballo, 

mellorando o servizo prestado á cidadanía. 

3) Asignar as licenzas en activo ás paradas da Ramallosa, Cacheiras, Casalonga e Os Tilos, 

independentemente de que calquera profesional poida facer uso de calquera parada en calquera 

momento. 

4) Engadir o teléfono das paradas en toda a publicidade do Concello e na súa páxina web, coa 

finalidade de publicitar que no concello tamén existen taxis. 

5) Valorar a posta en marcha do servizo de radio taxi no ámbito da mancomunidade, para non 

discriminar o traballo dos taxistas que pertencen a concello limítrofes a Santiago de 

Compostela.”. 

 

O Sr. Alcalde manifesta que esta proposta non é nova, posto que xa se presentou e se 

debateu no seu momento. Segue dicindo que está falada e consensuada co sector, que é 

consciente das poucas licenzas que hai, e que das dezaseis existentes, só hai seis en 



 5 

activo. Remata dicindo que tanto el como o seu grupo son conscientes de que haberá 

que reestructurar o sector, pero que está é unha primeira pedra. 

 

O Sr. Rey toma a palabra para reiterar que esta moción plasma unha preocupación que 

existía no sector, no que se sentía unha certa desprotección, e no que existe unha mala 

difusión da información de cara ós/ás veciños/as. Pensa que hai que reestructurar o 

sector, e que, como dixo o Sr. Alcalde, esta é unha primeira pedra e o símbolo dunha 

nova política en Teo. Remata dicindo que hai que buscar unha solución a un sector que 

traballa nun concello con núcleos de poboación distantes entre sí, e que tamén hai que 

estudiar a posibilidade de integrar ó colectivo no radiotaxi, pero que hai que este é o 

primeiro paso. 

 

O Sr. Blanco manifesta que pediría que se consensuase este tema cos responsables do 

sector, que se hai que facer algunha rectificación, que se faga, e que o seu grupo vai 

votar a favor. 

 

A Sra. Riveiro Carro di que o seu grupo non ten nada que engadir. 

 

O Sr. Parajó móstrase de acordo con que isto é poñer unha primeira pedra, e cre que o 

verdadeiramente importante é que se cubran tódalas prazas. Pensa que pode darse o caso 

de que ó abrir as paradas algunhas se queden sen servizo porque tódolos profesionais 

vaian para as que crean que pode haber máis traballo, e  que hai que regulalo. Móstrase 

de acordo coa moción e cre que é o primeiro paso para o bo funcionamento do servizo 

de taxis no concello, e que hai que tratar de que traballen os profesionais de aquí, sen 

que teñan que vir os de fóra. Pide que se mire de cubrir tódalas paradas. 

 

O Sr. Alcalde manifesta que a situación do sector no noso concello é precaria, e que hai 

liberdade de adscrición porque son poucos os profesionais, e que cando haxa máis, 

haberá que regulalo. Di que existe falla de documentación, e que o procedemento é 

sacalas a concurso, e que se estudiará o procedemento para cubrilas coas maiores 

garantías posibles. 

 

O Sr. Rey cre que máis adiante se podería mirar un sistema de rotación para asegurar a 

equidade. 

 

O Sr. Blanco reitera a súa petición de que se consensúe este tema cos profesionais do 

sector. 

 



 6 

Tanto a Sra. Riveiro como o Sr. Parajó manifestan que non teñen nada máis que 

engadir. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete 

que legalmente o compoñen, acorda aprobar nos seus propios termos a moción da 

Alcaldía sobre a regularización do transporte por autotaxi no Concello de Teo. 

 

4º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE 

INCLUSION NO PXOM DUNHA VÍA CON CARÁCTER DE VÍA SECUNDARIA. 

O Sr. Secretario dá lectura ao dictame da Comisión Informativa de urbanismo, vivenda 

e infraestructuras, no que por unanimidade dos dez concelleiros que legalmente a 

compoñen, se dictamina favorablemente a moción presentada en tódolos seus termos. 

A continuación dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre inclusión no PXOM dunha 

vía con carácter de vía secundaria, que se transcribe literalmente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con data 28/10/2006 o Grupo Municipal socialista, á vista da racionalidade  dos argumentos planteados 

polos veciños/as de Penelas (Cacheiras) e arredores que reclamaban a construcción dunha ponte sobre 

da conexión da Autoestrada/Variante de Cacheiras, presentou unha moción na que solicitaba un 

pronunciamento unánime favorable da Corporación para trasladar á Consellería de Política Territorial 

a necesidade de construir a devandita ponte no lugar coñecido como “Veiga da Fame” ou “Camiño do 

Portiño”. 

Pouco despois, e trala aceptación por parte do Grupo Socialista de fusionar a súa moción con outra 

presentada no mesmo senso con posterioridade polo Grupo Popular, o Pleno da Corporación de Teo, na 

súa sesión ordinaria celebrada o 28/11/2006, aprobou por unanimidade unha resolución na que se pedía 

á Dirección Xeral de Obrtas Públicas da Consellería de Política Territorial a construcción da devandita 

ponte. Asimesmo, mandatábase ao Alcalde/Presidente da Corporación para que xestionase o asunto 

diante das autoridades competentes da Xunta de Galicia. 

Tralas xestións que ao respecto veu facendo o Grupo Socialista desde aquela, temos coñecemento de que 

as obxeccións fundamentais esgrimidas pola administración autonómica para xustificar racionalmente 

un investimento destas características con fondos públicos, aséntanse en tres cuestións: 

a) A cercanía dunha nova ponte que se está a levantar nas proximidades. 

b) A cualificación, corroborada pola cartografía dispoñible, do camiño afectado como 

“pista forestal”. 

c) A non disposición de información precisa e concluínte sobre da consideración desta vía 

no PXOM de Teo. 

 

No referente ao primeiro dos razoamentos, a Dirección Xeral de Obras Públicas rematou por recoñecer 

que a solución actual é insuficiente ou presenta certos atrancos dada a sinuosidade do trazado 

executado, o que plantexa certas incomodidades para o tránsito de vehículos e persoas. 

Con respecto ao segundo dos argumentos utilizados, o que xeraba máis dificultades á hora de xustificar 

un investimento desta natureza con recursos económicos públicos, despois de arduas negociacións e 

conversas do Grupo Socialista de Teo cos técnicos e responsables políticos das obras, logrouse chegar a 

un principio de acordo segundo o que a Dirección Xeral de Obras Públicas comprometíase a facer esta 
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ponte no lugar sinalado sempre e cando por parte do Concello de Teo, e como tal quede reflectido no 

texto definitivo do PXOM, se recoñecese oficialmente a cualificación desta pista como “vía secundaria 

de conexión entre dous núcleos de poboación”( neste caso, Penelas e O Raxó). 

Historicamente hai razóns sobradas para xustificar o cambio de cualificación deste viario, pois 

tradicionalmente e desde sempre foi a principal arteria de comunicación entre os lugares de Penelas e O 

Raxó e o núcleo central de Cacheiras. E na actualidade, a pesar de atravesar unha masa forestal, segue 

a ser utilizado por gran parte dos veciños de Penelas coa mesma función. Simplemente, trátase de 

subsanar un erro técnico do PXOM para recoñecer realidades históricas e presentes que permitan 

xustificar á administración autonómica o uso de fondos públicos con criterios de coherencia e 

racionalidade e primacía do interese social para a construcción dunha infraestructura viaria 

imprescindible para o vecindario da redonda. 

 

ACORDO: 

 

Porén, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno da Corporación a aprobación da seguinte 

resolución: 

 1.- Recoñécese explicitamente e de maneira oficial que o vial que conecta o núcleo de Penelas e 

O Raxó, na parroquia de Cacheiras, ten o carácter de “vía secundaria de conexión entre núcleos 

tradicionais” e como tal figura no texto do PXOM aprobado inicialmente pola Corporación de Teo. 

 2.- Simultaneamente e coa maior prontitude, o Alcalde/Presidente da Corporación comunicará 

por conduto oficial á Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería de Política Territorial da Xunta 

de Galicia o contido desta resolución adoptada polo Pleno, co fin de que aquel organismo dea as 

instruccións oportunas para redactar o proxecto da ponte e inicial a súa execución o máis axiña posible. 

 3.- A Corporación de Teo insta á Dirección Xeral de Obras Públicas da Xunta de Galicia á 

construcción deste paso elevado por consideralo imprescindible para o restablecemento da vía de 

comunicación que, como se dixo, foi (e é) utilizada polos veciños e veciñas desta zona do noso termo 

municipal.”.  

 

A Sra. Riveiro di que esta moción a vai defender o Sr. Rama. 

 

O Sr. Rama toma a palabra e manifesta que este é un asunto que vén de atrás, e que 

saben que xera un pouco de controversia. Di que desde a Dirección Xeral se pide que 

haxa unha ratificación por parte do Pleno para levar a cabo esta obra. Opina que é algo 

beneficioso para os veciños, e que xa era un compromiso do anterior grupo municipal 

socialista cos veciños de Penelas, e que segue a selo nesta nova lexislatura. 

 

O Sr. Sisto di que están todos de acordo co fondo da cuestión, e que onte, nunha 

xuntanza coa Dirección Xeral de Obras Públicas se puxo enriba da mesa esta situación. 

 

O Sr. Blanco reitera que este é un tema que vén de atrás, e que hai moitos problemas 

políticos nel. Manifesta que xa lle dixera ó Sr. Leis que os técnicos municipais  

informaran que se trataba dun camiño público de conexión, dunha vía de tipo cuarto,  e 

non dun camiño forestal. Di que llo dixo en moitas ocasións, e que tamén llo falou ó 
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Director Xeral, e que se non queren facer a pista, é outro tema. Opina que isto foi un 

teatro da Xunta, e que non é así. Remata dicindo que van apoiar a moción, posto que é a 

maneira de facer un ben para os veciños, pero que unha vez máis ten que dicir que se 

trata dunha pista entre núcleos, que así consta no informe dos técnicos. 

 

O Sr. Parajó di que esta pista non era forestal, e que nos planos do PXOM aparece como 

parte da rede viaria. Manifesta que o único que pediría e que na moción se elimine a 

referencia a que se trata dun erro técnico do PXOM, porque non o é, e que apoiará a 

moción sempre e cando se poida retirar esta expresión. O Sr. Rama dille que non existe 

inconveniente en retirala. 

 

O Sr. Alcalde opina que non se debe facer unha lectura partidista deste tema, e que se 

trata de trasladar a unanimidade plenaria para subsanar un problema. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete 

que legalmente o compoñen, acorda aprobar a moción do PSdeG-PSOE sobre a 

inclusión no PXOM dunha vía con carácter de vía secundaria, unha vez retirada a 

expresión sinalada, e que queda redactada como segue: 

 

“O pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis memebros presentes dos dezasete 

que legalmente o compoñen, acorda aprobar a moción do PSdeG-PSOE sobre inclusión 

no PXOM dunha vía con carácter de vía secundaria, que copiada literalemte, queda 

redactada como segue: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con data 28/10/2006 o Grupo Municipal socialista, á vista da racionalidade  dos 

argumentos planteados polos veciños/as de Penelas (Cacheiras) e arredores que 

reclamaban a construcción dunha ponte sobre da conexión da Autoestrada/Variante de 

Cacheiras, presentou unha moción na que solicitaba un pronunciamento unánime 

favorable da Corporación para trasladar á Consellería de Política Territorial a 

necesidade de construir a devandita ponte no lugar coñecido como “Veiga da Fame” 

ou “Camiño do Portiño”. 

Pouco despois, e trala aceptación por parte do Grupo Socialista de fusionar a súa 

moción con outra presentada no mesmo senso con posterioridade polo Grupo Popular, 

o Pleno da Corporación de Teo, na súa sesión ordinaria celebrada o 28/11/2006, 

aprobou por unanimidade unha resolución na que se pedía á Dirección Xeral de Obrtas 

Públicas da Consellería de Política Territorial a construcción da devandita ponte. 

Asimesmo, mandatábase ao Alcalde/Presidente da Corporación para que xestionase o 

asunto diante das autoridades competentes da Xunta de Galicia. 
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Tralas xestións que ao respecto veu facendo o Grupo Socialista desde aquela, temos 

coñecemento de que as obxeccións fundamentais esgrimidas pola administración 

autonómica para xustificar racionalmente un investimento destas características con 

fondos públicos, aséntanse en tres cuestións: 

d) A cercanía dunha nova ponte que se está a levantar nas proximidades. 

e) A cualificación, corroborada pola cartografía dispoñible, do camiño 

afectado como “pista forestal”. 

f) A non disposición de información precisa e concluínte sobre da 

consideración desta vía no PXOM de Teo. 

No referente ao primeiro dos razoamentos, a Dirección Xeral de Obras Públicas 

rematou por recoñecer que a solución actual é insuficiente ou presenta certos atrancos 

dada a sinuosidade do trazado executado, o que plantexa certas incomodidades para o 

tránsito de vehículos e persoas. 

Con respecto ao segundo dos argumentos utilizados, o que xeraba máis dificultades á 

hora de xustificar un investimento desta natureza con recursos económicos públicos, 

despois de arduas negociacións e conversas do Grupo Socialista de Teo cos técnicos e 

responsables políticos das obras, logrouse chegar a un principio de acordo segundo o 

que a Dirección Xeral de Obras Públicas comprometíase a facer esta ponte no lugar 

sinalado sempre e cando por parte do Concello de Teo, e como tal quede reflectido no 

texto definitivo do PXOM, se recoñecese oficialmente a cualificación desta pista como 

“vía secundaria de conexión entre dous núcleos de poboación”( neste caso, Penelas e 

O Raxó). 

Historicamente hai razóns sobradas para xustificar o cambio de cualificación deste 

viario, pois tradicionalmente e desde sempre foi a principal arteria de comunicación 

entre os lugares de Penelas e O Raxó e o núcleo central de Cacheiras. E na 

actualidade, a pesar de atravesar unha masa forestal, segue a ser utilizado por gran 

parte dos veciños de Penelas coa mesma función. Simplemente, trátase de recoñecer 

realidades históricas e presentes que permitan xustificar á administración autonómica 

o uso de fondos públicos con criterios de coherencia e racionalidade e primacía do 

interese social para a construcción dunha infraestrutura viaria imprescindible para o 

vecindario da redonda. 

 

ACORDO: 

Porén, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno da Corporación a aprobación da 

seguinte resolución: 

 1.- Recoñécese explicitamente e de maneira oficial que o vial que conecta 

o núcleo de Penelas e O Raxó, na parroquia de Cacheiras, ten o carácter de “vía 
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secundaria de conexión entre núcleos tradicionais” e como tal figura no texto do 

PXOM aprobado inicialmente pola Corporación de Teo. 

 2.- Simultaneamente e coa maior prontitude, o Alcalde/Presidente da 

Corporación comunicará por conduto oficial á Dirección Xeral de Obras Públicas da 

Consellería de Política Territorial da Xunta de Galicia o contido desta resolución 

adoptada polo Pleno, co fin de que aquel organismo dea as instruccións oportunas 

para redactar o proxecto da ponte e inicial a súa execución o máis axiña posible. 

 3.- A Corporación de Teo insta á Dirección Xeral de Obras Públicas da 

Xunta de Galicia á construcción deste paso elevado por consideralo imprescindible 

para o restablecemento da vía de comunicación que, como se dixo, foi (e é) utilizada 

polos veciños e veciñas desta zona do noso termo municipal.”.  

 

 Antes de pasar o apartado de “Rogos e preguntas”, o Sr. Alcalde pregunta se algún dos 

grupos ten mocións para presentar por vía de urxencia, e respóndeselle que non. 

 

5º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

O Sr. Alcalde manifesta que, a pesares de que tódolos concelleiros están no seu dereito 

de formular as cuestións que desexen neste apartado, que rogaría que na medida do 

posible se tratara de presentalas por escrito, porque así poderán dar unhas respostas máis 

precisas. 

 

Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Blanco e: 

 

1) Pregunta por que as obras que se aprobaron en Xuntas de Goberno e Pleno, con cargo 

ós cartos do Concello, non se están facendo, e que algunhas delas están adxudicadas  e 

teñen prazos. 

O Sr. Alcalde respóndelle que son conscientes de que herdaron unha serie de dinámicas 

e que esta é de difícil xestión. Di que non están en contra das obras, pero que están 

revisando unha a unha  por cuestións económicas, e que están falando cos contratistas, 

para que coñezan a situación, posto que algunhas delas non teñen crédito. Pensa que se 

trata dun exercicio de responsabilidade, e que se está falando cos contratistas, non para 

suspender as obras, senón para informalos de cómo está a situación, e que poidan 

cobrar. 

O Sr. Blanco dille que nos seus anos como alcalde se fixeron moitas obras, e se 

pagaron. 

O Sr. Alcalde respóndelle que simplemente lle contesta  que cos gastos que se fixeron e 

con todo o que se herdou, a situación é de difícil xestión. Reitera que lles deixaron unha 

difícil situación económica, e que non está dicindo que quen traballou para o Concello 



 11 

non vaia cobrar, pero que é a súa obriga falar cos contratistas para que saiban como 

están as cousas. Segue dicindo que cando haxa consignación presupostaria, se van 

executar, por responsabilidade institucional. 

O Sr. Blanco di que nalgún dos órganos de goberno estaba presente a Sra. Interventora, 

e que agora non diga que non hai consignación presupostaria. 

O Sr. Sisto pídelle ó Sr. Blanco que xa que di iso faga o favor de pasarlles unha nota na 

que diga que obras hai e cal é a partida presupostaria correspondente. 

O Sr. Blanco reitera que se nesas ocasións a Sra. Interventora estaba presente, debería 

ter dito que non había cartos. 

O Sr. Sisto dille que nalgunhas a Sra. Interventora o dixo. 

 

2) Pregunta a que se debe o cambio de ubicación do Concurso Cabalar do Concello. 

Manifesta que non está de acordo con que se cambie a ubicación, que leva quince anos 

celebrándose na carballeira de S. Martiño, un lugar emblemático, e que agora, por 

cambiar algo e dar teatro, se leva para Ribas. Pregunta cal é o motivo do cambio, e 

manifesta o malestar do seu grupo por esta situación. 

O Sr. Alcalde di que lle contestará como Alcalde e como veciño de Calo que é. 

Manifesta que se valorou a tradición, pero que se tratou de axustalo e de darlle unha 

nova perspectiva, pero que en ningún momento se fixo o cambio de ubicación por 

capricho. Segue dicindo que tivo unha conversa ó respecto co Sr. Castroagudín, no que 

este lle expresou a súa opinión en contra de cambiar de lugar, e que tamén se falou cos 

veciños da zona, por cuestión do posible prexuízo económico. Di que o motivo do 

cambio é que o recheo que se fai de area está afectando ós carballos, e que este é un 

lugar emblemático para o Concello, e hai que preservalo, ó tempo que lles pareceu ben 

osixenar e diversificar este evento. Manifesta que tratan de manter esta festa, que leva 

xa moitos anos celebrándose, e que nela non se fai a explotación das fincas por parte 

dos pequenos propietarios, como si ocorre no S. Martiño, pero que o que  se primaron 

foron as cuestións ambientais. Remata dicindo que, de tódolos xeitos, Oza tamén ten 

dereito, que tamén é de Teo. 

A Sra. Hermida toma a palabra para dicir que os cambios feitos na festa son máis 

profundos que o da simple localización. Di que non vai haber comida institucional, que 

se cambiaron os xuíces e moitas outras cousas que non se van ver ata estar alí. 

Manifesta que a area supón unha agresión brutal á carballeira, e que se se engade máis 

deixará de ser unha carballeira. Segue dicindo que outra razón é que en S. Martiño só se 

pode contar cunha pista, e que, dada a entidade que adquiriu a festa fai falla unha pista 

máis e tamén unha zona para o arrastre. Opina que se necesita un espazo maior que o da 

propia carballeira, como o de Oza. 



 12 

O Sr. Blanco di que se trata dunha carballeira milenaria, e que agora o grupo de goberno 

ven de salvador da patria. O Sr. Alcalde respóndelle que milenarios tamén eran os 

dinosauros, e xa non están. O Sr. Blanco continúa dicindo que na súa época de alcalde 

se compraron moitas fincas para conservar a carballeira, e que el non ten nada en contra 

de Oza, ó contrario, xa que alí naceron os seus pais e parte da súa familia, pero que lle 

parece mal que se cambie o lugar. Pregunta que se vai aforrar eliminando a comida 

institucional e que tampouco ve ben o cambio de xuíces, xa que eran recoñecidos 

internacionalmente. 

O Sr. Alcalde di que recolle o malestar do grupo municipal do PP, pero que xa 

consultaron o tema, e que tampouco se trata de cuantificar o que se vai aforrar. Remata 

dicíndolle ó Sr. Blanco que el quixo pasar á historia como o alcalde das festas, pero que 

eles van noutro sentido. 

 

3) Di que parece ser que o grupo municipal do BNG foi ás comisións informativas con 

catro persoas, e que así non son paritarias, e que isto nunca foi así. Segue dicindo que se 

aprobou nun Pleno, pero que hai que miralo, que se lles meteron un gazapo, que 

deberían rectificalo. O Sr. Alcalde respóndelle que non xogan a meter gazapos, que se 

comprometen a estudialo, e que se lle trasladará á Secretaría ou ó adxunto de Secretaría. 

 

Toma agora a palabra o Sr. Castroagudín Valladares, e: 

 

1) Di que sempre que se compraron fincas para o Concello, no S. Martiño e noutros 

lugares, o grupo do BNG se abstiña ou votaba en contra, e que xa que antes non 

interesaba, non entende que agora lles preocupe non danar os carballos. O Sr. Alcalde 

respóndelle que está a confundir a propiedade co respecto medioambiental, que durante 

moito tempo se tivo a propiedade na Burga, e que en vez de coidala, a alicataron ata o 

río, polo que esa lectura non lle vale, xa que se o Concello tivera tido interese, tería feito 

algo no PXOM. Pide que non se faga demagoxia coa compra de terreo, e que é unha 

cuestión de responsabilidade a preocupación polas árbores. O Sr. Castroagudín di que 

cando veu a concentración parcelaria se tentou facer algo, e que case hai tiros. O Sr. 

Alcalde móstrase consciente de que o problema é complicado, xa que se fala do 

minifundismo como sistema de propiedade en Galicia, que se pode compartir ou non, 

pero que está aí, e que xa que se ten esta propiedade no Concello, hai que coidala. 

 

Toma finalmente a palabra o Sr. Parajó, e: 

1) Di que admite as explicacións da Sra. Hermida, á que el respecta, pero da que opina 

que non está na realidade da festa. Segue dicindo que durante anos se criticaron os 

xuíces, a comida, etc., e que agora se ven con que uns técnicos dixeron que a area dana, 
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cando a area, aínda que non toda, se sacaba. Cre que isto é unha desculpa, e manifesta 

que saíu na prensa que desde o Concello se dixo que os actos hai que levalos por tódalas 

parroquias, e que hai cousas que poden cambiarse, pero opina que non se pode levar 

esta festa para un sitio sen sombra, cos cabalos e o público ó sol. Reitera que non o ve 

adecuado, e que ós técnicos que deron ese dictame os deberían cambiar ou sacarlles o 

título. Di que, de tódolos xeitos, pode haber outro motivo que se lle escapa,  que é 

negativo o cambio, e que prexudica ós veciños. Remata dicindo que é de sabios 

rectificar, que este ano xa está así anunciado, pero para posteriores edicións debería 

revisarse, xa que isto sempre se fixo en Francos, do mesmo xeito que a Festa da Nai está 

institucionalizada en Oza. 

O Sr. Alcalde responde que se alegra que o principal problema que ve a oposición sexa 

a Festa do Cabalo, e que están facendo unha política de contención de gastos. Di que 

asumen a nova ubicación e que se tratará de que a xente estea cómoda. Segue dicindo 

que o Sr. Parajó estaba acostumado a cambiar de técnico, se este non dicía o que el 

quería. Manifesta que respecta a súa opinión, pero que lle parece máis importante ca 

todo o manter a tradición da festa, e que as razóns se poden compartir ou non, pero que 

son de peso, e que se falou cos veciños, que non se fixo o cambio por decreto. Remata 

dicindo que el non é técnico pero que entende que a area, enriba das raíces dos 

carballos, ano tras ano, algo debe de afectar. 

O Sr. Parajó di que el tamén oe o “rum rum” dos veciños, que lle botaron a culpa, e que 

nesa conversa había máis de dez persoas. O Sr. Alcalde respóndelle que asume as 

críticas veciñais, e que o rol da oposición é trasladalas, e que tamén haberá quen se 

alegre de que non se faga alí. O Sr. Parajó remata pedindo que para o ano se 

reconsidere. O Sr. Alcalde di que se estudiará. 

 

2) Pregunta cantos membros tería que haber nas Comisións Informativas. O Sr. Alcalde 

di que xa llo aclarou antes ó Sr.Blanco, pero que se trasladará a consulta, aínda que di 

que puideron  falar no seu momento e non o fixeron. 

 

3) Di que en canto ó tema das obras, lle gustaría que lle facilitasen unha relación das 

que non se poden levar a cabo. O Sr. Alcalde respóndelle que se lles dará información 

sobre o tema. 

 

4) Con respecto ó tema dos permisos para a celebración das festas populares, que agora 

se piden demasiados requisitos, e que cre que iso non o pide ninguén noutros concellos, 

que se pide ata o imposto de vehículos do camión da orquestra e o canon de autor, e 

opina que se pretende ser aquí máis papista ca o Papa. O Sr. Alcalde responde que esta 

situación xa se trasladou á Alcaldía, e que se acordou darlle traslado a Secretaría. Segue 
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dicindo que o Concello tamén é responsable, e que é lóxico que se cubra as costas. 

Remata dicindo que se trata dunha cuestión técnica e non política, e que se trasladará á 

Secretaría. O Sr. Parajó continúa dicindo que en Santiago só se pide o contrato das 

orquestras, e o Sr. Alcalde reitéralle que se trasladará á Secretaría. O Sr. Parajó 

pregúntalle, ó respecto dun anterior comentario do Sr. Alcalde, a que técnicos cambiou 

el, e o Sr. Alcalde respóndelle que se refería a que eles visualizan ós técnicos dun xeito 

diferente ó do Sr. Parajó. 

 

5) Di que en Vilaverde o paso subterráneo se inunda, que pasan camións de moitas 

toneladas e que estragan as pistas e a canaleta, polo que se inunda o paso, e que están as 

fotos que se fixeron para velo. O Sr. Alcalde respóndelle que foi identificada a empresa, 

de cara a pedirlle responsabilidades patrimoniais. O Sr. Parajó manifesta que unha cousa 

é pedirlles responsabilidades e outra que quede arranxada a situación, pero que non se 

trata dunha crítica. O Sr. Alcalde respóndelle que lle agradece a información. 

 

6) Manifesta que, respecto do transporte metropolitano, que se tiña asinado que iría ata 

Firminstáns e que agora din que o Concello ten que asumir o exceso de quilometraxe. O 

Sr. Alcalde respóndelle que se celebrou unha xuntanza de alcaldes afectados coa 

Dirección Xeral e se trasladou o malestar polo funcionamento do servizo, xa que hai 

disparidade de tarifas e mala información ó usuario. Segue dicindo que na estimación 

feita sobre Teo, existe un superávit dun setenta e sete por cento, o cal non lles alegra. 

Pensa que iso significa que a cidadanía non usa este transporte, sobre todo pola AC-841, 

pero que agarda que se solucione. Anuncia que esta tarde terán unha nova xuntanza na 

Dirección Xeral. O Sr. Parajó dille que o anterior director xeral asumiu o do transporte 

ata Firminstáns, e o Sr. Alcalde reitéralle que existen problemas, e que en Brión, por 

exemplo, nunha mesma parada, se están aplicando catro tarifas diferentes, polo que hai 

que buscar unha solución. 

 

 E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as 

once horas e quince minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto 

e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, 

do 2 de abril. 

 
Vº e Prace. 
O Alcalde,       O Adxunto a Secretaría, 
 
 
 
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez                                          Asdo.: Luís Nieto Lago 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 

CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE AGOSTO DE 2007. 

 

 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 

por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dezanove horas do día 30 de agosto 

de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido 

relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron 

previamente citados. 

SEÑORES ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Concelleiros: 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 

Dª. Carmen Diéguez González. 

Dª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. José Albino Vázquez Pallas. 

Dª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias. 

D. Alexandre Leis Carlés. 

D. José Carlos Rego Jorge. 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral 

 

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

Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 

acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 06.07.2007. 

.O Sr. Alcalde pregunta se existe algunha rectificación do borrador da acta da sesión do 

06.07.07. 
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O Sr. Blanco di que cando se relacionan os concelleiros asistentes, se pón ó Sr. Cea 

Ferreiro, que xa non é membros desta Corporación. 

O Sr. Alcalde aclara que se tarata dun erro de transcrición, e que se correxirá. 

O Pleno do Concello acorda, por unanimidade, aprobar o borrador da acta da sesión do 

06.07.07, unha vez realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro 

correspondente. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a 290 e a 335, ambas 

incluídas. 

O Pleno do Concello dáse por enterado. 

 

3º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA DA 
ALCALDÍA SOBRE NOMEAMENTO DE D. AVELINO POUSA ANTELO 
COMO FILLO ADOPTIVO DO CONCELLO DE TEO. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó ó dictame da Comisión 

Informativa de Presidencia, que copiada literalmente di o que segue: 

“PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE AVELINO POUSA COMO FILLO 
ADOPTIVO DO CONCELLO DE TEO 

 
DON AVELINO POUSA ANTELO ( Os Verxeis,25-Teo-A Coruña). 

 
Nace o 14 de maio de 1914 (da mesma quinta có fillo de Daniel Castelao e 

Virxinia Pereiras), en Seoane, San Xoán de Barcala (A BAÑA – Provincia da Coruña). 
Con doce anos ingresa no Seminario de Compostela, daquela dito Universidade 
Pontificia Compostelá, do cal sae en 1931 (ano que se proclama a República) e por 
setembro deste mesmo ano ingresa na Escola Normal de Santiago, asemade o fai nas 
Mocidades Galeguistas.En 1934, no mes de febreiro, publica o traballo “AS RÍAS 
BAIXAS GALEGAS” en La Voz de Barcala. Na primavera deste mesmo ano foi 
elixido Secretario xeral da Mocidade Galeguista do Val de Barcala (que el mesmo 
organiza). En agosto deste ano de 1935, cursada a carreira de Maxisterio, no que no seu 
último ano – cuarto- obtén o número un, obtén o título de Mestre de Primeiro Ensino. 

O 25 de xaneiro de 1936 intervén nun mitin galeguista, xunto con Fernández del 
Riego e Suárez Picallo. De seguida é nomeado Membro do Consello Nacional de 
Compostela en representación da Comarca de Barcala. O 28 de xuño asina un Manifesto 
xunto con outros ensinantes a prol da Autonomía de Galicia. Logo do 18 de xullo libra 
dun Consello de Guerra fuxindo, xunto con seu irmán Ramón, ó monte. No comezo de 
agosto, non podendo fuxir a Portugal, reintégrase ó cuartel. Destínano á fronte do 
Guadarrama e danlle o destino de chofer de ambulancias. Non dispara un tiro en toda a 
guerra civil. Neste mesmo mes de agosto, por orde do Gobernador Civil da Coruña, é 
inhabilitado por dous anos para exercer a súa profesión de mestre. 
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En 1944 aproba as oposicións  ó Maxisterio Nacional, co número 3, pois 
presentouse (“discretamente”) en Lugo. En 1945 casa en Lugo con Dona Nora Díaz 
Losada. 

Don Antonio Fernández López en 1946 (coñecido de sempre por “Antón de 
Marcos” e pola súa obra a prol das propostas  empresariais galegas , que se fixeron 
realidade, velaí, por poñer algunhas,  PESCANOVA ou ZELTIA, e tamén moi en 
especial promotor e mediador da nosa Cultura nacional, accionista da Ed. Galaxia entre 
moitas outras iniciativas) ofrécelle a DON AVELINO POUSA ANTELO a dirección 
dunha escola con proxecto de ser plenamente galega, especificamente pensada para 
integrarse no medio rural galego e que el tiña intención de establecer en Ortoá (Sarria). 
Don Avelino Pousa Antelo, residindo en Pontevedra, xa por causa do proxecto animado 
da antedita  Escola de Ortoá, coñecida máis pola de Barreiros, confecciona o documento 
programático: “ PLAN DE TRABAJO ESCOLAR PARA LA ESCUELA DE 
BARREIROS”. Completa a súa formación agraria, xa en 1947, na MISIÓN 
BIOLÓXICA DE GALICIA ( levada adiante coa participación anteriormente, dende 
1928 en diante, de Antón Losada Diéguez, Don Daniel de la Sota, Don Cruz 
Gallástegui, Don Alexandre Bóveda e tantos outros insignes homes egrexios de 
Galicia). 
Realiza así, neste ano de 1947, como dixemos antes, a súa formación na entidade 
dependente da Misión Biolóxica , na Estación Agropecuaria rexional de Lugo e noutros 
Centros de Ensaio e Experimentación. 

O día 1 de febreiro de 1948 inaugúrase a ESCOLA AGRÍCOLA DA GRANXA 
DE BARREIROS (hoxe complemento importante do Centro Educativo FINGOI de 
Lugo), dirixida por Don Avelino Pousa Antelo. En 1955 por setembro sae de Galicia 
(cousa sentida en carta de Ramón Piñeiro a Xaime Isla) e toma posesión da Escola “La 
Perdoma”, na Orotava (Tenerife), onde estará desenvolvendo ensinanza e progresando 
en investigación de sementes de millo (por cargo do Cavido Insular) ata o mes de xullo 
de 1959 que regresa a Galicia para facerse cargo da promoción de “Semillas 
Selectas,S.A.”. De tal labor e entrega, nesa experiencia actuante, logra , en 1961, o 
Premio Xornalístico “ Ramón Mourente”. Así mesmo, en 1963, gaña o premio Sánchez 
Harguindey por unha serie de traballos publicados no xornal “La Noche”. 

En 1964 Marcha a Zaragoza para dirixir e planificar unha explotación gandeira. 
En 1970 regresa a Galicia e toma posesión como mestre propietario definitivo no 
Colexio de Pontecesures, onde logo exercerá de director e alí se xubilará en 1983. En 
1971, constitúese en San Xoán de Barcala a Cooperativa de Explotación Comunitaria. 
Neste mesmo ano edita en Galaxia o libro “ ¿Valen ou non valen as Cooperativas de 
Explotación Comunitaria para o campo galego?” (publicación que correu de man en 
man, de boca a boca, dos alumnos de Económicas da Universidade de Santiago). 

Por 1978, o 5 de novembro, celébrase a Asemblea constituínte do novo 
PARTIDO GALEGUISTA, do cal Don Avelino Pousa Antelo é elixido Secretario Xeral 
e posteriormente en 1979 foi nomeado Presidente. Desta maneira, nese cargo, participou 
na redacción do chamado “ESTATUTO DOS 16”, asemade fai campaña en Euskadi a 
prol do Estatuto Vasco. 

En 1980 é nomeado Secretario do Padroado do PEDRÓN DE OURO. En 1981 
participa como representante de Galicia no Alderdi Eguna e en calidade de Pte do 
PARTIDO GALEGUISTA entrevístase co Pte. do Goberno Catalán Jordi Pujol no 
Palau da Generalitat. 

Logo de xubilado como mestre (1983) a súa actividade galeguista ten unha 
enorme intensidade participando en un número extraordinario de Actos todos eles en 
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baseamento de crear cidadanía galega. Moi en especial na creación do Movemento de 
Renovación Pedagóxica “NOVA ESCOLA GALEGA”. En 1985 o Partido Galeguista 
de México concédelle a medalla CASTELAO (“á lealdade galeguista”). 

Dende o ano 1984 – e xunto con Don Ramón Martínez López- Don Avelino 
Pousa Antelo reflexiona na figura de Castelao (non esquezamos que dende o mitin de 
afirmación galeguista de maio de 1931, Castelao deixou en Don Avelino pegada 
inmedible e sobre todo carácter e vocación galeguista “de por vida” como el mesmo 
expresa).Desta maneira, en 1986, cristaliza a formalización perante acta notarial da “ 
FUNDACIÓN CASTELAO”. Don Ramón Martínez López será o seu Presidente e Don 
Avelino Pousa Antelo o Secretario ( que pasará posteriormente ata día de hoxe a ocupar, 
por falecemento de Don Ramón, o cargo de Presidente). En 1988 publícase da súa 
autoría, o libro “ Unha Escola para a Galicia Rural. A Escola Agrícola da Granxa de 
Barreiros (Sarria-Lugo). En 1990 eríxeselle a Don Avelino Pousa (coñecido 
familiarmente como “ Lucho do Peto”) unha PEDRA DE HONRA no Campo da Feira 
de Negreira. En 1991, da autoría do profesor Amancio Liñares G., publícase o libro 
sobre a figura de Don Avelino titulado “Conversas  con Avelino Pousa Antelo. 
Memorias  dun galego inconformista”, en 1992 edítanse “Fiestra” e “ Galicia, tarefa 
urxente”(ámbolos dous libros de Don Avelino Pousa Antelo). En 1993 (como dixemos, 
elixen a Don Avelino como Pte. da FUNDACIÓN CASTELAO) o Movemento de 
Renovación Pedagóxica NOVA ESCOLA GALEGA noméao SOCIO DE HONRA e 
logo outro tanto faino en 1997, o Seminario Galego de Educación para a Paz, así como 
recibe na Estrada o Premio San Martiño polo seu labor a prol de Galicia.  
En 1994 realiza o Pregón con motivo do DÍA DE GALICIA EN EUSKADI. Viaxa a 
Cuba e descobre unha placa da Fundación Castelao no Concello del Cerro (A Habana), 
así como fai outro tanto, en 1996 e asemade inaugura un Monumento a Castelao no 
Parque Txurinaga de Bilbo. 
 En 1998 o día 17 de agosto, DÍA DA GALIZA MARTIR, recibe o PREMIO 
ALEXANDRE BÓVEDA que outorga o Concello de Soutomaior. Neste mesmo ano 
AGACA (Asociación de Cooperativas Galegas) outórgalle a insignia de Ouro e Esmalte 
da Unión de Cooperativas. 
 No ano 1999 recoñecen a Don Avelino Pousa Antelo como PADRIÑO DE 
HONRA da Primeira Promoción de Diplomados en Ciencias da Educación pola 
Universidade de Santiago. O día 23 de xuño, nos Verxeis de Teo, inaugúrase o Parque “ 
Don Avelino Pousa Antelo” como obra de admiración e de respecto dos veciños e 
veciñas dese lugar.  

No ano 2000 o día 23 de outubro impónselle a Insignia de Ouro da Universidade 
de Santiago. 

Nestes pasados catro anos, ata a día de hoxe, ano 2004, Don Avelino Pousa 
Antelo recibe seguidas testemuñas de afecto, de respecto e de lealdade, á súa figura de 
home galego e galeguista . Publícase – da autoría de Valentín Arias – o libro biográfico 
“ AVELINO POUSA ANTELO (galeguista, docente, cooperativista,escritor,político e 
animador cultural)”.  

Don Avelino publica a obra de teatro escolar “ENTROIDO EN 
PERRUSCALLOS”. Noméano Presidente de Honra da Editorial A FERVENZA e 
asemade do Colectivo “ AMIGOS DOS PENDELLOS, Vicepresidente da Fundación “ 
Wenceslao Fernández Florez”. Participa como ponente no Congreso  Castelao (ano 
2000 en Rianxo), no Congreso “ Alexandre Bóveda” (2003), no “ Xulián Manuel 
Magariños Negreira” (2004) e nas Xornadas por mor dos LXXV anos da morte de 
Antón Losada Diéguez (2004). Tamén no 2004 ano preside as lecturas da Asociación de 
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Escritores en Lingua Galega pola morte do poeta Manuel María e participa na 
homenaxe a este poeta celebrada no Rectorado da Universidade da Coruña. Todos os 
anos, dende hai oito a esta parte, xunto cos Membros das Fundacións Castelao, Bóveda, 
Pedrón de Ouro e Institucións Municipais e Culturais, celebra en Cacheiras,Teo, o 
aniversario da morte de Anxel Casal, do cal pola súa acción, obra e compromiso con 
Galicia, coa memoria activa deste pobo, fixo posible a presencia dunha pedra 
testemuñal na estrada de Santiago á Estrada, no Concello de Teo. O concello de 
Pontecesures acordou, á beira do Colexio onde impartiu ensino nesa localidade, poñerlle 
o nome de AVELINO POUSA ANTELO a unha rúa. Tamén participou no libro-
homenaxe a Borobó que se publicou en outubro de 2004 e foi recoñecido como Socio 
Preferente polos Membros do Museo Pedagóxico de Galicia, así como Patrón do Museo 
do Pobo Galego.  
 Queremos salientar aquí e moi especialmente a distinción unánime por parte da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega a Don Avelino Pousa Antelo, no ano 2004, 
por facer noventa anos de vida incesante e exemplar a prol de Galicia, nomeándoo “BO 
E XENEROSO”, así como tamén, por novembro, o PADROADO DO PEDRÓN DE 
OURO noméao PRESIDENTE DE HONRA. Galardonado coa “Medalla Castelao” no 
ano 2006,  co “Pendello de Honra 2006, pola Asociación de “Amigos dos Pendellos de 
A Golada” e co Facho de Ouro 2007, pola Asociación cultural “O Facho” de A Coruña. 
 Avelino Pousa foi o primeiro poboador da Urbanización “Os Verxeles” no ano 
1990. Seria importante sinalar que a súa relación con este Concello arrinca nos anos 70 
do século XX nos cales colaborando coa Axencia de Extensión  Agraria de Padrón, deu 
varias conferencias sobre cooperativismo naquelas xuntanzas que, os primeiros luns de 
cada mes, organizaba nas distintas parroquias o alcalde Don Ignacio Varela. Destaca así 
a sui presenza e o seu saber en charlas organizadas en Luou, Oza, Cacheiras e Calo. 
Interviú tamén como conferenciante no Día das Letras Galegas nos colexios de Calo, a 
Ramallosa e o Instituto de Cacheiras. 
Foi asímesmo, un asiduo membro do Xurado do premio de Aspamite e tomou parte nos 
actos en lembranza da Batalla de Cacheiras. Velaí pois argumentos de solidez para 
considerar a Don Avelino un “DIGNÍSIMO FILLO ADOPTIVO” de calquera 
veciñanza, que é dicilo de Galicia. 

E por todo velaí pois unha mostra escasa (simplemente por motivos de espacio e 
non porque non os teñamos) dos seus moitos merecementos para calquera consideración 
de honra. Isto aquí exposto non fai máis que concretar a súa vida diaria, a súa exemplar 
humildade polo orgullo de ser un galego auténtico e por sentirse galeguista  sentido.  

A nosa consideración para con el xa depende soamente do noso propio grao de 
recoñecemento, da nosa estima, do que nós queiramos facer coa capacidade de nomealo 
e de distinguilo.“ 

 
 

O Sr. Alcalde explica que D. Avelino será nomeado fillo adoptivo por non ser natural de 

Teo, e procede á lectura dun resumo da súa traxectoria. Segue dicindo que é veciño do 

Concello de Teo desde os anos setenta e que desde os noventa ven desenvolvendo 

multitude de actividades culturais. Opina que é unha honra para tódolos veciños o 

contar cun persoeiro como D. Avelino e que os seus méritos son de sobra coñecidos. 

Toma agora a palabra a Sra. Hermida Gulías e di que o grupo municipal do BNG 

apoiará a proposta da Alcaldía por tres razóns: a primeira é o recoñecido prestixio de D. 
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Avelino tanto no mundo cultural como no agrario, e que veu desenvolvendo unha 

importantísima labor como Presidente da Fundación Castelao. En canto á súa faceta 

agraria, menciona que ten sido creador e mestre da escola da granxa de Barreiros, 

iniciativa sacada adiante pola familia Fernández, e que fomentou no agro galego o 

cooperativismo. En segundo lugar, di que ten unha militancia política que se inicia 

cando aínda é un mozo de dezaseis anos, que se inicia na República e continúa na 

actualidade. Menciona que foi unha das persoas que traballou a favor da campaña do 

voto do Estatuto de Galicia. En terceiro lugar, manifesta que é un persoeiro cun fondo 

compromiso co Concello de Teo, que foi xurado nos premios da Asociación 

ASPAMITE, participou en xornadas de “Teenses pola Igualdade” e estivo en tódolos 

colexios da zona, ilustrando coa súa traxectoria. Así, entende a Sra. Hermida que D. 

Avelino Pousa Antelo ten suficientes méritos para que sexa apoiado o seu nomeamento 

como fillo adoptivo de Teo. 

 

O Sr. Blanco Martínez manifesta que, como respecto que lle debe o Sr. Pousa Antelo, 

non comparten a postura do grupo de goberno, e que  non mira o carné político, xa que 

el seguiu tratando ó Sr. Pousa con respecto, pero di que D. Avelino a el non. Segue 

didindo que para o grupo municipal do PP non merece recoñecemento, salvo que se lle 

deba algo, como é o caso do BNG, posto que este señor ata figura na súa páxina web. 

De conformidade co explicado pola Sra. Hermida, para eles non lles merece o respecto 

de ser fillo adoptivo de Teo, que este debería ser un tema que tería que ter sido 

consensuado, e que eles apoian a Galicia e á cultura galega, pero non con esta proposta. 

Remata dicindo que non ten xeito convocar un pleno extraordinario en agosto para tratar 

estes asuntos. 

 

O Sr. Rego intervén para dicir que o voto do seu grupo vai ser favorable. 

  

O Sr. Parajó manifesta que el dixera que non tiña inconvinte en apoiar este tema pero 

que despois de estudialo vai absterse. Di que lle consta que se decantou por un grupo 

municipal e que non o debería ter feito con esta categoría. 

 

O Sr. Alcalde di que sí se falou con tódolos grupos municipais, que é certo que non se 

convocou á Xunta de Portavoces, pero que se falou con tódolos grupos. Pensa que se 

debe manter a altura institucional. Manifesta que D. Avelino ten noventa e tres anos e 

unha amplia traxectoria dentro da cultura galega, e que o seu grupo municipal non lle 

ten que pagar nada. Opina que é un libro de sabiduría, e fai un chamamneto ós membros 

da corporación para que voten en conciencia. 
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A Sra. Hermida dille ó Sr. Blanco que o grupo municipal do BNG non ten ningunha 

débeda, pero que todos como cidadáns, porque o país no que vivimos lle debe moito. 

Segue didindo que se trata de facer isto con rápidez porque D. Avelino ten noventa e 

tres anos, e que non se trata dunha honra para él, senón para o Concello de Teo. Ó Sr. 

Parajó dille que as honras se teñen que atribuir con independencia da ideoloxía da xente, 

porque as obras trascenden ás persoas, e que a ninguén se lle pode impedir desfrutar da 

obra pola ideoloxía. 

Os Sres. Blanco e Rego din que non teñen nada máis que engadir. 

 

O Sr. Parajó manifesta que antes dixo que estaba de acordo, aínda que non lle gustou a 

forma de levar este asunto.  

 

Sometida a votación, a proposta da Alcaldía acada once votos a favor (dos grupos 

municipais do BNG, PSdeG-PSOE e INTEO) e seis en contra (do grupo municipal do 

PP), polo que resulta aprobada. 

 
 
4º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA 
PROPOSTA DA ALCALDIA DE REVISION DE OFICIO DE ACORDO 
PLENARIO DE 30.04.2007 SOBRE “APROBACION, SE PROCEDE, DA 
PROPOSTA DE AMPLIACION DO PRAZO DO CONTRATO DE XESTION 
DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO E DEPURACION DE AUGAS DO 
CONCELLO DE TEO. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Presidencia, que copiada literalmente, di o que segue: 

“  Á vista do informe da Secretaria Municipal que copiado literalmente dí: 
 
Cristina Castro Fuentes, secretaria do Concello de Teo 

 

INFORMO: 

 

En data 30 de Abril de 2007 o pleno do Concello de Teo adoptou o seguinte acordo: 

 

“6º Aprobación, se procede, da proposta de ampliación do prazo do contrato de 

xestión dos servizos de abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo” 

 

onde  acordouse, modificar o contrato vixente formalizado o 2 de Xaneiro de 1989  

entre Don Marcelo Valiente Moreno en representación de AQUAGEST S.A e Don 

Ignacio Varela Eiras en condición de Alcalde – Presidente do Concello de Teo. 

 

Este contrato  formalizouse en base a unha licitación cuxos pregos foron aprobados no  

ano 1986 según documentación obrante no  expediente que consta en secretaría. 
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Nos pregos de condicións económico-administrativas que rexían o concurso para a 

contratación  do arrendamiento de servizos personais, para a xestión do servizo de 

auga potable e depuradoras residuais  establecíase na súa cláusula 23 que o contrato  

establecerase cunha duración de dez anos, prorrogables tácitamente por iguais 

períodos, salvo denuncia formulada por algunha das partes cun ano de antelación. 

 

Na data 1985  aprobouse a Lei de bases do réxime local (7/85) onde  regulabase que a 

xestión indirecta dos servizos  levaríase  a cabo a través das seguintes fórmulas: 

(…) 

O  arrendamento. 

Pola súa parte o Regulamento de servizos das corporacións  locais de 1955 regula 

tamén a xestión indirecta dos servizos nos seus  artigos 113 e seguintes. 

 

 En concreto, no  115 regula as cláusulas que se fixarán en toda concesión de servicios 

e entre elas regula o prazo e dí textualmente: 

 

“4º plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones  que 

hubiere de realizar el concesionario, sin que pueda exceder de cincuenta años”. 

 

A Lei de contratos das Administracións  Públicas, materia básica na contratación 

administrativa,  regula  no seu artigo 157 os prazos máximos de outorgamento das 

concesións ( concretando a regulación efectuada no  RSCL) establecendo en vintecinco 

anos o prazo máximo  cando o obxeto da concesión administrativa é a prestación dun 

servizo público de natureza non  sanitaria e cincuenta anos  sóamente cando a 

prestación do servizo conleva a realización  de obras , cousa que non foi o obxecto do 

contrato  pois de conformidade co  establecido nos pregos no art. 1 o obxecto do 

contrato é (…) a xestión do servizo domiciliario  de auga potable e depuradoras de 

residuais de Cobas-Tilos. 

 

Así, entende esta Secretaría, que o prazo máximo de outorgamento da concesión 

administrativa aínda cando non se establece no  prego que rexe a contratación é  de 

vintecinco anos. 

 

Partindo deste prazo máximo, o que sí resulta obvio é que o contrato  pódese prorrogar 

de dez en dez ata vintecinco anos, pero non dous anos antes de que caduque a segunda 

prórroga prorrogalo por trinta anos máis. 

 

Esta secretaría entende xa sen entrar noutras cuestións do acordo como a 

improcedencia de conveniar a  condonación da deuda, ou  maiores obras sen 

licitación….que é improcedente a prórroga que foi adoptada incumprindo o que 

establecen os pregos. 

 

 

Si entendemos que o acordo adoptado supón unha modificación do contrato orixinario 

debemos facer constar que as modificacións dos contratos deben estar amparadas en 

necesidades novas ou causas imprevistas. No se acredita no expediente tal necesidade 

nova nin causa imprevista. 
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En todo caso o mantenemento do equilibrio económico-financieiro, única causa que se 

podería plantexar para modificar o contrato, non necesariamente  vaise  reestructurar 

coa ampliación do prazo, en todo caso sería necesario levar a cabo un estudo 

económico por parte da Intervención municipal onde se xustificara que efectivamente o 

equilibrio económico-financieiro está roto, e cómo habería que actuar para 

reestablecelo. 

 

A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa  ampara nos seus informes que o 

mantenemento do equilibrio económico-financieiro no débese garantizar a través da 

prórroga dos contratos, si ben neste suposto en concreto  ademáis estase prorrogando 

mais alá dos vintecinco anos máximos establecidos. 

 

 Además, nun contrato de xestión de servizos públicos, as tarifas son taxas que  

apróbanse  a través de acordo plenario e a súa aprobación débese  realizar a través de 

ordeNanza fiscal reguladora  da taxa e será esta ordenanza,  no  seu caso, a que 

estableza a posibilidade de que se incremente con arreglo ao IPC. 

 

Tomando posesión do posto de secretaría o 30 de abril de 2007 ás 13:30 , despois de  

celebrarse o Pleno, tiven coñecemento do acordo adoptado unha vez se  me facilitou o 

contrato que se ía  formalizar coa empresa AQUAGEST S.A. 

 

Plantexadas as miñas  dúbidas sobre a legalidade do acordo e antes de ter tempo para 

poder informar,  presentóuseme o contrato asinado pola Alcaldía e o representante da 

empresa sin ser sometido a miña consideración. 

En Teo, 25 de maio de 2007 

 

En data 21 de xuño de 2007 co número 2230 de rexistro de saída solicítase do servizo 
de asistencia a municipios da Deputación Provincial de A Coruña informe relativo á 
legalidade do acordo 
 
En data 26 de xullo de 2007 co nº 5251 de rexistro  no concello de Teo ten entrada 
informe xurídico relativo á adxudicación do contrato de servizos de abastecemento e 
depuración de augas do concello que trancritos algúns parágrafos dí: 
“en el supuesto planteado, no se produce una prórroga  del contrato sin incidencia  
económica en el coste del servicio, sino una modificación contractual que lleva aneja 
una ampliación de su plazo de duración por encima del máximo legal y un aumento 
sustancial del coste del servicio” 
E conclúe: 
Primera:- la modificación del contrato consistente en aumentar su plazo de duración de 
20 años, incardinada en una novación objetiva del mismo, al cambiar su objeto y las 
condiciones, vulnera el plazo máximo legal de duración de este tipo de contratos 
previsto en el 157 del TRLCAP 
 
Segunda.- resulta fundamental la elaboración de un estudio técnico que determine las 
necesidades existentes en relación a la prestación del servicio público, y de un estudio 
económico que, además de determinar el endeudamiento y posible desequilibrio 
económico existente, se concreten, en conexión con el estudio de necesidades técnicas, 
las correspondientes necesidades de revisión tarifaria e incremento retributivo. Este 
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estudio también resultaría fundamental para determinar si, por aplicación del art. 59.3º 
RDL 2/2000 sería preceptivo el informe del órgano consultivo correspondiente 
 
Tercera.- no se aprecian los motivos por los que resulta más conveniente para el interés 
público llevar a cabo la modificación contractual aprobada y no una nueva licitación 
que respete los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades y en cuyas 
bases se incorporen los criterios, condiciones y modificaciones que resulten necesarias 
para el buen funcionamiento  del servicio, de conformidad con lo que se deduzca de los 
informes emitidos a tal fin.  
Así, en base aos informes anteriores                               
esta Alcaldía entendendo que o acordo adoptado no Pleno de 30 de abril de 2007 é nulo 
de pleno dereito por infrinxir á legalidade vixente( TRLCAP) propón á Comisión 
Informativa  de Presidencia  dictamine favorablemente o acordo de inicio de expediente 
de nulidade de pleno dereito do acordo“ Aprobación , se procede, da proposta de 
ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de abastecemento e 

depuración de augas do Concello de Teo” e que de conformidade co disposto no 102 
da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común e se lle dé 
audiencia aos afectados  por prazo de quince días para alegacións.  “ 
 

O Sr. Alcalde manifesta que non quere entrar en cuestións políticas, pois xa se entrou no 

Pleno de 30 de abril pasado. Di que nesa data xa se contaba co informe en contra de  

Intervención, e que ademais agora tamén se conta cun informe en contra da Secretaría 

Municipal e da asesoría xurídica da Deputación, polo que se trata dun acordo de 

legalidade. Segue dicindo que non quere que se leve o debate á rescisión do contrato, 

que está en vigor ata o 2009, senón a prórroga do contrato a partir de 2009. 

 

O Sr. Sisto manifesta que cre absurdo que se vote politicamente algo que é legal ou non 

é legal, e que as vantaxes coa ilegalidade son trapicheo. Continúa dicindo que este foi 

un proceso ilegal porque dentro da Corporación existen persoas responsables que xa 

advertiron a ilegalidade, e que tamén o di a Secretaria e se pediu un informe á 

Deputación, que é contundente. Remata manifestando que os principios que rexen o seu 

posicionamento político os manterán sempre, tanto no goberno como na oposición. 

 

O Sr. Blanco di que cre que todo o que falan de ilegal é sempre o mesmo. Opina que no 

seu momento creron que foi legal e que o segue sendo, e que os parágrafos ós que se 

alude non os entende, que cando se asinou o convenio se solventou unha débeda de case 

un millón de euros e se farán obras por moita contía, e segue pensando que o acordo é 

legal. Anuncia que o seu grupo vai votar en contra. 

 

O Sr. Rego pide que conste en acta que o PSOE non foi consultado en relación á data do 

Pleno e ó orde do día, e que se pediu a retirada deste punto porque existe un acordo 

político e que este asunto lle corresponde ó PSOE. 
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O Sr. Parajó opina que non interesa o acordo porque é un bo acordo e o quería sacar o 

actual grupo de goberno, e que os informes de Deputación non valen para nada, e dille ó 

grupo de goberno que deben  mirar para adiante e non para atrás. 

 

Respostando ó Sr. Blanco, o Sr. Alcalde di que todo é unha cuestión de normas, que non 

lle pode pedir que respecte as normas, porque nunca as respectou, e que se trata dunha 

cuestión de legalidade. Segue dicindo que no seu día o adxunto a Secretaría non 

informou, e que sí o fixo a Intervención, cun informe en contra, e que existen outros 

informes que dín que foi un acordo irregular. Ó Sr. Rego dille que saben que non teñen 

a maioría absoluta, pero que son a lista máis votada, e que teñen que gobernar e tomar 

decisións. Cre que a gobernabilidade no Concello non se pode vincular a un pacto ou 

non pacto, porque iso é unha chantaxe. Pensa que é unha cuestión de posicionamento, e 

pídelle a tódolos membros da Corporación que voten en conciencia. 

 

O Sr. Sisto intervén para dicir que hai que intentar defender a legalidade, e pídelle ó 

PSOE que se pronuncien e o argumenten. Dí que lle gustaría contar con eles neste 

proceso contra a ilegalidade. 

 

O Sr. Blanco reprende ó Sr. Sisto e dille ó Sr. Alcalde que sería él o que debería 

respectar, e que desfán porque non fan nada. Manifesta que votarán en conciencia e que 

non están de acordo coa revisión de oficio. 

 

O Sr. Leis di que non pode consentir que se chantaxee con cuestións de legalidade ou 

ilegalidade, e que este tema figura enriba da mesa do proceso de negociación. O Sr.Sisto 

dille que non lle gusta que este tema pase ó debate e tampouco que se utilice á prensa, 

que non son formas nun proceso de negociación. Manifesta que se pode ir ós tribunais 

con este acordo, e que non se pode facer unha interpretación torticeira, que está 

apostando por levar a cabo un pacto de goberno e que se van abster. Pide respecto á súa 

posición e di que non queren por contra as cordas ó goberno municipal. 

 

O Sr. Parajó di que tanto o Sr.Alcalde como o Sr. 1º Tenente de Alcalde fan uns 

discursos que o Papa ó seu lado é “pecata minuta”. Opina que deben actuar sen 

prepotencia, e pídelle ó Sr. Alcalde que empece a gobernar. O Sr. Alcalde respóndelle 

que isto é unha cuestión de legalidade , respostándolle ó Sr. Leis, manifesta que as áreas 

están definidas e que non acepta, cun responsable de prensa, que él lle dea consellos 

sobre a publicidade dos asuntos, e que os argumentos pesan no apoio dos puntos que 
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van a Pleno. Remata dicindo que é xustificable que se absteñan por unha cuestión de 

oportunidade. 

 

Sometida a votación, a proposta da Alcaldía acada seis votos a favor (do grupo 

municipal do BNG), sete en contra (do grupo municipal do PP e de INTEO) e catro 

abstencións (do grupo municipal do PSdeG-PSOE) , polo que resulta rexeitada. 

 

5º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA DA 
ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA FORMA DE XESTION DAS ESCOLAS 
INFANTIS DE CALO E OS TILOS POR REMATE DO PRAZO DE 
CONCESION. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Presidencia, que copiada literalmente, di o que segue: 

“Sendo coñecedor da situación irregular na que se atopan as gardería municipais do 
Concello tanto a dos Tilos como a de Calo, a primeira por remate do prazo do contrato e 
no caso da de Calo analizada a documentación obrante na secretaría municipal e á vista 
dos seguintes feitos: 

1º.- Acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de maio de 2006 que no que á vista 
do escrito do Xulgado do Contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela 
de data 21 de abril de 2006 con rexistro de entrada no concello nº 4250 do 26 de abril de 
2006 polo que se remite a sentencia firme en dereito de data 20 de marzo de 2006 
recaída no procedemento ordinario nº 103/2004 interposto por Dona Ana Naya García 
S.L. contra o acordo de xestión da escola infantil de Calo que no seu fallo di: Que, con 
estimación parcial do recurso contencioso-administrativo presentado pola entidade 

“Ana García Naya S.L” en relación coa resolución do Concello de Teo de data 28 de 

xuño de 2004 que desestimaba o recurso de reposición interposto pola demandante 

frente ó acordo de 5 de abril de 2004 que adxudicaba o contrato de xestión en réxime 

de concesión administrativa da Escola Infantil de Calo á empresa “Aurora, Pilar, Ana 

S.L.” debo declarar e declaro a non conformidade a dereito do acto administrativo 

recurrido o cal se anula no sentido de obrigar á Mesa de contratación a efectuar unha 

nova valoración das proposicións económicas presentadas polos concursantes nas 

puntuacións que figuran no prego e polo tanto efectuar unha nova valoración dos 

proxectos educativos e organizativos con arreglo ó razonado nesta resolución e 

valorando por separado a experiencia e a oferta de persoal de apoio a Xunta de 

Goberno Local acorda: 

• Executar a sentencia referenciada debendo reunirse novamente a Mesa de 
Contratación designada no seu día para proceder a unha nova valoración das 
ofertas conforme se indica na sentencia (...) 
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2º.-Acordo da Xunta de Goberno Local de 10 de outubro de 2006 no que resultando que 
a mesa de contratación reuniuse o día 1 de setembro de 2006 e elevou á Xunta de 
Goberno Local a proposta de adxudicar á empresa “Aurora, Pilar, Ana S.L:” o contrato 
da xestión da Escola Infantil Municipal de Calo, a Xunta de Goberno Local acorda 
executar a sentenza referenciada adxudicando á empresa “Aurora, Pilar, Ana S.L.” o 
contrato de xestión da Escola infantil Municipal de Calo. 

3º.-Non consta en secretaría contrato formalizado coa empresa “Aurora, Pilar, Ana 
S.L.”, polo que o prazo dun ano que figuraba no prego de cláusulas enténdese dende a 
data de adxudicación ( así, ata o 10 de outubro de 2007) 

4º.-Acordo da Xunta de Goberno Local de 4 de xaneiro de 2007 no que vista a 
providencia da alcaldía de 29 de decembro de 2006 relativa á incoación de sendos 
expedientes administrativos para proceder á contratación da xestión dos centros de 
atención á primeira infancia (de 0 a 3) dependentes desta corporación mediante 
concesión administrativa se acorda aprobar os pregos de claúsulas administrativas e de 
prescripcións técnicas por procedemento de urxencia da contratación en réxime de 
concesión administrativa das Escolas Infantiles de Os Tilos e de Calo mediante 
concurso con procedemento aberto. 

Aprobados os pregos non consta na secretaría municipal que se esté levando tramitación 
algunha deste expediente.  

Aprobada a integración do Concello de Teo no Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar no Pleno de 6 de xullo de 2007 e levada a cabo a sinatura do 
correspondente Convenio de Integración é sendo intención deste goberno que en breve o 
servizo de garderías pase a estar integrado dentro da rede galega de Escolas 
(GALESCOLAS), mediante a suscribción dos convenios pertinentes co consorcio 
Galego  

PROPOÑO á Comisión Informativa de Presidencia  dé por rematada a prestación do 
servizo pola empresa “Aurora, Pilar e Ana S.L.” no caso da gardería de Calo con data 
10 de outubro de 2007. 

Asímesmo informarase á Cooperativa amiguiños de Teo que non estando na actualidade 
interesado o Concello en continuar coa prestación do seu servizo e sendo un ano o prazo 
de duración do contrato da por rematado éste na data sete de outubro de 2007 (  no 
contrato se establecía un prazo anual) e pasará a partir desa data a  asumir directamente  
o servizo ata a sinatura do convenio pertinente co Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar. 

Polo Pleno da corporación municipal do Concello de Teo facultase  ao Alcalde – 
Presidente para, cando o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar llo comunique asine 
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os correspondentes convenios administrativos para a integración de ambas garderías 
municipais na rede galega de escolas (GALESCOLAS)   “. 

 
O Sr. Alcalde manifesta que o que se propón é que sexa o Concello o que xestione as 
escolas infantís ata que se integren na rede de Galescolas. Di que na actualidade, pola 
escola infantil de Calo se facturen case douscentos mil euros, o que economicamente é 
inviable. Segue dicindo que a xestión das escolas na rede de Galescolas permite unha 
ampliación de horario que vai beneficiar ós pais, e tamén que teñen constancia de 
irregularidades na xestión. Remata dicindo que isto supón unha subrrogación de todo o 
persoal. 
 
O Sr. Sisto manifesta que esta proposta está coordinada coa integración no Consorcio. 
Cre que é indiscutible a xestión irregular, asinada polo Sr. Blanco o 29.12.2006, e que 
se fundamentan nunha cuestión de irregularidades varias.  Di que se pasa de pagar no 
ano 2005 de 67.000 euros a 106.000 euros en 2006, que nos Tilos o aumento tamén é 
considerable, que na actualidade unha única gardería factura 190.000 euros. Manifesta 
que integralas nas Galescolas suporía unha reducción económica importante, que onde 
hoxe hai sete traballadores se pasaría a nove, e onde hai oito se pasaría a once, e que se 
lles pediría somentes ter a titulación esixida pola Consellería de Educación. Suporía un 
aumento de seis mil euros anuais para os mestres, e un aumento de horario, e que na 
actualidade a política da Xunta de Galicia favorece a integración por enriba da 
subvención. 
 
O Sr. Blanco di que podían ter sacado ese concurso, e que non están de acordo con isto. 
   
O Sr. Leis manifesta que mentres non se cerre o proceso de debate, piden a retirada 
deste punto, e que só estarían dispostos ó cese dos contratos, e non a apoiar a proposta 
enteira. 
         
O Sr. Parajó manifesta que se vai descubrir como funciona o tema das galescolas, e que 
a metade das cousas que dixo o Sr. Sisto non son verdade. Segue dicindo que o horario 
é de sete e media da mañán a oito e media da tarde, que se cobra por neno que asiste e 
que iso xustifica o aumento. Segue dicindo que a gardería de Calo remata o contrato en 
maio de 2008, e que o horario non é o que dí o Sr. Sisto. O Sr. Alcalde dille que se 
poden demostrar irregularidades e que o Sr. Parajó o sabe perfectamente, que se pasa á 
xestión directa e que asumirán todo o persoal. Ó Sr. Blanco dille que desde decembro 
debeu sacar o concurso, que o contrato se vai extinguir e que o que aquí se debate é a 
forma de xestión. Ó Sr. Leis dille que os acordos se sustentan nunha confianza, e que 
esa confianza non existe, e que a integración na rede supón un aforro económico 
importante. 
O Sr. Sisto dille ó Sr. Parajó, que xa fora o Sr. Blanco, no seu día, según él, o que 
mentira, e que os datos da factura sí son reais e non se corresponden co que él dí. Ó 
PSOE dille se o que queren é que deixen de gobernar e se vaian de vacacións. Segue 
dicindo que hai unha factura de Alcampo da gardería dos Tilos na que hai pastillas de 
encendido, durex, silicona, trident, wiskas, whisky ,etc, e pregunta se alguén se vai facer 
responsable das facturas. 
 
O Sr. Blanco manifesta que non ten nada que dicir. 
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O Sr. Leis di que por parte do grupo municipal socialista había unha decisión desde que 
o BNG tomou posición de manter un silencio calculado, que é un exercicio de 
responsabilidade política, e que ás veces tomaron decisións non ben entendidas que 
poden conlevar custos políticos. Segue dicindo que eles viñeron a este Pleno coa 
intención de seguir co silencio calculado, e que non van a non respectar esa estratexia de 
silencio calculado.  Lamenta que o Sr.Sisto lle bote en cara algúns asuntos cando saben 
que non se lle poden levar a cabo porque non están consensuados, que cando se dí 
“recuperar a xestión pública” non se dí nada de integrarse nas Galescolas, e que admiten 
xestión concertada ou aberta, pero non hoxe no Pleno. 
 
O Sr. Parajó manifesta que él, no que comentou, está en posesión da verdade, e opina 
que é denigrante que se saque a factura, que as veces as facturas se sacan cambiando, e 
que respecto ás titulacións xa se pediron no seu día. Segue didindo que nunca houbo 
unha queixa de ningún pai ou nai, e que o grupo de goberno, todo o que funciona, o 
queren destruir, que non se lles pode pedir nada máis. O Sr. Alcalde respóndelle que hai 
cuestións tan evidentes  que nada se pode alegar, e que tiveron coñecemento cando 
chegaron ó goberno, e que do que se está a falar é de defecto na xestión, e non no trato 
cos pais e nais.  
 
Ó Sr. Leis, o Sr. Alcalde dille que non vai entrar en debates fóra do punto da orde do 
día, e que debe argumentar tal posición. Pregúntalle que, se non existe un goberno 
estable, non van votar nada aínda que sexa razoable. O Sr. Leis manifesta que non quere 
contestar ás alusións, e que quere facer enmendas á proposta, consistentes en que se 
faga a denuncia do contrato e a recuperación da xestión municipal. 
 
Vótase a enmenda do PSdeG-PSOE, e acada catro votos a favor ( do grupo municipal 
do PSdeG-PSOE), sete en contra (do grupo municipal do PP e de INTEO) e seis 
abstencións( do grupo municipal do BNG), polo que non se aproba. 
 
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, acada seis votos a favor (do grupo 
municipal do BNG), sete en contra (do grupo municipal do PP e de INTEO) e catro 
abstencións ( do grupo municipal do PSdeG-PSOE), polo que resulta rexeitada. 
 
 
6º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA DA 
ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA 
DAS TARXETAS DE ACCESIBILIDADE DE USUARIOS/AS. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos, e á ordenanza reguladora, que 

copiadas literalmente, din o que segue: 

 
“A Lei 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 
comunidade autónoma de Galicia recolle na sección 2ª do capítulo III do título II o 
establecemento de dous tipos de tarxetas de accesibilidade como instrumentos 
compensatorios das dificultades que as persoas con discapacidade poden ter no uso dos 
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transportes. Trátase da Tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez e da 
Tarxeta de accesibilidade de usuarios/as.  
O decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de 
desenvolvemento da devandita lei, recoñece nos artigos 50.2 e 51.2 a competencia dos 
concellos para a aprobación de normativas que garantan e favorezan a accesibilidade a 
través das mencionadas tarxetas. De igual forma, no artigo 53 desta norma contémplase 
o procedemento de expedición das tarxetas, establecéndose como órgano competente o 
concello de residencia da persoa interesada.  
No ano 2000 este concello procedeu á regulamentación das tarxetas de estacionamento 
para persoas con minusvalidez por medio da ordenanza municipal de 30 de novembro 
de 2000. 
Na actualidade a pesares da escasa instauración e desenvolvemento das tarxetas de 
accesibilidade de usuarios/as no conxunto do territorio da comunidade autónoma 
galega, procede a regulamentación deste tipo de instrumentos de apoio ao 
desenvolvemento e integración das persoas con discapacidade,  xa que se trata dun 
dereito recoñecido e que aos entes municipais procede facer efectivo.  
En consecuencia, realízase a presente proposta técnica sen esquecer a necesidade do 
desenvolvemento dun plan municipal que no ámbito da discapacidade e da promoción 
da autonomía poña en marcha un conxunto de medidas que dean resposta ás limitacións 
derivadas dos diversos tipos de dependencia. “ 
 

“Ordenanza reguladora das tarxetas de accesibilidade de usuarios/as 

 
1-OBXECTO 
A presente ordenanza ten por obxecto a regulamentación da expedición polo Concello 
de Teo das tarxetas de accesibilidade de usuarios/as ao abeiro do disposto nos artigos 
27.3 da Lei 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e o 51.2 e 53.1 do Decreto 35/2000 do 28 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de 
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
2-TITULARES: 
A tarxeta de accesibilidade de usuarios/as concederase ás persoas que, estando 
empadroadas neste concello, presenten unha discapacidade recoñecida polo órgano 
autonómico competente igual ou superior ao 33%. A tarxeta, que ten carácter persoal e 
intransferible, outorgarase como documento acreditativo da súa situación de 
discapacidade, para favorecer o uso e desfrute dos transportes públicos. 
Contemplándose como mínimo os seguintes beneficios: 

a) Reserva de prazas nos transportes colectivos 
b) Bonificación nas tarefas para as persoas que dispoñen da tarxeta 
c) Reserva de prazas nos centros de servizo do transporte públicos 

 
3-SOLICITUDES: 
As solicitudes para a expedición da tarxeta de accesibilidade de usuarios/as 
acompañarase da seguinte documentación: 
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a) Solicitude, en impreso oficial normalizado, que se obterá no departamento de 
servizos sociais do concello 

b) Copia cotexada do DNI – NIE ou CIF 
c) Certificado de empadroamento  
d) Dúas fotografías tamaño carné 
e) Copia cotexada do recoñecemento de minusvalía  

 
 
4-PROCEDEMENTO: 

4.1-presentada a solicitude no rexistro do concello, coa documentación 
pertinente, o departamento de servizos sociais do concello elevará o expediente 
completo á Xunta de Goberno Local para que dite resolución pertinente, 
concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.  
4.2-A devandita resolución será notificada ao interesado/a de conformidade co 
disposto na Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

 
5-MODELO DE TARXETA: 
O modelo de tarxeta, que é único para todo o ámbito da comunidade autónoma de 
Galicia, axustarase ás características sinaladas no anexo III do Decreto 35/2000 e deberá 
levar a sinatura ou marca autorizada do/a titular da tarxeta.  
 
6-USO, VALIDEZ E CADUCIDADE DA TARXETA 

6.1-Para a aplicación de bonificacións, así como cando lle sexa requerido por 
persoal responsable do servizo, o/a usuario/a deberá amosar a tarxeta a fin de 
asegurar o correcto uso dos beneficios establecidos.  
6.2-As tarxetas de accesibilidade de usuarios/as concedidas polo concello, de 
conformidade co procedemento recollido no apartado 4º, terá validez en todo o 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Non obstante en caso de cambio 
de domicilio da persoa beneficiaria esta deberá solicitar o traslado do expediente 
ao novo municipio de residencia.  
6.3-No caso de que a cualificación da minusvalidez sexa permanente, a tarxeta 
caducará aos 10 anos da concesión e no caso de que esta cualificación sexa 
provisional caducará cando transcorra o prazo que se indique.  
6.4-No caso de que se detectase o uso indebido da tarxeta de maneira reiterada e 
debidamente probado, con independencia da sanción pecuniaria que puidese 
recaer como consecuencia do expediente sancionador incoado para tal efecto, a 
tarxeta de accesibilidade de usuarios/as será retirada durante o prazo de 2 anos 
polo órgano que a outorgase.  

 
7-DISPOSICIÓN FINAL: 
A presente ordenanza entrará en vigor unha vez publicado íntegramente o seu texto no 
Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985 
de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e transcorra o prazo de 15 días 
hábiles previstos no artigo 65.2 da devandita lei, e permanecerá vixente ata a súa 
modificación ou derrogación expresa. “ 
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O Sr. Fernández Martínez manifesta que esta tarxeta é unha medida para facilitar a 
movilidade a persoas con minusvalía, e que este Concello ten aprobado un regulamento 
similar pero que do que se trata é de darlle movilidade ás persoas no transporte público. 
Como primeira medida, di que propoñen que se aprobe o regulamento para poder 
expedir esta tarxeta, que facilita a reserva de prazas no transporte público e que non ten 
custo económico. 
 
Os demáis grupos manifestan que non teñen nada que engadir. 
 
Sometida a proposta a votación, é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros da 
Corporación presentes na sala, dos dezasete que legalmente a compoñen, pois o Sr. Rey 
Martínez estaba ausente neste momento.  
 
 
7º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA DA 
ALCALDÍA DE RECTIFICACIÓN DE ERROS DA ORDENANZA 
REGULADORA DO SERVIZO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO 
PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos que copiada literalmente, di o 

que segue: 

“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo 
 
Resultando que en data 30 de abril de 2007 o Pleno da Corporación  aprobou 
inicialmente  o Regulamento Municipal do Servizo de transporte adaptado para persoas 
con dependencia. 
 
Resultando que de conformidade co informe do departamento de servizos sociais o 
Regulamento aprobado inicialmente non se adapta á proposta de decreto autonómico, 
estímase oportuno a incorporación dos seguintes cambios no texto da ordenanza 
reguladora. 
 
Así, modifícase na súa meirande parte: 
 
1º.-  o apartado 5 “requisitos das persoas beneficiarias” contemplando como requisito 
suficiente ter recoñecida a situación de dependencia en calquera grao ou ter recoñecida 
minusvalía nun 65% ou máis; mantendo como outras opcións o ter recoñecidas 
dificultades de mobilidade que impidan a utilización de transportes colectivos ou, no s 
eu caso, a aplicación directa do baremo que o determina.  
 
2º.- o baremo económico proposto e que se recollía no anexo II, achegando esta 
proposta feita pola comunidade autónoma, pero mantendo o compromiso coa 
realización deste servizo que non se vexa limitada polo seu custo para os usuarios/as. 
 
Así, en base a todo o anterior PROPOÑO  á Comisión Informativa competente por 
razón da materia dictamine favorablemente a rectificación de erros da ordenenza 
reguladora do servizo municipal de transporte adaptado para persoas con dependencia, 
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apróbese incialmente este novo texto, sométase a información pública de conformidade 
co disposto no art. 49 da LBRL por prazo de trinta días para reclamacións e suxestións.  
 
De presentarse reclamacións se someterá a aprobación definitiva polo Pleno da 
corporación. De non presentarse se elevará a definitiva o texto ata entón provisional. 
Contra a ordenanza sóamente caberá recurso contencioso-administrativo.  “ 
 
 
O Sr. Fernández Martínez di que é convinte saber o que se vota, e que se trata dun 
transporte para facilitar a movilidade ás persoas con discapacidade. Segue dicindo que 
Vicepresidencia está en fase de organizar un transporte adaptado  e que isto supón para 
o Concello unha axuda. Manifesta que se trata de adaptalo ó baremo autonómico. Cre 
que é importante que se poida poñer a funcionar inmediatamente, pois existe moita 
demanda. 
 
Sometida a proposta a votación, esta é aprobada por unanimidade dos dezasete 
membros que compoñen a Corporación. 
 
 
8º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA DE 
ALCALDIA DE MODIFICACION DA COMPOSICION DAS COMISIONS 
INFORMATIVAS. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Presidencia, que copiada literalmente, di o que segue: 

Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo 
Resultando que no pleno da corporación de data 6 de xullo de 2007  acordouse, entre 
outros asuntos, a composición das Comisións Informativas da seguinte maneira: 
 
Preside: 
Alcalde ou concelleiro en quen delegue 
Vogais: 
3 membros do grupo municipal do BNG 
3 membros do grupo municipal do PP 
2 membros do grupo municipal do PS de G, PSOE 
1 membro de IN x TEO  
 
Resultando que no Pleno da Corporación de data 31 de xullo de 2007 o grupo municipal 
do PP plantexou unha pregunta relativa á paridade na composición das comisións. 
 
Consultado o asunto 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia dictamine 
favorablemente a nova composición das Comisións Informativas que quedará como 
segue. 
Preside. 
Alcalde ou concelleiro en que delegue 
Vogais: 
2 membros do grupo municipal do BNG 
3 membros do grupo municipal do PP 
2 membros do PS de G, PSOE 
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1 membro de IN x TEO”. 
 
 

O Sr. Alcalde manifesta que se recolle unha solicitude que se fixo no seu momento, e 
que se modifica o reparto das Comisións Informativas. 
 
Sometida a proposta a votación, esta é aprobada por unanimidade dos dezasete 
membros que compoñen a Corporación 
 
9º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA DE 
ALCALDIA DE RATIFICACION DA RESOLUCION DA ALCALDIA DE 
11.06.07, DE FORMULAR RECURSO DE CASACIÓN PERANTE O 
TRIBUNAL SUPREMO POLO ASUNTO “BASES ESPECIFICAS PRAZA 
ADXUNTO A SECRETARIA”. 
 
 

Se informa polo Sr. Alcalde – Presidente que a Comisión Informtiva dictaminou 
desfavorablemente a ratificación da resolución de 11.06.2007  
 
O Sr. Blanco  o Sr. Parajó propoñen que se manteña o senso do acordo. 
 
Dí o Sr. Alcalde que se votou desfavorablemente porque é o Concello o que ten que 
pagar as costas procesais, que non foi o grupo municipal do BNG o que recurriu o 
acordo, senón un compañeiro de profesión. Que non se debe apoiar unha ilegalidade 
manifesta. 
 
Dí o Sr. Sisto que non é unha cuestión persoal, trátase dunha cuestión de legalidade e de 
ética política.Que o grupo do BNG denuncióu esas bases no seu día po impedir a libre 
concurrencia.  
Continúa o SR. Sisto dicindo  que xa decía no seu día o Sr. Leis que non se ían a 
conformar sóamente co voto en contra e que está ahí a memoria histórica. 
 
Dí o Sr. Sisto que si alguén sospeita que o TS lle vai a dar a razón é un iluso e que 
mentras é o Concello de Teo cos cartos públicos o que o paga. 
 
Continúa o Sr. Sisto dicindo que dos dez pleitos existentes 4 son da praza de adxunto. 
Día que a humanidade (respecto ao Sr. Jano Leis) debe mirarse con quenes foron 
perxudicados por quedar fora do proceso. 
 
Dí o Sr. Blanco que ás persoas debe apoiárselas. Dí que él sempre foi así e non 
cambiará nunca. 
Dí que o Sr. Nieto foi un boísimo traballador. 
Dí que eles apoian levalo ao TS. Dí que o apoiarán ata o final e haber que dí o TS 
 
Intervén o Sr. Leis, dí que non é unha cuestión de legalidade ou ilegalidade ata que non 
se pronuncie o TS. 
Lle día ao Sr. Sisto que non imite ao PP coa manía que  tiña co PSOE 
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Lle fai unha reflexión ao Sr. Alcalde  relativa á non asunción dos resultados electorais, 
dílle que eso non é así porque a mesma noite das eleccións lle chamou para felicitalo. 
 
Lle día ao Sr. Alcalde que queda perdoado polo seu comentario. 
 
Intervén o Sr. Parajó, dí que o TSXG non debe pronunciarse en relación a si unhas 
bases son ou non legais. 
 
 
 
Dí que é mais fácil deixar a un Sr. na estacada, pregúntalle ao Alcalde si ten fillos e si 
lle gustaría que lles fixeran algo así. 
 
Dí o Sr Alcalde que cando  teña fillos espera que teñan igualdade de oportunidades para 
o acceso a unha praza pública. 
Que non cree que se deba cociñar unha praza para ninguén. 
 
Pregúntalle ao PSOE si asumen a responsabilidade política. Dilles que é un proceso que 
conleva uns cartos públicos. Dí que existe unha persoa que é Dona Pilar Sueiro Castro 
que presentou un recurso  contra a praza e dí que as bases son ad hoc para unha persoa. 
Dí que o BNG  non vai  a apoiar unhas bases que foron erradas. 
 
Pregunta si asumirán esta responsabilidade. Dí que o Sr. Nieto non acudiu ao TS  e que 
podía, no seu día,  haber recurrido. 
 
Intervén o Sr. Sisto e dí que sabe que o Sr. Blanco está diposto a apoiar a quen sexa por 
riba da legalidade. Dí tamén que non comprende que os defensores da libra 
concurrencia, os da esquerda, non apoien a legalidade. 
 
Dí que eles creían que as bases estaban incorrectas fai catro meses e así o defenden 
hoxe. 
Dí o Sr. Blanco que en cincuenta e nove anos sempre axudou a quen puido e 
recomendou a que  puido. 
Dí que deben axudalo índo ao TS. 
Pregunta cánto se gasta en teatros que non valen para nada. 
 
Dí o Sr. Leis que as decisións que se adoptan son reflexionadas e medidas, o que non 
farán é dicirlle a ninguén que está equivocado. Dí que as súas reflexións estan asumidas 
e reflexionadas. 
 
O Sr. Parajó intervén dicindolle  ao Sr. Sisto que o falar non ten cancela. Lle dí que ten 
obsesión persoal con él, co seu coche e lle vai a levar á máquina da verdade. 
 
Pregunta cánto  custa a interposición do recurso. 
  
O Alcalde da por rematado o debate e decide someter a votación o acordo de 
ratificación da resolución de data 11 de xuño de 2007 que copiada literalemente dí:        
 
 Res196 
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Don Armando Blanco Martínez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo, 

VISTA a Sentenza de 23 de maio de 2007, da Sección 001 da Sala do Contencioso 

Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recaída en recurso 

“Dereitos Fundamentais 0000044 / 2006”, interposto por Dª Pilar Sueiro Castro 

contra a resolución de 7 de abril de 2006 da Dirección Xeral de Administración Local, 

pola que se publican as bases que rexen a convocatoria conxunta de concurso 

ordinario para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, na parte relativa ás bases 

específicas polas que se rexerá o concurso para a provisión do posto de traballo de 

Adxunto a Secretaría do Concello de Teo, e contra o acordo do Pleno desta 

Corporación de 3 de marzo de 2006, polo que se aprobaron estas bases específicas, 

 

RESOLVE: 

 

Formular Recurso de casación contra a devandita sentenza perante o Tribunal 

Supremo. 

 

Desta resolución darase conta ao Pleno da Corporación para a súa ratificación, 

segundo o establecido no artigo 21.1,k) da Lei 7/1985, de 2 de abril, na redacción dada 

pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno 

local. 

En Teo, 11 de xuño de 2007  

O ALCALDE.    Ante min, A  SECRETARIA 

 

 

Sometida a votación o resultado é: 
Votos a favor: 6 ( grupo municipal PP menos Dona Sara Josefina Currás Rey e o Sr. 
Parajó do grupo mixto) 
Votos en contra: 7 ( seis do grupo municipal do BNG e o de Dona Sara Josefina Currás 
Rey) 
Abstencións : 4 (grupo municipal PSde G, PSOE) 
 
Intervén Dona Sara Josefina Currás Rey solictando da Alcaldía poder explicar o seu 
voto.Así dí que ela non formaba parte do goberno anterior, que non apoiou esas bases e 
que o tempo pon a cada un no seu sitio.  
 
Así, o Pleno da Corporación acorda non recurrir en casación ante o TS a sentenza de 23 
de maio de 2007, da Sección 001 da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, recaída en recurso “Dereitos Fundamentais 0000044 / 
2006”, interposto por Dª Pilar Sueiro Castro contra a resolución de 7 de abril de 2006 da 
Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a 
convocatoria conxunta de concurso ordinario para a provisión de postos de traballo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, na parte relativa ás bases específicas polas que se rexerá o concurso para a 
provisión do posto de traballo de Adxunto a Secretaría do Concello de Teo, e contra o 
acordo do Pleno desta Corporación de 3 de marzo de 2006, polo que se aprobaron estas 
bases específicas,devindo esta sentenza firme. 
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10º.- DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVA Á PROPOSTA 
DA ALCALDIA DE DELEGACION NA DEPUTACION PROVINCIAL DA 
CORUÑA DO COBRO DA RECADACION VOLUNTARIA E EXECUTIVA DAS 
SANCIONS MUNICIPAIS POR INFRACCIONS EN MATERIA DE TRAFICO. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que copiada literalmente, di o que 

segue: 

“Sendo intención deste goberno que se leve a cabo a tramitación das multas de tráfico 

pola policía local do Concello, de conformidade co disposto no regulamento do 

procedemento sancionador en materia de tráfico. 

Non tendo na actualidade o Concello de Teo un departamento de servizos tributarios de 

entidade suficiente para poder asumir a xestión da recadación voluntaria e executiva 

 

PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón de materia que dictamine 

favorablemente o acordo de delegación na Deputación Provincial de A Coruña da 

recadación voluntaria e executiva das sancións municipais por infraccións en materia de 

tráfico. Publíquese este acordo no Boletín Oficial da Provincia para que no prazo de 

trinta días os interesados poidan presentar as alegacións que consideren. De non 

presenatrse alegacións contra este acordo, elevarase a definitivo. Comuniqueselle 

asimesmo este acordo á Deputación Provincial.”. 

 

Os grupos manifestan que non teñen nada que engadir. 

 
Sometida a proposta a votación, esta é aprobada por unanimidade dos dezasete 
membros que compoñen a Corporación. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as vinte e 

dúas horas e quince minutos, de todo o que como Secretaria certifico, de orde e co visto 

e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, 

do 2 de abril. 

 
Vº e Prace. 
O Alcalde,         A Secretaria Xeral, 
 
 
 
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez                                    Asdo.: Cristina Castro Fuentes 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 

CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE SETEMBRO DE 2007. 

 

 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 

por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dezanove horas do día 26 de 

setembro de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de 

seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, 

co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que 

foron previamente citados. 

SEÑORES ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Concelleiros: 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 

Dª. Carmen Diéguez González. 

Dª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. José Albino Vázquez Pallas. 

Dª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias. 

D. Alexandre Leis Carlés. 

D. José Carlos Rego Jorge. 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral 

Interventora: Dª Mónica Lado Varela 

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

Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 

acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 

En primeiro lugar e antes da lectura do primeiro punto do Orde do Día o Sr. Alcalde – 

Presidente informa aos Sres. Concelleiros que o martes da semana vindeira ás 19:00 

horas do serán se lle fará unha recepción oficial a Don Ezequiel Mosquera  en 
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recoñecemento polo  importante papel xogado na Volta a España tendo en conta que 

rematou a mesma en quinto lugar. 

Explícase tamén polo Sr. Alcalde que esta sesión foi convocada como extraordinaria 

porque dende o B.O.P. informouse que o anuncio da aprobación definitiva e completa 

publicación do regulamento orgánico municipal non se levaría a cabo ata o venres; ó 

final foi publicado no día de hoxe pero o Pleno xa fora convocado con dous días de 

antelación. 

Tendo coñcemento a Alcaldía – Presidencia da intención do PSOE de presentar 

mocións de urxencia antes do turno de rogos e preguntas e tendo en conta que aínda que 

o pleno foi convocado como extraordinario segundo o regulamento orgánico municipal 

debería ser ordinario propón ós Sres Concelleiros que o Pleno se celebre como 

ordinario. 

Intervén o Sr. Parajó para dicir que está de acordo co tema de Ezequiel Mosquera pero 

que  segundo a súa consideración a sesión plenaria celebrada no día de hoxe  non está 

convocada en plazo. 

Pola súa parte o Sr. Blanco intervén para dicir que  tamén está de acordo co tema de 

Ezequiel Mosquera e que él opina igualmente  que a convocatoria do Pleno non é legal. 

Intervén a Sra. Secretaria para alegar que o Pleno foi convocado con máis de 48 horas á 

súa celebración. 

   

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 31.07.2007 

E 30.08.2007. 

Intervén a concelleira Dona Sandra Riveiro Carro para solicitar que se graben os Plenos 

pois constan frases na última acta, a de 30 de agosto de 2007, que sí se dixeron e frases 

que non se dixeron. 

En concreto a Sra Sandra refírese a frase que copiada literalmente da acta anterior dí: 

“Ó Sr. Leis, o Sr. Alcalde dille que non vai entrar en debates fóra do punto da orde do 

día, e que debe argumentar tal posición. Pregúntalle que, se non existe un goberno 

estable, non van votar nada aínda que sexa razoable”.Dí a Concelleira que o Sr. Leis 

nunca dixo unha frase coma esa. 

Contéstalle a Concelleira Carme Hermida que  o que dí a frase é que ao Sr. Leis o Sr. 

Alcalde lle dí, isto é, que o que dí tal frase é o Sr. Alcalde. 

Non habendo mais intervencións apróbanse ambas actas.  

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a 336 e a 382, ambas 

incluídas. 
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O Pleno do Concello dáse por enterado. 

 

3º.-DICTAME DA PROPOSTA DE ALCALDÍA DE DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DE APOIO Á CIDADE DA CULTURA. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Cultura, que copiada literalmente di o que segue: 

 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL NA DEFENSA DO REMATE DAS OBRAS 
DA CIDADE DA CULTURA 
 
A Corporación Municipal de Teo diante das afirmacións que cuestionan a continuidade 
do proxecto da Cidade da Cultura, declara que: 
 
1.- Esta Corporación Municipal e os grupos políticos que a integran, apoian e defenden 
a conclusión da Cidade da Cultura con fidelidade ao proxecto arquitectónico aprobado 
pola Xunta de Galicia, do cal se executou o 60% do orzamento. Poñer en cuestión o 
remate dunha obra destas características oito anos despois do seu comezo e con máis da 
metade da construcción conluida é difícilmente xustificable. 
 
2.- A Corporación Municipal de Teo considera, ademais, que o uso cultural do 
complexo da Cidade da Cultura é o que lle da sentido ao proxecto, podendo converterla 
nun motor de desenvolvemento para Galicia. 
 
3.- Esta Corporación expresa o seu apoio á posta en valor da Cidade da Cultura, toda 
vez que é fundamental aproveitar este proxecto para os intereses da Comarca de 
Santiago de Compostela e para a súa consolidación como gran destino turístico 
internacional, porta de entrada e símbolo de Galicia no mundo.” 
 

Di o Sr. Alcalde que o texto é un texto modelo adaptado ao concello, que trata de apoiar 
o remate das obras despois do investimento feito. 
 
O Sr. Parajó manifesta que, partindo da base do apoio á Cidade da Cultura, bota en falla 
a convocatoria da Xunta de Portavoces, para acordar o texto conxunto como se fixo no 
Concello de Santiago. 
 
O Sr. Rego di que lle tivera gustado que se convocase á Xunta de Portavoces. 
 
O Sr. Blanco móstrase de acordo e considera que incluso se deu o apoio tardiamente. 
 
O Sr. Alcalde opina que o posicionamento en Pleno e tanto ou máis importante que o da 
Xunta de Portavoces. 
 
Sometida a votación, a proposta é aprobada por unanimidade dos dezasete membros da 
Corporación.  
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4º.- DICTAME  DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE FESTIVOS LOCAIS 2008. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 

Informativa de Cultura, que copiada literalmente di o que segue: 

“Diante da circular enviada pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, relativa ó 
calendario laboral do ano 2008 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 151 do 
06.08.07) PROPÓN como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2008 os 
seguintes: 

- 11 de novembro (San Martiño) 
- Martes de Antroido.”. 

 
O Sr. Alcalde manifesta que se propón S. Martiño por tradición, e que non se pón a 
Ascensión porque cadra en 1 de maio, que por si xa é festivo. 
 
Os portavoces dos distintos grupos móstranse de acordo. 
 
Sometida a votación, a proposta é aprobada por unanimidade dos dezasete membros da 
Corporación.  
 
 
5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE APROBACIÓN INICIAL  
DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO 
SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO DO CONCELLO DE TEO (ANTA). 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó ó dictame da Comisión 

Informativa de Facenda, que copiada literalmente di o que segue: 

“ Resultando que en data 30.04.2007 o Pleno da Corporación aprobou inicialmente a 
Oredenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación do servizo de transporte adaptado 
do Concello de Teo. 
Resultando que, de conformidade coa normativa vixente, observouse que a súa 
redacción non se adapta ó Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o 
Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, onde se entende que son elementos 
fundamentais das ordenanzas fiscais, entre outros, os suxeitos pasivos e o devengo. 
Resultando así necesario que o texto da Ordenanza se adopte á legalidade vixente, 
 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón de materia, dictamine 
favorablemente   
 
O Sr. Alcalde explica que a proposta da Alcaldía é para por en marcha a ordenanza 
fiscal. 
Intervén agora o Sr. Fernández Martínez para dicir que esta ordenanza fiscal xa estaba 
aprobada dende o 30 de abril e que é necesario facer unha modificación técnica para 
adapta-la á normativa do TRLFL 2/2004. Segue dicindo que este servizo vai a ser ou 
non gratuito dependendo do baremo que se establece no texto da propia ordenanza 
fiscal. Reitera que é unha modificación técnica e que debe entrar en vigor canto antes, 
pois ten moita demanda. 
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O Sr. Parajó pregunta se as taxas son as da Xunta de Galicia e respóndeselle que si. 
 
O Sr. Rego non ten nada que dicir ó respecto. 
 
O Sr. Blanco di que xa promoveu este tema cando xa estaba no goberno. 
 
Sometida á votación, a proposta da Alcaldía foi aprobada por unanimidade, 
transcribíndose a continuación a ordenanza fiscal: 
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACION DO 

SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO DO CONCELLO DE TEO. 
 
Artigo 1.-Natureza e Réxime Xurídico 
 
De conformidade có previsto na Sección III, do  Capítulo I do Título I do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Concello de Teo, estabrece a Taxa pola prestación 
do servizo de transporte adaptado para persoas con dependencia.  
O réxime xurídico deste ingreso de carácter tributario  será o estabrecido nesta  
Ordenanza Fiscal asi como ás previstas no citado Real Decreto e nas restantes normas 
de Dereito Tributario de aplicación, isto é, a Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral 
Tributaria e Real Decreto 939/2005,de 29 de xullo, que aproba o Regulamento Xeral de 
Recadación e RD 520/2005, de 13 de maio. 
 
Artigo 2.-Feito Impoñible 
 
O feito impoñible da taxa está constituído pola prestación do servizo de competencia 
local de transporte adaptado para persoas con depende0.ncia que se beneficien de xeito 
particular do mesmo, de conformidade có previsto no artigo 20.4n) do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
Artigo3.- Suxeito Pasivo 
Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuíntes as persoas físicas, 
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, 
Xeral Tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polo servizo de que 
trata esta Ordenanza Fiscal, tal e como se estabrece no artigo 23.1 b) do RDL2/2004, de 
5 de marzo. 
 
Artigo 4.-Responsables 
1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas 

físicas e xurídicas a que se refiere o artigo 42 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria. 

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades, os síndicos, 

interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, 

nos supostos e có alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria. 

 

Artigo 5.-Beneficios fiscais 
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Non se concederán mais beneficios fiscais que aqueles recoñecidos en virtude de lei ou 

tratado internacional. 

Artigo 6.- Cota tributaria 
Dando cumprimento ó disposto no artigo 24.1 e 24.2 do RDL 2/2004, o importe da taxa 
estabrecese tomando como referencia o valor de mercado da utilidade derivada da 
utilización do servizo, e non poderá exceder, no seu conxunto, do custo real ou 
previsible do mesmo, tendo en conta ademais que se trata dun servizo cofinanciado pola 
aportación da Xunta de Galicia. A tal efecto, o citado importe ven determinado a través 
do correspondente estudo de custos que esixe o artigo 25 da norma antes citada. 
 
A tarifia do servizo distingue entre: 
 

• o custo por servizo dentro do termo municipal, que equival a unha hora de 
servizo. 

• O custo por servizo fóra do termo municipal, que equival a dúas horas de 
servizo. 

 
Segundo o baremo económico que estabrece o Regulamento Municipal do Servizo de 
Transporte Adaptado para Persoas con Dependencia, a contía a aboar estará en función 
dos ingresos per cápita da unidade de convivencia: 

PORCENTAXE DE CO-PAGAMENTO

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

INGRESOS PER CÁPITA

BAREMO ECONÓMICO  - ANEXO II

TRANSPORTE ADAPTADO 

Ata o 100% do IPREM

Máis do 100% e ata o 200% do IPREM

Máis do 200% e ata o 300% do IPREM

Máis do 300% e ata o 400% do IPREM

Máis do 400% do IPREM

 

 
IPREM: indicador público de rendas a efectos múltiples. 
Có que o importe  a pagar resultará ser: 
 
INGRESOS PER 

CAPITA 
% RESPECTO 
DO IPREM 

COTA SERVIZO 
NO MUNICIPIO 

COTA SERVIZO 
FORA 

MUNICIPIO 
Ata 499,20€ Ata o 100% 0€ 0€ 



 7 

Mais de 499,20€ ata 
998,40€ 

Mais do 100% e ata 
o 200% 

5,90€ 11,80€ 

Mais de 998,40€ ata 
1497,60€ 

Mais do 200% e ata 
o 300% 

11,80€ 23,60€ 

Mais de 1497,60€ 
ata 1996,80€ 

Mais do 300% e ata 
o 400% 

17,70€ 35,40€ 

Mais de 1996,80€ 
 

Mais do 400% 23,60€ 47,20€ 

 
Artigo 7.-Devengo 
A taxa devengarase no intre en que se inicie a prestación do servizo de que e obxecto 
esta Ordenanza Fiscal(artigo  26.1 a ) RDL 2/2004). 
 
Artigo 8.- Liquidación e pago 
A liquidación da taxa, tanto por prestación de servizo illado como continuado, 
efectuarase entre os días 1 e 5 de cada mes inclusive. O importe resultante aboarase nas 
contas correntes abertas a nome do Concello de Teo nas correspondentes entidade 
financieras. 
Cando por causa imputable ó obrigado ó pago o servizo non se preste, deberá 
igualmente pagar o importe da taxa. 
A obriga de pago poderá suspenderse cando se trate dun servizo de prestación 
continuada que se suspenda temporalmente e a persoa afectada o comunique 
debidamente.  
En caso de baixa, e previa solicitude por escrito, se procederá á devolucion do importe 
correspondente ós trimestres que resten para completar o ano. 
 
Disposicion derradeira 
A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada en sesión Plenaria de data 26.09.2007, 
entrando en vigor ó día seguinte ó da publicación da aprobación definitiva no Boletín 
Oficial da Provincia, en mantendo a súa  vixencia indefinidamente en tanto non sexa 
modificada ou derogada expresamente.”. 
 
 
6º.- DICTAME DA PROPOSTA DE IMPOSICIÓN DE PREZO PÚBLICO POR 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó ó dictame da Comisión 

Informativa de Facenda, que copiada literalmente di o que segue: 

“Resultando necesario dotar de cofinanciación a realización das actividades culturais e 
deportivas desenvoltas e promovidas polo Concello, como poden ser as escolas 
deportivas e campamentos. 
Considerando que unha vía de financiación factible ven a ser o establecemento dun 
prezo público previa aprobación da Ordenanza correspondente que o regule. 
PROPOÑO á comisión Informativa competente por razón de materia, dictamine 
favorablemente a Ordenanza Reguladora do Prezo Público por realización de 
actividades culturais e deportivas, e se aprobe polo Pleno da Corporación.” 
 
A Sra. Hermida Gulías di que os actos culturais e deportivos teñen un custo alto para o 
Concello e que é necesario establecer unha corresposabilidade no cofinanciamento, que 
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conlevará un maior compromiso de asistencia ós mesmos. Manifesta que xa ten 
ocorrido que se apuntaba ós actos deportivos moita xente, se organizaban os grupos, se 
contrataban os monitores e logo a xente non acudía. Segue dicindo que éste é un prezo 
simbólico e que tódolos concellos da comarca teñen prezos públicos para actos 
culturais, campamentos, etc. e que éste é moi inferior ó que se establece noutros 
concellos. 
 
O Sr. Parajó manifesta que na comisión informativa se debatiu este tema e que el votou 
a favor, pero que despois comprobou por conversas coa xente que agora se vai a cobrar 
por todo. Opina que se ata agora non se pagaba non hai porque facelo agora e móstrase 
en desacordo con que se cobre. 
 
O Sr. Rego di que agora, coas modificacións propostas, o van apoiar. 
 
O Sr. Blanco manifesta que o seu grupo sempre apostou por non cobrar nada polas 
actividades ós veciños. Segue dicindo que el considera que non se deberían cobrar os 
15€  porque pode darse o caso que unha persoa ó final non asista por estar enfema. 
 
O Sr. Alcalde  cree que a ningún grupo de goberno lle gusta grabar os actos, pero 
considera que exista corresponsabilidade fiscal. Di que o concello cobra por actos e que 
iso implica que éstes sexan cada día mellor. Segue dicindo que é un prezo simbólico, 
pero que son cartos públicos, que debe cofinanciarse e que poñer todo gratis non é 
responsable. Remata dicindo que en cambio si se teñen aprovado taxas por servizos que 
non se prestaban, e que así ós veciños se lles cobraba pola recollida diaria do lixo cando 
non se lles recollía diarimente. 
 
A Sra. Hermida Gulías reitera que se trata de algo simbólico e exemplifica que, por 
asistir nove meses a unha escola deportiva se cobran 15€. Considera que é unha 
corresponsabilidade fiscal e que só unha actividade serían 1044€ e que vinte alumnos 
pagarían só 300€ polo que se financiaría o 70%. 
 
O Sr. Parajó opina que está claro que as contas da Sra. Hermida son as da leiteira e que 
isto non é así. Segue dicindo que se son moitos membros dunha mesma familia poden 
chegar a pagar ata 40€. Cree que cartos públicos tirados son os da auditoría. 
 
O Sr. Rego está de acordo en que os salarios e os prezos das actividades si, pero a 
cofinanciación axuda a ambas partes. 
 
O Sr. Blanco manifesta que o Sr. Alcalde falou de que na Mancomunidade se acordou 
cobrar unha taxa para a recollida de lixo, e que Teo foi o único concello que rebaixou o 
lixo da Mancomunidade respecto dos que recollían a diario. Opina que esos prezos non 
merman a capacidade do concello para afrontalos e que os seu grupo vai a votar en 
contra. 
 
O Sr. Alcalde di que a auditoría non figura no punto 6º da convocatoría e que era unha 
cuestión necesaria para coñecer de onde e a onde van. Segue dicindo, respecto ó prezo 
público que non é mensual e que sabe que pode ser unha decisión non populista, pero 
que debe establecerse un modelo que trate de sanear as contas. Asume que é necesari 
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establecer a corresponsabilidade fiscal e dille ó Sr. Blanco que incluso naquel momento 
se cobraba á moita xente a que non se lle prestaba o servizo. 
 
Sometida á votación a proposta da Alcaldía, acádanse 10 votos a favor (do BNG e 
PSdG-PSOE) e 7 en contra (do PP e INTEO), polo que resulta aprobada, 
transcribíndose a continuación: 
 
“ORDENANZA  REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR REALIZACION 

DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS 
 

Artigo 1.-Fundamento e natureza 
 En uso das facultades outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e en 
virtude do estabrecido nos artigos 41 a 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, o Concello de Teo estabrece o Prezo Público por realizacion de actividades 
culturais e deportivas, que se rexirá pola presente Ordenanza, e, no seu defecto, polo 
citado RDL 2/2004, así como polo RD939/2005, RXR.  
 
Artigo 2.- Feito Impoñible 
Constitue o feito impoñible do prezo público regulado nesta Ordenanza a realización 
das actividades recollidas no artigo 4 desta Ordenanza. 
 
Artigo 3.-Obrigados ó pago 
Resultan obrigados ó pago, as persoas físicas, xurídicas e entidades que se beneficien 
dos servizos e actividades a que se refire esta Ordenanza. 
 
Artigo 4.- Importe do prezo público 
Para cada tipo de actividade: 
Asistencia a escolas deportivas municipais, cursos, obradoiros, campamentos urbanos: 
15 euros para o primeiro membro da unidade familiar, 10 euros para o segundo membro 
da unidade familiar e 5 euros para o terceiro membro da unidade familiar e seguintes. 
 
Artigo 5.-Xestión. 
Para a participación nas actividades, os interesados deberán presentar instancia no 
Rexistro Xeral do Concello. Unha vez elaborada a relación de admitidos, éstes deberán 
facer efectivo o ingreso mediante abono en conta a nome do Concello na entidade 
financeira correspondente, e deberán presentar xustificante do abono nas dependencias 
municipais. 
Cando por causas non imputables o obrigado o pago do prezo, o servizo ou a actividade 
non se preste ou desenrole, procederá a devolucion do importe correspondente 
 
Artigo 6.-Pago 
A obriga de pagar o prezo público nace dende que se inicia a prestación do servizo ou a 
realizacion da actividade. 
As débedas derivadas de impago do prezo público poderán ser esixidas pola vía de 
apremio nos termos estabrecidos no RD 939/2005,RXR. 
 
Disposicion Derradeira 
A presente Ordenanza foi aprobada en sesión Plenaria de data 26.09.2007, e entrará en 
vigor ó día seguinte ó da súa publicacion definitiva, comenzando a aplicarse dende dito 
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momento, mantendo a súa vixencia indefinidamente, en tanto non sexa modificada ou 
derogada expresamente.”. 
 
 
7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL 
DA ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE NO 
CONCELLO DE TEO. 
O sr. Alcalde – Presidente informa aos membros da corporación que neste punto vai 
facer a defensa da proposta o Sr. Rey 
O Sr. Rey       manifesta que é necesario ordenar a venda no concello, crear un rexistro 
de vendedores ambulantes e fixar as condicións hixiénico-sanitarias. Ó mesmo tempo di 
que se trata dunha ordenanza previamente consensuada coas organizacións sectoriais, a 
quenes gústalles toda ordenaza incluído o réxime sancionador. Di que non é unha 
ordenaza de contido político, se non algo necesario porque ata o de agora non existía 
ningún instrumento regulador. 
 
O Sr. Parajó di que é unha ordenanza que cree necesaria e manifesta que se vai abster. 
 
O Sr. Rego di que o seu grupo vai votar favorablemente. 
 
O Sr. Blanco di que o seu grupo se vai abster. 
 
O Sr. Parajó di que a ser posible que non entre o San Martiño dentro do regulamento da 
ordenanza. O Sr. Alcalde respóndelle que só se regula o que se leva a cabo en terreo 
público. 
 
O Sr. Castroagudín pregunta que se lle debe dicir entón a unha persoa que actúe en 
parcela pública. Contéstaselle que deben ir ó concello a preguntar. 
 
Sometida á votación a proposta da Alcaldía, acádanse 9 votos a favor (do BNG menos o 
Sr. Sixto Edreira por estar ausente da sala e do PSdG-PSOE) e 7 abstencións(do PP e 
INTEO) polo que resulta aprobada, transcribíndose a continuación: 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE NO CONCELLO DE 
TEO 

 

 
 
CAPITULO 1.- DISPOSICION XERAIS 
 
Artigo 1.- Obxecto e ámbito 
 
Esta ordenanza ten por obxecto regular, con carácter xeral, a venda ambulante dos 
mercados que se celebren no Municipio de Teo, con independencia do seu 
emprazamento e periodicidade. 
 
Artigo 2.- Marco normativo 
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A venda ambulante rexerase, ademais do disposto pola presente ordenanza, polo 
establecido no Decreto da Consellería de Industria e Comercio 194/2001, de 26 de xullo 
de ordenación da venda ambulante, na Lei 10/1988, de 20 de Xullo, de ordenación do 
comercio interior de Galiza, e polas normas sectoriais reguladoras da venda e 
comercialización de cada producto en concreto, en especial os regulamente técnico 
sanitarios aplicables á producción e comercialización de cada producto. 
 
Artigo 3.- Competencia 
 
Corresponde ao Concello de Teo, dentro do seu termo municipal, sen prexuízo das 
competencias doutras administracións, conceder a autorización para o exercicio da 
venda ambulante no seu territorio e a ordenación, execución, inspección e control das 
medidas necesarias para un desenvolvemento satisfactorio das feiras, mercados e outros 
acontecementos extraordinarios nos que se desenvolvan actividades de venda 
ambulante, do cumprimento dos requisitos para a obtención das licenzas e de facer 
cumprir a presente ordenanza. 
 
CAPITULO II.- DA VENDA AMBULANTE EN XERAL 
 
Artigo 4.- Concepto de venda ambulante 
 
Considérase venda ambulante a realizada polos comerciantes fora dun establecemento 
comercial permanente, de xeito habitual, ocasional, periódica ou continuada, en 
instalacións desmontables ou transportables, incluídos os camións tenda, ou por 
calquera outro medio, na vía pública, terreos edificables, solares, espacios abertos ou 
pechados, etc., en todo o termo municipal. 
 
Artigo 5.- Modalidades de venda ambulante 
 
1.- A venda ambulante só poderá realizarse baixo as seguintes modalidades: 
 
     a).- Venda ambulante en mercados periódicos: Son aqueles situados en poboacións,                                                                        
en espazos determinados e cunha periodicidade habitual establecida. 
 
     b).-Venda ambulante en enclaves illados da vía pública, en postos de carácter 
ocasional autorizados unicamente durante a tempada propia do produto comercializado. 
 
     c).- Venda ambulante en mercados ocasionais: Son aqueles que se celebran de 
maneira non periódica en razón a festas ou acontecementos populares. 
 
     d) Venda ambulante en camións-tenda con carácter itinerante nos lugares e cos 
itinerarios que se autoricen polo Concello. 
 
2.- Segundo o artigo 2.4 do Decreto 194/2001, de 26 de Xullo, non terá a consideración 
de venda ambulante: 
 
     a).-As actividades comerciais reguladas pola Lei 1/1996, de 5 de marzo, de 
actividades feirais de Galiza e as súas normas de desenvolvemento. 
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     b).- A  venda directa exercida polos agricultores no seu termo municipal ou nos 
termos limítrofes, limitada á súa propia produccións. 
 
     c).- A venda de obxectos artesáns realizados polos propios productores, con motivo 
de festas, feiras ou acontecementos populares. 
 
     d).- A venda puramente ocasional de xornais, plantas e flores, así como de obxectos 
usados de pertenza particular do vendedor. 
 
     e).- Tampouco teñen a consideración de venda ambulante a venda a distancia nin a 
venda automática mediante máquinas preparadas ao efecto. 
 
Non obstante o exposto, os agricultores ou artesáns que realicen este tipo de venda 
utilizando as vías públicas, aínda que nos precisan estar inscritos no Rexistro de 
Comerciantes Ambulantes da Xunta de Galiza, si están suxeitos ás normas de 
funcionamento establecidas na presente ordenanza, debendo respectar as normas de 
funcionamento do mercado, así como as obrigas como, no seu caso, suxeitos ao réxime 
de infracción e sancións. 
 
Artigo 6.- Suxeitos da venda. 
 
A venda ambulante poderá ser exercida por toda persoa física ou xurídica legalmente 
constituída que se dedique profesionalmente á actividade comercio polo miúdo e reúna 
os requisitos establecidos na presente ordenanza e demais normativa que fose de 
aplicación. 
 
Artigo 6.- Requisitos para o exercicio da actividade de venda ambulante. 
 
Para o exercicio da venda ambulante as persoas deberán cumprir os seguinte requisitos: 
 
1.- Ser persoa física maior de 16 anos ou persoa xurídica que se atope legalmente 
constituída. 
 
2.- Si o titular procede de países non comunitarios deberá estar en posesión dos 
permisos de residencia e de traballo, ou, de proceder de países comunitarios, da tarxeta 
de residencia. 
 
3.- Estar inscritos no Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galicia e posuír a 
corresponde acreditación persoal e intransferible. 
 
4.- Acreditar a alta no epígrafe do IAE, na modalidade de venda ambulante. 
5.- Estar en situación de alta na Seguridade Social. 
 
6.- Ter ao día un Seguro de Responsabilidade Civil. 
 
7.- Cumprir todos os requisitos que establezan as regulamentacións específicas 
aplicábeis  
ós productos autorizados que teñan á venda. 
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8.- Estar  en  posesión  do  carné  sanitario de manipulacións de  alimentos,  actualizado,   
cando proceda á venda de artigos alimentarios. 
 
9.- Estar en posesión da licencia municipal corresponde para este tipo de venda. Esta 
licencia sinalará o obxecto da venda e deberá manterse, para a súa exhibición, en lugar 
visible e permanente. A licencia municipal para o exercicio da venda ambulante estará 
sometida a comprobación previa polo Concello do cumprimentos por parte do 
peticionario dos requisitos legais en vigor para o exercicio do comercio, así como do 
establecido pola regulación do producto para o cal está autorizada a licencia. 
 
CAPITULO III. NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO MERCADIÑO 
 
Artigo 8.- Emprazamento 
 
1.- A venda ambulante só queda autorizada nos lugares e datas que se determinen por 
acordo corporativo, estando suxeita á preceptiva licencia municipal. 
 
2.- Pola presente ordenanza sinalase o lugar do Sisto, na parroquia de Cacheiras, como o 
lugar no que se desenvolverán as actividades comerciais do mercadiño, reservándose o 
concello a facultade de delimitar a zona destinada a este fin e establecer as medidas de 
regulación e reordenación provisoria do tráfico na zona afectada, a súa sinalización. 
 
3.- Por causas de forza maior (obras, festas, temporais, etc.) o Concello poderá autorizar 
mercadiños extraordinarios para compensar aos vendedoras ambulantes as perdas pola 
non celebración dos mercadiños ordinarios. 
 
4.- O Concello poderá modificar o emprazamento do mercadiño por causa de forza 
maior, de interese xeral ou municipal, unha vez oída a Comisión Paritaria. En todo caso, 
o recinto deberá reunir as condicións hixiénicas e sanitarias axeitas á actividade e de 
doado acceso para vendedores e compradores. 
 
5.- Na Feira do San Martiño, o día 11 de novembro no lugar de Francos, o Concello 
aplicará a mesma normativa para organizar e controlar a venda ambulante, agás as 
excepción previstas no artigo 
 
Artigo 9.- Periodicidade e horarios. 
 
1.- En Cacheiras os días de mercado serán todos os sábados de cada mes e celebrarase 
tamén candos estes días coincidan en festivos. 
 
2.- A Feira de San Martiño será o día 11 de Novembro, celebrándose igualmente se este 
fose festivo. 
 
3.- En Cacheiras o horario establecido e o comprendido entre as 8,00 e as 15,30 horas, 
momento no que se procederá ao seu levantamento e retirada. A montaxe dos postos de 
venda deberá efectuarse entre as 8,00 e as 10,00 horas, quedando prohibida de calquera 
vehículo no recinto do mercadiño a partir desa hora, salvo vehículos autorizados, 
temporal ou causa de forza maior. 
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4.- Debido aos cambios de hábitos de compra, cabería a posibilidade de celebracións 
dos mercadiños en horario de tarde, con previa consulta á Comisión Paritaria e si os 
recintos reunisen as condicións axeitadas, tales como dispoñer de alumeado suficiente. 
 
5.- Na feira do San Martiño o horario será todo o día. 
 
6.- A modificación definitiva dos días de celebración dos mercadiños, deberá ser 
acordada polo Concello, previa consulta á Comisión Paritaria. Deberá ser comunicada á 
Dirección Xeral de Comercio e Consumo, nun prazo máximo de 15 días dende o seu 
acordo e acompañada da memoria xustificativa dos motivos de dita modificación e da 
documentación correspondente das consultas que se houberan efectuado. 
 
Artigo 10.- Instalacións  
 
1.- Todo mercadiño terá unha dotación de infraestructura e equipamento que garante o 
cumprimento das normas sobre sanidade, hixiene e respecto ao medio urbano e veciñal 
onde se instala e que, polo menos, cumprirá as seguintes condicións: 
 
     a).- Deberá asentarse sobre superficie adecuadamente pavimentada 
 
     b).- Dentro do recinto existirán depósitos ou contedores destinados á recollida de 
refugallos ocasionados pola actividade comercial. 
 
2.- As persoas autorizadas á venda en mercadiños  comprométense a deixar limpos de 
refugallos e de lixo os seus respectivos espazos de venda unha vez rematada a xornada. 
 
Artigo 11.- Dos Postos 
 
1.- A venda autorizarase en postos de carácter desmontable ou instalación que terán 
unhas condicións axeitadas ás características da licencia. 
 
2.- O posto instalarase sobre o lugar sinalizado na vía pública co número 
correspondente, de xeito que se manteña libre o eixo da rúa existente entre postos. 
 
3.- Os postos terán no voo unha superficie máxima de 3 metros de ancho pola cantidade 
de metros de largo que cada vendedor solicitase e lle fosen adxudicados polo Concello. 
Para protexerse das inclemencias do tempo poderá ampliarse o voo sempre que iso non 
dificulte o transito de peóns e non moleste os demais comerciantes. O espacio así 
gañado non poderá ser ocupado con xénero algún. 
 
4.- A mercancía atoparase sempre dentro da superficie do posto, quedando terminante 
prohibido o acopio da mesma en envases ou embalaxes fora do posto. 
 
5.- É responsabilidade do vendedor a limpeza e a hixiene dentro dos límites do seu 
posto de venda. 
 
6.- Queda expresamente prohibido: A exposición de mercadorías no chan, debendo estar 
en mesas para garantir unhas condicións mínimas de limpeza, hixiene e sanidade, ou 
ben directamente nas cestas. 
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7.- Haberá postos de varias dimensións para adaptarse ás especificacións das distintas 
mercadorías, non podendo ter máis de 9 metros con unha separación entre postos de 
0,50 m. 
 
8.- Para a Feira do San Martiño, as pulperías disporán de medidas especiais dadas as 
particulares características destas instalacións. 
 
Artigo 12.- Competencia 
 
A organización, intervención e inspección do mercadiño corresponde ao Alcalde, ou ao 
responsable de servizo en quen delegue, sen prexuízo das competencias correspondentes 
aos servizos municipais de Sanidade, Policía e Tráfico. 
 
1.- O encargado dos mercadiños representa ao Concello e deberá por tanto ser 
permanentemente respectado polos vendedores e clientes do mercadiño, os cales 
acatarán as directrices e ordes  que dicte, sinalando entre as súas competencias as 
seguintes: 
 
     a).- Coidar de que non entre no mercadiño ningunha persoa que non está autorizada e 
que a actividade no interior do mercadiño se desenvolva con normalidade, de acordo co 
disposto nesta Ordenanza e demais disposicións vixentes, dando conta ao Concello, por 
escrito, das anomalías que se observen no seu funcionamento. 
 
     b).- Atender as queixas e reclamacións do público e vendedores resolvendo de 
inmediato aquelas que así o aconsellen, dando conta en calquera caso á Alcaldía ou á 
Delegación correspondente, mediante partes de incidencias regulamentarios. 
 
     c).- Levar debidamente ordenadas e arquivadas copias das autorizacións concedidas, 
compulsadas polo Concello, poñendo en coñecemento dos vendedores a finalización da 
vixencia de estas a cada un dos afectados, aos efectos de renovar a autorización. 
 
     d) Arquivar por rigorosa orde de presentación, copia das solicitudes que se 
presenten, comunicando ao  interesado primeiro na lista de espera, cando quede vacante 
algún dos postos. 
 
     e).- Velar polo boa orde e a limpeza do mercadiño. 
 
     f).- Notificar  aos vendedores as comunicacións do Concello que lles afecten 
directamente. 
 
     g).- Manter continua e puntualmente informada á Alcaldía ou responsable do servizo 
no que se tivera delegada esta facultade, de todo aquelo que de algunha relevancia teña 
sucedido no mercadiño. 
      h).-Cantas outras funcións resultes desta Ordenanza, ou lle foran encomendadas pola 
Alcaldía, delegación do servizo ou de quen dependa administrativamente. 
 
      i).- Recabar a presenza da Policía Local para o decomiso das mercadorías cando non 
se dispoña da preceptiva licencia municipal para desenvolver a actividade ou se poñan á 
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venda productos falsificados, insalubres ou que, en xeral non respondan aos fins propios 
do mercadiño. 
 
Artigo 13.- Da venda  
 
Os vendedores ambulantes deberán cumprir no exercicio da súa actividade coa 
normativa vixente en materia do exercicio do comercio e da disciplina do mercado. 
Deberán observar as normas de competencia leal e usos mercantís e responderán de que 
os productos obxecto de venda cumpren as condicións e requisitos esixidos pola 
normativa que os regula, tanto en materia sanitaria como no referente á súa presentación 
etiquetaxe e demais que se establezan nelas. 
 
Artigo 14.- Dos productos 
 
1.- Os postos que expendan artigos de peso ou medida, deberán dispoñer de cantos 
instrumentos sexan necesarios para pesar ou medir os mesmos, podéndolles ser 
solicitada en calquera momento a comprobación da súa exactitude. 
Os artigos de uso alimentario deberán situarse a unha distancia do chan non inferior a 
0,60 m. 
 
2.- Os artigos á venda deberán cumprir o establecido na materia de sanidade e hixiene. 
 
3.- A venda de productos perecedeiros, adecuarase en todo momento ás condicións e 
esixencias hixiénico-sanitarias vixentes. En caso de infraccións a tales leis e normas que 
sexan detectadas polos axentes sanitarios, estableceranse as oportunas sancións pola 
administración competente. 
 
5.- A autoridade municipal poderá decomisar os que non cumprisen tales condicións, e 
baixo a consideración de falta moi grave abrir o oportuno expediente sancionador ao 
responsable da venda. Nos supostos en que sexa previsible o decomiso dos productos, 
poderase proceder á intervención cautelar dos mesmos. 
 
Artigo 15.- Obrigas e dereitos dos vendedores 
 
Son obrigas dos vendedores autorizados: 
 
a) Abonar o prezo público que fixe a ordenanza reguladora por ocupación de vía 
pública. 
 
b) Manter aberto ao público o posto debidamente atendido e abastecido. 
 
c) Acatar as normas que estableza o Concello para o bo funcionamento do mercadiño. 
 
d) Realizar ao final da xornada a limpeza dos espazos ocupados. 
 
e) En xeral, cumprir tódalas condicións establecidas nesta Ordenanza e demais 
disposicións legais vixentes que sexan aplicables. 
 
Son dereitos dos vendedores autorizados: 
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a) Os titulares dos postos terán dereito a 30 días de vacacións anuais e aos días por 
asuntos propios que anualmente determinen as leis vixentes. En ningún caso, ditos días 
computarán como inasistencia, sempre que ditas circunstancias se comuniquen 
previamente ao Concello. 
 
b) Recabar a debida protección das autoridades locais para poder realizar a actividade 
para a que están autorizados. 
 
c) Presentar as alegacións e suxerencias para o mellor exercicio da actividade. 
 
Artigo 16.- Das asociacións 
 
1.- As asociacións profesionais legalmente constituídas gozarán dos dereitos inherentes 
aos seus fins no seo do mercadiño, actuando como interlocutores e podendo exercer 
funcións de consulta, participación e proposta diante da Administración, así como 
formar parte dos órganos de participación. 
 
2.- O Concello tratará de potenciar as asociacións con implantación acreditada, de tal 
xeito que se potencie o desenrolo de proxectos viables presentados polas mesmas, que 
teñan por obxecto o fomento e a boa imaxe dos mercadiños municipais. 
 
CAPITULO III. DAS LICENCIAS 
 
Artigo 17.- Licencia municipal 
 
1.- Para poder exercer a venda ambulante neste Consello será preciso posuír a 
correspondente licencia municipal, que será individual e intransferible, agás nos 
supostos de falecemento do titular que lle será transmitida automaticamente a algún 
familiar directo (cónxuxe, fillos, pais  ou irmáns). A autorización concederase a persoas 
físicas ou xurídicas, e terá carácter persoal e intransferible. Non obstante, a petición do 
interesado, a autorización habilitará, ademais do seu titular, ao cónxuxe e aos seus 
ascendentes ou descendentes directos maiores de 16 anos, e ás persoas vinculadas a el 
mediante contrato laboral. Non poderá ser cedida ou subarrendada a terceiros. 
 
2.- Esta autorización tan só dará dereito a un só posto de venda, e só poderá autorizarse 
una por cada IAE regulamentario. 
 
3. O Concello expedirá unhas licencias que conteñan a indicación precisa do lugar de 
situación no mercadiño, respectando sempre a antigüidade do titular, así como os 
artigos e productos autorizados e o nome e o número da licencia municipal do vendedor 
titular. A adxudicación concreta do posto farase por estricto orde de presentación das 
solicitudes. 
 
4.- Esta licencia deberá exhibirse obrigatoriamente e durante o tempo de duración do 
mercadiño, cun lugar visible do posto de venda, ou, no seu caso, estar sempre a 
disposición da autoridade competente que a poida solicitar. 
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5.- A licencia terá validez por un ano, considerándose prorrogada automaticamente por 
períodos sucesivos de un ano a contar dende a data da súa expedición, previa 
presentación da documentación orixinal esixida polo Concello, e sempre que non exista 
denuncia da mesma por calquera das partes. 
 
6.- A transformación do titular inicial de persoa física a xurídica, ou viceversa, non se 
entenderá como modificación da licencia, sempre e cando titular da licencia participe na 
transformación e o solicite ao Concello, conservando neste suposto a antigüidade 
acumulada. 
 
7.- Ao conceder as licencias se procurará a obtención dunha estructura da oferta 
comercial equilibrada e variada entre os diferentes sectores de actividade, acordes coa 
demanda. 
 
Artigo 18.- Réxime de solicitude da licencia 
 
1.- A licencia para o exercicio de actividade deberá ser solicitada polo interesado ou 
representante debidamente autorizado, en impreso normalizado que figura como Anexo 
I da presente ordenanza, que e entregará no concello onde necesariamente deberá 
constar: 
 
     a).- Nome e apelidos si é persoa física ou denominación social si é persoa xurídica. 
 
     b).- Enderezo para os efectos de notificacións cando non coincida co seu domicilio    
            habitual, ou domicilio social da sociedade. 
 
     c).- Número NIF, CIF, ou pasaporte ou tarxeta de residencia para cidadáns  de países 
            comunitarios, ou permiso de residencia e traballo para os non comunitarios. 
 
     d).- Certificación  expedida  pola  Xunta  de  Galiza  acreditativa da súa inclusión no   
            Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galiza. 
 
     e).- Número de metros lineais que precisa ocupar. 
 
     f).- Mercadorías ou artigos obxecto da venda. 
 
2.- Unha vez recibida comunicación favorable á solicitude de licencia, os solicitantes, 
co fin de obter esta, deberán presentar, no prazo de quince días hábiles, a seguinte 
documentación (presentaranse os documentos orixinais para a compulsa no Concello.): 
 
     a).- Fotocopia  da  Tarxeta  acreditativa  da  inscrición no Rexistro de Comerciantes 
           Ambulantes de Galicia debidamente actualizada. 
 
     b).- Fotocopia  do  DNI / CIF e  NIF. No  caso  de que o solicitante sexa estranxeiro,  
            deberá acompañar fotocopia de pasaporte e do permiso de residencia e   traballo 
            ou da tarxeta de residencia, en vigor, segundo se trate de estranxeiros de  países 
           non comunitarios ou comunitarios, respectivamente. 
 
     c).- Alta no epígrafe correspondente do imposto de actividades económicas. 
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     d).- Fotocopia do último recibo do Seguro de Autónomos orixinal e alta no mesmo. 
 
     e).- Se a licencia afecta á venda de productos alimentarios, deberá achegar fotocopia 
            do Carné de Manipulador de Alimentos en vigor. 
 
      f).- Declaración  xurada na que o solicitante  manifeste  coñecer  as  normas  ás  que  
            debe axustarse a súa actividade e o seu compromiso de observalas. 
 
      g).- Copias   compulsadas   dos   contratos de traballo e TC2 que acrediten a relación  
             laboral das persoas que vaian desenrolar actividades no nome do  titular,   cando 
             este sexa persoa xurídica. 
 
      h).- Documentación   acreditativa   da   constitución  legal e inscrición no oportuno  
             Rexistro Mercantil, para o suposto de que se trate dunha persoa xurídica. 
 
De non se presentar toda a documentación citada no prazo concedido no momento de 
facer a solicitude, o solicitante disporá dunha prórroga da devandito prazo, polo mesmo 
tempo, para emendar o defecto, debendo presentar toda a documentación necesaria para 
completar a solicitude. No caso de non presentar a citada documentación, considerarase 
que desiste da súa petición. 
 
Artigo 19.- Contido da licencia 
 
1.- O Concello expedirá as licencias en documento normalizado, no que se fará constar: 
 
     a).- Identificación  do   titular e,   de   ser  o   caso,   da  persoa  autorizada que   vaia 
            desenvolver a actividade en substitución do titular. 
 
     b).- Localización precisa do posto coa súa correspondente identificación numérica, e 
            especificación de superficie ocupada. 
 
     c).- Productos autorizados para a venda. 
 
     d).- Número    outorgado   ao   titular    no   Rexistro    Municipal  de   Comerciantes 
            Ambulantes. 
 
     e).- No dorso  do   documento  da  licencia  levará un resume das circunstancias máis  
            importantes deste ordenamento, especialmente o capítulo de faltas e sancións. 
 
Esta licencia orixinal, ou copia co selo do Concello, deberá ser exhibida polo 
comerciante durante o exercicio da súa actividade, colocada no posto en lugar 
perfectamente visible. 
 
Artigo 20.- Validez da licencia 
 
As licencias serán persoais e intransferibles  e terán unha duración dun ano a contar 
dende a data da súa expedición, prorrogable,  salvo renuncia expresa do titular. 
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A renovación da licencia producirase ao seu vencemento , de xeito automático previo 
requirimento polo Concello da documentación necesaria, sempre que se presente a 
acreditación de estar de alta na Seguridade Social e alta no IAE, a acreditación de estar 
inscrito no Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galiza e a acreditacións das 
demais circunstancia esixidas, que poderá ser substituída por unha autorización para que 
o propio concello comprobe os datos telematicamente. 
 
Malia o carácter de intransferible da licencia, poderanse considerar as seguintes 
excepcións: 
 
1.- Poderá autorizarse o cambio de titularidade en caso de falecemento do titular ou 
renuncia expresa desde á licencia a prol do cónxuxe, fillos, irmáns ou pais e o Concello 
estimará o outorgamento polo tempo que reste da licencia entre os solicitantes e sempre 
que cumpran todas as condicións esixidas nesta ordenanza para ser titular, procedendo 
ao cambio do nome do titular da licencia municipal sempre e cando o novo titular 
cumpra os requisitos establecidos. 
 
2.- Nos supostos de enfermidade do titular ou calquera outra causa suficientemente 
acreditada que lle impida o exercicio das actividades, a Administración, previa petición 
expresa e razoada do interesado a trala estimación de tal circunstancia poderá: 
 
     a).- Autorizar o exercicio da venda ao cónxuxe, irmáns, ascendentes  ou 
descendentes 
            directos ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, ou 
 
     b).-Reservar  o posto  durante  un  prazo máximo  de  tres  anos sempre que satisfaga 
           o 50% por prezo da taxa correspondente. 
 
CAPITULO IV. REXISTRO MUNICIPAL DE VENDEDORES AMBULANTES  
 
Artigo 21.- Rexistro Municipal de Vendedores Ambulantes 
 
1.- Crease o Rexistro  Público Municipal de Vendedores Ambulantes, de carácter 
público que será xestionado polo Concello e a inscrición neste terá consecuencia 
inmediata da concesión da licencia municipal correspondente para o exercicio da 
actividade. 
 
2.- A inscrición dos titulares de licencias municipais de venda ambulante vixente ao 
tempo de posta en funcionamento deste rexistro farase de oficio pola autoridade 
municipal, sen que sexa precisa a solicitude formalizada por aqueles. Non obstante 
estarán obrigados a comunicar e acreditar os datos que se lles requiran para a efectiva 
inscrición no Rexistro. 
 
3.- Realizada a inscrición, expediráselle ao comerciante inscrito un carne profesional de 
vendedor ambulante, cunha vixencia dun ano, renovable automaticamente. 
 
4.- O contido do carne profesional deberá ser: 
 
     a).- Identificación do titular. 
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     b).- Período de vixencia. 
 
     c).- Descrición literal do epígrafe fiscal no figura dado de alta 
 
     d).- Número de rexistro e selo da dependencia municipal correspondente. 
 
     e).- Fotografía do titular. 
 
5.- No caso de non renovación do carné da Xunta ou de perda xustificada da licencia, o 
vendedor terá a obrigar de entregar o carné nas dependencias municipais. 
 
6.- Este carné será renovable ano a ano de xeito automático, para elo o Concello 
estampará o seu selo no mesmo. 
 
7.- Neste rexistro tamén se incluirá un apartado referente ás solicitudes en lista de 
espera. 
 
8.- A concesión de licencias farase por estricto orde de data de  presentación das 
solicitudes. 
 
9 No primeiro trimestre natural o Concello comunicará á Dirección Xeral de Comercio 
o contido do Rexistro de Comerciantes Ambulantes Municipal para a súa comprobación 
co Rexistro de Comerciantes Ambulantes da Xunta de Galicia. 
 
CAPITULO V.- DA COMISIÓN PARITARIA PARA O COMERCIO 
AMBULANTE 
 
Artigo 22.- Creación 
 
Crease a Comisión Paritaria para o comercio ambulante como órgano consultivo 
encargado do seguimento e control desta modalidade de exercicio do comercio. A tal 
efecto deberá ser oída nos seguintes supostos: 
 
     a).- Na   modificación   das  Taxas    municipais  e  calendarios   que  afecten á venda  
            ambulante.. 
 
     b).- No  establecemento  do  número máximo  de  postos a ubicar no mercandiño e as 
            licencias correspondentes. 
 
     c).- Cambio de localización e de datas de celebración dos mercadiños e dos horarios. 
 
     d).- En todos aqueles casos que  regulamentariamente  se lle atribúan,  como pode ser  
            resolver   posibles   discrepancias   das   comisións   municipais que entendan da  
            interpretación do presente regulamento. 
 
 
Artigo 23.- Composición 
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A Comisión estará integrada por representantes do Concello e das Asociacións de 
Vendedores Ambulantes.  
 
Artigo 24. Funcionamento 
 
As reunións da Comisión serán convocadas sempre polo Alcalde ou persoa en quen 
delegue, previa comunicación por escrito aos membros da mesma con un mínimo de 24 
horas de antelación. As asociacións poderán solicitar do Alcalde a convocatoria de 
reunión, que deberá facerse efectiva nun prazo máximo de tres días hábiles. 
 
CAPITULO VI.- RÉXIME SANCIONADOR 
 
Artigo 25.- Infraccións e sancións 
 
Constitúen infraccións unicamente as tipificadas como tales neste artigo: 
 
1.- O incumprimento das normas establecidas na presente ordenanza, así as 
determinadas na normativa reguladora da defensa dos consumidores e usuarios e demais 
normativa de aplicación dará lugar á incoación do correspondente procedemento 
sancionador. As faltas clasificaranse en leves, graves e moi graves. 
 
2.- Serán faltas leves: 
 

- Producir ruídos, berros ou música que incumpran a ordenanza de ruídos e 
vibracións. 

- A falta de ornato ou limpeza das instalacións e na zona do posto que se lle teña 
asignado. 

- O peche dos postos , non autorizado e sen causa xustificada, por período de un a 
cinco días. 

- Non efectuar a limpeza do lugar no que se tivo instalado o posto ao rematar a 
xornada. 

- Calquera infracción deste regulamento non cualificada como falta grave ou moi 
grave. 

 
3.- Serán faltas graves: 
 

- A reiteración por tres veces en faltas leves nun período de doce meses 
- A venda de productos non autorizados na licencia. 
- A desobediencia das indicacións da Policía Municipal e dos responsables do 

mercadiño. 
- O reiterado incumprimento das elementais obrigas sanitarias. 
- O subarrendo do posto. 
- Peche non autorizado e non xustificado do posto por período superior a cinco 

días. 
- Non ter aboado o importe das taxas municipais nos prazos correspondentes. 
- Aumentar a superficie do posto con máis metros dos autorizados, ou non gardar a 

distancia establecido entre postos. 
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- A provocación de pelexas e altercados ou a participación nelas sen causa que 
xustifique a defensa propia, dos seus bens ou dos seus clientes por causa xusta e 
non atribuíble a eles. 

- A defraudación en pesos, medidas ou calidades dos productos vendidos ou á 
venda. 

- A reiteración de tres faltas leves nun período de doce meses. 
 
4.- Serán faltas moi graves 
 

- Non estar inscrito no Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galiza 
- Non estar inscrito no imposto de actividades económicas ou non estar ao día no 

pagamento das obrigas tributarias respecto da actividade que se exerza. 
- Non estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social. 
- A venda de productos en mal estado ou que poidan causar dano á saúde, así 

como a venda de productos falsificados, non autorizados,  fraudulentamente 
etiquetados ou que por calquera causa puideran ser cualificados como de venda 
ilícita. 

- O exercicio da actividade por persoa diferente da autorizada  ou do seu suplente, 
agás os casos contemplados na presente ordenanza. 

- A instalación de postos sen licencia 
- Traspaso do posto sen obter a debida autorización. 
- A reiteración de tres faltas graves nun período de doce meses. 

 
5.- A aquelas infraccións da presente ordenanza que sexan concordantes dos 
establecidas la Lei 26/1984, do 19 de Xullo, xeral para a defensa dos consumidores e 
usuarios, seranlles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no texto 
legal, así como as normas que o desenvolven. 
 
Artigo 26.- Sancións 
 
As sanción que se aplicarán serán, sen prexuízo do disposto no apartado 5 do Artigo 24, 
as seguintes: 
 
1.- Por faltas leves: 
 
En función da gravidade estimada pola autoridade municipal competente: 
   
     a).- Apercibimento 
 
     b).- Multa de 90 a 180 Euros 
 
2.- Por faltas graves: 
 
En función da gravidade estimada pola autoridade municipal competente: 
 
     a).- Multa de 180 a 360 euros 
 
     b).- Suspensión temporal da licencia por tres meses. 
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2.- Por faltas moi graves: 
 
En función da gravidade estimada pola autoridade municipal competente: 
 
     a).- Multa de 360 a 720 euros. 
    b).- Revogación definitiva da licencia, mesmo coa posibilidade de comisar a        
mercadoría nos supostos de venda de productos non autorizados ou que manifestamente 
incumpran as disposicións desta ordenanza e demais ordenamento legal de aplicación. 
 
4.- Correspóndelle ao señor Alcalde a facultade de imposición de multas e demais 
sancións. 
 
Artigo 27.- Procedemento 
 
Para a determinación das infraccións e a imposición das sancións previstas nesta 
ordenanza será de aplicación o procedemento administrativo sancionador regulado polo 
R.D. 1398/93, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento para o exercicio da 
potestade sancionadora con carácter xeral; a Lei 30/92, do 26 de novembro, reguladora 
do Réxime Xurídico das Administracións Públicas de Procedemento Administrativo 
Común, e demais normas concordantes. 
 
Artigo 28.- Excepcións. 
 
1.- Atendendo ao seu carácter excepcional determinado pola tradición, o acervo cultural 
ou  popular de determinadas celebracións festivas, deportivas, culturais, etc. decláranse 
exentos da obriga de satisfacer a taxa correspondente os seguintes supostos. 
 
     a).- A instalación de postos de venda ambulante que, con claro carácter de 
excepcionalidade, veñen sendo xestionados por entidades sen animo de lucro, tales 
como comisións de festas, asociacións veciñais, culturais, deportivas, etc. e que  
tradicionalmente veñen sendo utilizadas como parte importante do financiamento dos 
actos que dan orixe á súa instalación e cando estas actividades de venda ambulante 
coincidan exclusivamente nas datas  en que teñen lugar os actos que dan orixe á 
celebración principal. 
 
     b).- Na feira do San Martiño, dada a circunstancia de que esta se celebra en terreos 
de propiedade privada e de propiedade municipal, sen que sexa posíbel discriminar en 
función da localización dos postos de venda,  dado o carácter unitario do terreo no día 
da súa celebración. Neste caso, seguirán sendo de aplicación os usos e costumes 
tradicionais. 
 
2.- Nestes dous supostos contemplados como excepcionais, serán de aplicación as 
normas non exceptuadas da presente Ordenanza, en especial as relativas á seguridade, 
hixiene, limpeza dos espazos públicos ocupados e licitude dos productos postos á 
venda. 
 
3.- A solicitude para se acoller a estas medidas de excepcionalidade, deberán ser 
tramitadas polos colectivos solicitantes mediante escrito dirixido á Alcaldía, no que se 
detallen as circunstancias do acto a celebrar, datas, horario, lugar e número de postos de 
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venda, así como unha descrición xenérica dos productos que se pretende poñer á venda, 
correspondendo ao Alcalde a facultade de autorizar ou denegar os permisos 
correspondentes, o que fará nun prazo non superior a dous días hábiles dende a data de 
presentación da solicitude. 
 
Disposición derrogatoria 
 
Queda derogado o Regulamento de Feiras e Mercados. Ordenanza Fiscal Reguladora da 
Taxa pola Expedición de Carné para a Venda Ambulante no Mercadiño de Teo e para a 
Venda Ambulante no Concello, de data 30 de outubro de 1998 e todas as disposicións 
de carácter municipal sobre a materia que se opoñan en todo ou en parte ao disposto na 
presente ordenanza. 
 
Disposicións Finais 
 
Para o non previsto nesta ordenanza estarase ao disposto nas normas de rango superior 
sobre a materia, en especial o sinalado na referido Lei 10/88, do 20 de Xullo. 
 
Esta ordenanza entrará en vigor o mesmo día en que sexa publicada íntegra no BOP.”. 
 
             
8º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL 
DO NOVO REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL. 
 
A Sra.Secretaria dá lectura á proposta de regulamento de participación veciñal, proposto 
pola Alcaldía, e sometido a dictame da Comisión Informativa de Desenvolvemento 
Local, transporte, Turismo e Participación Veciñal. 
 
O Sr. Alcalde di que era un compromiso do BNG, e que xa se plantexou no seu 
momento un modelo baseado no concello de Santiago. Segue dicindo que se trata de 
que os veciños teñan voz no pleno, que poida actuar e así poidan intervir en temas como 
os orzamentos, para incentivar a democracia participativa. Segue dicindo que é un texto 
aberto a modificacións e que xa existía un pero que era ineficaz. 
................... 
Manifesta que se pretende garantir ós colectivos o seu dereito á información, e seguir os 
asuntos do seu interese e que se crea o consello de relacións veciñais no que van a poder 
participar todas aquelas entidades inscritas no rexistro de asociacións para defender os 
seus intereses. Segue dicindo que como consello consultivo non ten forza vinculante, 
pero que sirve para elevar ós órganos decisorios as propostas e tamén servirá de cauce 
para a implantación doutros órganos.  
 
O Sr. Parajó opina que é bo que exista este regulamento e que é necesario. Segue 
dicindo que el non aboliu ningún regulamento, pero que como él non aportou nada ó 
texto, vaise abster. 
 
O Sr. Rego manifesta que eles xo tiñan en consideración no seu programa electoral. 
Cree que é algo necesario e felicita ó BNG. 
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O Sr. Blanco opina que o BNG quere remover todo e salvar á patria e que cando falan o 
fan convencidos de que teñen a verdade absoluta. Segue dicindo que eles estaban 
contentos co regulamento que tiñan a pesar das críticas. Opina que debe deixarse a 
memoria histórica e anuncia que se van a abster na votación. 
 
O Sr. Alcalde manifesta que este é un texto aberto que se enviou ós diferentes grupos 
para posibles aportacións. Segue dicindo que queren que a xente participe, que sexa 
unha democracia participativa. Opina que ós veciños se lles debe dar voz, non só nas 
eleccións, senón sempre.dille ao Sr. Blanco que eles decidiron no seu día abolir o 
regulamento e eles agora consideran que é necsario aprobalo 
 
Segue dicindo o Sr. Alcalde que lle gustaría que se posicionasen a favor da 
participación veciñal. 
 
O Sr. Rey  di que é satisfactorio que noten nas súas palabras convencemento, porque si 
estaban convencidos delo. 
 
O Sr. Parajó di que é bo e necesario, pero como non lle chamaron para formar parte na 
redacción do texto e só interviu na comisión informativa, vaise abster. 
 
O Sr. Rego non ten nada que dicir. 
 
O Sr. Blanco considera que a el lle parece ben a participación veciñal e considera que 
sempre se atenderon correctamente os problemas dos veciños. Remata dicindo que de 
tódolos xeitos, se voltan ó goberno, voltarán a recurtar o regulamento da participación 
veciñal. 
 
Sometida á votación a proposta da Alcaldía, acádanse 10 votos a favor (BNG e PSdG-
PSOE) e 7 abstencións (do PP e INTEO) polo que resulta aprobada, transcribíndose a 
continuación o regulamento de participación veciñal do Concello de Teo: 
 
“REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL NO CONCELLO DE TEO 

Preámbulo 

 

A institución municipal constitúe  o órgano de administración máis próximo aos 
cidadáns e na que de xeito máis directo poden ser efectivos os lexítimos dereitos  
destes a participar na toma de decisións sobre todos aqueles asuntos que afectan 
á comunidade municipal, así como a acceder en condicións de máxima 
transparencia  ao coñecemento da xestión e  das decisións que no seu nome 
adoptan os seus representantes. 

A Comunidade Autónoma de Galiza, nos artigos 251 e 257 do capítulo V, e 
artigos 69 a 72 do capítulo I da Lei 5/1997 de Administración Local de Galiza, e 
artigo 4.1.a. e capítulo 4º de Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, 
establece que os concellos deben promover e desenvolver unha normativa que 
regule a participación cidadá co recoñecemento expreso dos dereitos dos 
cidadáns e das entidades que os aglutinan e nas que estas se organizan, sendo 
estas, nomeadamente, as asociacións veciñais, as entidades deportivas, culturais, 
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xuvenís, sindicais, profesionais, empresariais, de sector, etc., as que representan 
o elemento coordinador e vertebrador da colectividade. 

Conscientes de que ao través dos colectivos relacionados no parágrafo anterior 
se expresa de xeito inequívoco o verdadeiro sentir da comunidade, cumpre pois 
regulamentar e establecer as canles para que poidan ser efectivizados os seus 
lexítimos dereitos a intervir e participar na toma de decisións en todos aqueles 
asuntos que lles afectan, así como establecer os mecanismos que garanten o seu 
dereito á información veraz, transparente e áxil ás que as sociedades 
democráticas teñen dereito. 

O Concello de Teo, sensíbel e consciente da importancia que a participación 
veciñal debe acadar para garantir as mellores condicións de transparencia, 
eficacia e de desenvolvemento da verdadeira democracia participativa, considera 
ineludible a súa obriga de favorecer as mellores condicións para que esto sexa 
posible e, en consecuencia, aproba o presente Regulamento de Participación 
Veciñal cono norma pola que se rexerán no futuro as relacións da institución 
municipal cos diversos colectivos veciñais de Teo, aos que de xeito expreso 
recoñece como parte fundamental do entramado cidadá. 

 

REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposicións xerais. 

 

Artigo 1. 

 

Son obxecto deste regulamento, a regulación das formas, medios e 
procedementos de información e participación dos veciños/as e entidades 
cidadás na xestión municipal, de acordo co establecido nos artigos 1, 4.1.a), 18, 
24, e do 69 ao 72 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local, e 251 a 257 da Lei de administración local de Galicia. 

 

 

Artigo 2. 

 

O Concello de Teo, a través deste regulamento, pretende acadar os obxectivos 
que se enumeran a continuación, e que terán o carácter de principios básicos. 

- Facilitar a máis ampla información sobre as súas actividades, obras e servicios. 

- Facilitar e promover a participación dos veciños/as e entidades da 
colectividade na xestión municipal con respecto ás facultades de decisión que 
corresponden aos órganos municipais representativos. 

- Facer efectivos os dereitos dos veciños/as recollidos no artigo 18 da Lei 
reguladora das bases do réxime local. 

- Fomentar a vida asociativa no Concello. 
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- Achegar a xestión municipal aos veciños. 

- Garantir a solidariedade e o equilibrio entre os distintos núcleos de poboación 
do termo municipal. 

- Informar acerca dos grandes temas municipais como o orzamento anual, os 
planos urbanísticos, a creación e modificación de ordenanzas fiscais, os planos 
sectoriais, os programas culturais, sociais ou de saúde, e sobre outros que o 
Concello considere ou que sexan solicitados pola maioría das asociacións. 

 

TÍTULO PRIMEIRO. DA INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 

Artigo 3. 

 

O Concello informará aos veciños/as da súa xestión a través dos medios de 
comunicación social (especialmente a través dos medios de titularidade 
municipal se os houbera) e mediante a edición de publicacións, páxina web do 
concello,  folletos e bandos; a colocación de carteis, taboleiros de anuncios, 
paneis informativos ou cantos outros medios se consideren necesarios; ao 
mesmo tempo poderá recoller a opinión dos veciños/as e entidades a través de 
campañas de información, debates, asembleas, reunións, consultas, enquisas e 
sondaxes de opinión. 

 

Artigo 4. 

 

Nas dependencias da Casa do Concello funcionará unha oficina de información, 
así como un rexistro de instancias, iniciativas, queixas e reclamacións, coas 
seguintes funcións. 

a) Canalizar toda a actividade relacionada coa información á que se refire o 
artigo 3, así como o resto da información que o Concello proporcione. 

b) Informar ao público sobre os fins, competencias e funcionamento dos 
distintos órganos e servicios dependentes do Concello, así como dos órganos e 
servicios da Administración autonómica e central e da Deputación Provincial. 

c) Informar sobre os trámites administrativos polos que discorre cada 
expediente, e realizar o oportuno seguimento deles. 

Artigo 5. 

 

Todos os veciños e veciñas do Concello teñen dereito a: 

a) Coñecer, en calquera momento, o estado da tramitación dos procedementos 
nos que teñan a condición de interesados e obter copias dos documentos 
contidos neles. 

b) Identificar ás autoridades e ao persoal ao servicio das corporacións locais que 
teñan baixo a súa responsabilidade a tramitación dos procedementos. 
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c) Obter copia selada dos documentos que presenten, proporcionándoa xunto cos 
orixinais, así como a que estes sexan devoltos agás cando teñan que constar no 
procedemento. 

d) Utilizar o idioma galego nas súas relacións coa corporación de Teo. 

e) Formular alegacións e proporcionar documentos en calquera fase do 
procedemento no que teñan a condición de interesados/as, anterior ao tramite de 
audiencia. Estas alegacións ou documentos deberán ser tidos en conta polo 
órgano competente ao redactar a proposta de resolución. 

f) Obter información e orientación no tocante aos requisitos xurídicos ou 
técnicos que as disposicións vixentes lle impoñan aos proxectos, actuacións ou 
solicitudes que se propoñan realizar. 

g) Acceder aos rexistros e arquivos das corporacións locais nos termos previstos 
na constitución e na lexislación vixente. 

h) Ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades e funcionarios/as, que 
lles facilitarán o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas. 

i) Obter copias e certificacións acreditativas dos acordos da Corporación local e 
os seus antecedentes. 

I) Esixir responsabilidades da Corporación local. 

ll) Presentar queixas ou suxestións por escrito e obter resposta autorizada das 
mesmas. 

m) Exercer calquera outro que lles recoñezan a Constitución e as leis. 

 

Artigo 6. 

 

a) As solicitudes que dirixan os veciños/as a calquera órgano do Concello en 
pedimento de aclaracións ou actuacións municipais serán cursadas 
necesariamente por escrito, agás as determinadas no artigo 10, e serán 
respondidas nos termos previstos na lexislación sobre procedemento 
administrativo. 

b) Cando a solicitude formule unha proposta de actuación municipal, o seu 
destinatario informará ao solicitante do trámite que se lle teña que dar. Se a 
proposta chega a tratarse nalgún órgano colexiado municipal, quen actúe de 
secretario deste enviará, ao propoñente, no prazo máximo de 30 días, copia da 
parte correspondente da acta da sesión. O presidente do órgano colexiado poderá 
requirir a presenza do autor da proposta na sesión que corresponda, co fin de que 
a explique e defenda por si mesmo. 

 

Artigo 7. 

 

1.-As sesións do Pleno son públicas, agás nos casos previstos no artigo 70.1 da 
Lei reguladora das bases de réxime local e 253 da Lei de administración local de 
Galicia. Facilitarase a asistencia ou información simultánea de todo o público 
interesado en coñecer o desenvolvemento das sesións. 
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2.-Igualmente, os representantes dos medios de comunicación social terán 
acceso preferente e recibirán as máximas facilidades para cumprir o seu traballo. 

3.-Co obxecto de facilitar o acceso á información dos veciños e veciñas, 
especialmente naqueles temas que lle son máis próximos, os medios de 
información municipais, si os houbera, darán a máxima cobertura, informando 
en directo das sesións dos plenos municipais e repetindo a información 24 horas 
mais tarde.. 

 

Artigo 8. 

 

Non son públicas as sesións da Comisión de Goberno nin das comisións 
informativas. Sen embargo, ás sesións destas últimas poderá convocarse -co 
único efecto de escoitar o seu parecer ou recibir o seu informe nun tema 
concreto-, a representantes das asociacións para a defensa dos intereses xerais ou 
sectoriais dos veciños. 

 

Artigo 9. 

 

Poderán ser públicas as sesións dos demais órganos complementarios e 
entidades municipais, nos termos previstos na lexislación e nas 
regulamentacións ou acordos plenarios polos que se rexan. 

 

Artigo 10. 

 

Cando algunha das asociacións ou entidades ás que se refire o artigo 8, desexe 
efectuar unha exposición perante o Pleno en relación con algún punto da orde do 
día no que interveña como interesado ou por delegación na tramitación 
administrativa, poderá expoñer o seu parecer, a través dun único representante, 
con anterioridade á lectura, debate e votación da proposta incluída na orde do 
día. 

Para os efectos anteriores, a solicitude dirixida ao alcalde deberá presentarse no 
Rexistro municipal cando menos un día hábil de antelación á celebración do 
Pleno, debendo constar nela unha sucinta motivación do pedimento así como os 
datos da persoa que, de ser autorizada, realizaría a exposición. 

A Alcaldía, transmitindo o acordo da xunta dos voceiros municipais, autorizará 
ou denegará o solicitado. De ser concedida, a exposición realizarase nunha única 
intervención, ao inicio da sesión plenaria, nun tempo que, en función do asunto a 
tratar, fixará previamente o Alcalde e que, en ningún caso será inferior aos cinco 
minutos. En cada Pleno haberá un máximo de dúas intervencións. 

 

 

Artigo 11. 
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1.-As convocatorias e ordes do día das sesións do Pleno transmitiranse aos 
diferentes órganos municipais, ás asociacións de veciños e aos medios de 
comunicación social. Ademais, faranse públicas no taboleiro de anuncios do 
Concello e na páxina web municipal. 

2.-Sen prexuízo do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, o 
Concello dará publicidade resumida ao contido das sesións plenarias e a todos os 
acordos do Pleno e da comisión de goberno, así como ás resolucións da 
Alcaldía. Con este fin, expoñeranse as actas das sesións e acordos no taboleiro 
de anuncios do Concello, na páxina web municipal e remitiránselle regularmente 
a aquelas entidades que figuren no Rexistro Municipal de Asociacións e que o 
soliciten por escrito. 

 

TÍTULO SEGUNDO.-DAS ENTIDADES VECIÑAIS E DO REXISTRO 
MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS 

 

Artigo 12. 

 

1.-De acordo cos seus recursos orzamentarios, o Concello subvencionará 
economicamente ás asociacións e colectivos cidadáns que teñan como obxectivo 
a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños/as, tanto no que se refire 
aos seus gastos xerais como ás actividades que realicen. 

2.-Para estes efectos, o orzamento municipal incluirá unha partida destinada a 
este fin. O Concello, no exercicio das súas potestades regulamentarias e de 
autoorganización, aprobará as normas ou bases reguladoras das formas, medios e 
procedementos de distribución desa partida que, en todo caso, terá en conta a 
representatividade da asociación, o grao de interese ou utilidade cidadá dos seus 
fins, a súa capacidade económica autónoma e as axudas que reciban doutras 
entidades públicas ou privadas. 

 

Artigo 13. 

 

1.-As asociacións e colectivos cidadáns ás que se refire o artigo anterior poderán 
acceder ao uso de medios públicos municipais, especialmente aos locais sociais, 
coa limitación que impoña a coincidencia do uso por parte de varias delas ou 
polo propio Concello, e serán responsables do trato dado ás instalacións. 

2.-O uso de medios públicos municipais deberá ser solicitado ao Concello e coa 
antelación que establezan os servicios correspondentes. 

 

Artigo 14. 

 

Sen prexuízo do dereito xeral de acceso á información municipal recoñecido aos 
veciños/as, as entidades a que se refiren os artigos anteriores gozarán dos 
seguintes dereitos. 
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a) Recibir información  das convocatorias dos órganos colexiados municipais 
que celebren sesións públicas ou daquelas en que deba estar presente o 
movemento veciñal. Recibir así mesmo as resolucións e acordos adoptados 
polos órganos municipais cando afecten ao obxecto social da entidade e esta 
cumpra as normas establecidas para a súa recepción. Por razóns de axilidade, a 
información á que se refire o presente artigo será remitida preferentemente por 
medios electrónicos. 

b) Recibir as publicacións, periódicas ou non, que edite o Concello. 

 

Artigo 15. 

 

1.-Os dereitos recoñecidos ás asociacións e colectivos cidadáns para a defensa 
dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños/as, só serán exercitables por 
aquelas que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións. 

2.-O rexistro ten por obxecto permitir ao Concello coñecer o número de 
entidades existentes no municipio, os seus fins e a súa representatividade, para 
posibilitar unha correcta política municipal de fomento do asociacionismo 
veciñal. 

3.-Poderán solicitar e obter a inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións 
todas aquelas entidades legalmente constituídas, de funcionamento democrático 
e sen ánimo de lucro, de carácter social, deportivo, veciñal, da muller, persoas 
maiores, xuventude, etc., con domicilio social dentro do municipio de Teo e que 
neste ámbito xeográfico desenvolvan as súas actividades, que consistirán 
fundamentalmente na defensa, fomento e mellora dos intereses xerais ou 
sectoriais dos veciños/as. 

 

Artigo 16. 

 

1.-A solicitude de inscrición presentarase nas oficinas do Concello. 

2.-O Rexistro levarase na Secretaría Xeral da Corporación, a través da oficina de 
información e os seus datos serán públicos. As inscricións serán realizadas polas 
asociacións interesadas, que terán que presentar os seguintes datos. 

a) Acta da asemblea constituínte da asociación. 

b) Estatutos da asociación. 

c) Número de inscrición no Rexistro Xeral de Asociacións e noutros rexistros 
públicos. 

d) Nome e apelidos das persoas que ocupen os cargos directivos. 

e) Enderezo social. 

f) Orzamento do ano que se anda. 

g) Programa de actividades do ano que se anda. 

h) Certificación do número de socios. 
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3.-Para levar a efecto a inscrición, os colectivos cidadáns deberán presentar os 
seguintes datos. 

a) Campo de actuación. 

b) Relación nominal de todos os membros que o integran. 

O incumprimento destas obrigas deixará en suspenso a inscrición no Rexistro e 
poderá determinar a baixa do mesmo. 

 

Artigo 17. 

 

1.-No prazo de quince días desde a solicitude de inscrición, e agás que se teña 
que interromper para presentar documentación non incluída inicialmente, o 
Concello notificará á asociación o seu número de inscrición e, a partir dese 
momento, considerarase de alta para todos os efectos. 

2.-As asociacións e colectivos cidadáns inscritos están obrigados a manter os 
seus datos ao día, notificando cantas modificacións se produzan no prazo 
máximo dun mes. O orzamento, o balance económico do exercicio anterior e o 
programa anual de actividades comunicaranse durante o primeiro trimestre de 
cada ano. 

3.-O incumprimento destas obrigas dará lugar a que o Concello poida dar de 
baixa á asociación no Rexistro. 

 

Artigo 18. 

 

No caso de que existan ou se creasen no futuro, as asociacións e colectivos 
cidadáns inscritos teñen dereito a propoñer os seus propios representantes nos 
consellos de administración e noutros órganos executivos dos padroados, 
sociedades, empresas públicas, fundacións, organismos autónomos e demais 
fórmulas de xestión dos servicios públicos municipais, de acordo co establecido 
nos regulamentos ou estatutos respectivos. 

 

TÍTULO TERCEIRO.-DO CONSELLO DE RELACIÓNS VECIÑAIS 

 

Artigo 19.   

 

Co fin de desenvolver os obxectivos de participación, constituirase o Consello 
de Relacións Veciñais, que estará integrado polos seguintes membros. 

Presidente: o alcalde ou quen legalmente o substitúa. 

Vicepresidente executivo: o concelleiro-delegado desa área de goberno. 

O concello invitará a todos os colectivos e asociacións inscritos no Rexistro de 
Asociacións do Concello  a participar no Consello de Relacións  Veciñais e, en 
consecuencia, serán Vocais do mesmo:  

Un representante de cada un dos grupos municipais integrantes da Corporación. 
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Un representante de cada unha das asociacións e colectivos cidadáns incluídos 
no Rexistro municipal que o soliciten 

Un representante de cada unha das asociacións empresariais ou profesionais 
constituídas no Concello de Teo que o soliciten 

Un representante de cada un dos sindicatos que teña constituída agrupación local 
no Concello de Teo que o soliciten 

O secretario será o do Concello, ou o funcionario municipal no que delegue. 

 

Artigo 20. 

 

Os membros da Corporación que formen parte do Consello de Relacións 
Veciñais serán designados polo Pleno do Concello a proposta de cada grupo 
municipal. 

 

Artigo 21. 

 

1.-O Consello de Relacións Veciñais reunirase, ordinariamente, unha vez por 
semestre, e, con carácter extraordinario, por convocatoria do seu presidente ou 
cando así o solicite un tercio calquera dos seus membros. 

2.-Os acordos adoptaranse por maioría simple. 

3.-De cada reunión que se celebre redactarase unha acta na que consten os 
nomes dos membros asistentes, os asuntos examinados e os dictames emitidos. 

4.-Para a válida constitución do Consello, requírese a asistencia da metade máis 
un do número legal de membros. En segunda convocatoria poderá constituírse o 
Consello sempre que estean presentes, polo menos, un tercio dos seus membros. 

5.-O Consello de Relacións Veciñais poderá dotarse dun regulamento de 
funcionamento que deberá ser aprobado, en todos os seus extremos polo pleno 
da Corporación municipal. Do mesmo xeito, poderá formar no seu seo as 
comisións de estudio que considere convenientes. 

 

Artigo 22. 

 

Son funcións do Consello de Relacións Veciñais: 

a) Proporlle ao órgano competente fórmulas encamiñadas a resolver os 
problemas relacionados co ámbito das súas funcións. 

b) Emitir informes, por iniciativa propia ou do Concello, sobre materias da súa 
competencia. 

c) Emitir e formular propostas e suxestións en relación co funcionamento dos 
servicios e organismos públicos municipais. 

d) Presentar iniciativas, propostas ou suxestións ao Concello, para ser discutidas 
nas comisións informativas municipais correspondentes. 
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Artigo 23. 

 

O funcionamento do Consello de Relacións Veciñais axustarase ao previsto para 
os órganos colexiados no Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais e na Lei de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común. O voto dos 
membros do Pleno será persoal e non delegable, recoñecéndose o dereito dos 
discrepantes a formular votos particulares. 

Ás sesións poderán asistir en calidade de asesores aqueles especialistas, técnicos 
ou persoeiros que a presidencia ou a maioría do Pleno consideren necesaria, que 
participarán con voz pero sen voto. 

 

TÍTULO CUARTO.-DA INICIATIVA CIDADÁ 

 

Artigo 24 

 

1.-Calquera persoa, ben no seu propio nome ou mediante entidades ou 
asociacións, poderá propor unha iniciativa. 

2.-A través da iniciativa cidadá, os veciños/as poderán solicitar do Concello a 
execución dunha determinada actividade de competencia e interese público 
municipal. 

3- Das iniciativas cidadás presentadas darase conta na comisión informativa que 
corresponda. 

4 O concello, a través da concellería correspondente dará resposta a cantas 
iniciativas sexan presentadas comunicando ao asinante da proposta a aceptación 
ou desestimación da mesma. 

5 - O Concello poderá requirir dos propoñentes das iniciativas cidadás a 
contribución de informacións complementarias cando o considere necesario e 
mesmo a presencia do asinante ou dalgún  representante na comisión 
informativa que entenda da proposta. 

Artigo 24. 

Na redacción dos seus orzamentos anuais, o Concello terá en conta as iniciativas 
cidadás aprobadas, avaliando aquelas que se consideren de interese para podelas 
levar a cabo. 

 

TÍTULO QUINTO.-DA PARTICIPACIÓN NOS ÓRGANOS DE 
GOBERNO MUNICIPAIS 

 

Artigo 25. 

 

As entidades veciñais, asociacións e colectivos cidadáns poderán realizar 
calquera tipo de proposta que estea relacionada con temas que afecten ao seu 
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núcleo de poboación, á súa competencia sectorial ou de interese xeral. estas 
propostas terán que ser presentadas por escrito para que sexan tramitadas e 
resoltas polos órganos competentes. 

 

Artigo 26. 

 

As entidades veciñais, asociacións e colectivos cidadáns que cumpran os 
requisitos fixados por este regulamento, poden intervir nas comisións 
informativas nas mesmas condicións ca no Pleno da Corporación, cando na orde 
do día figuren asuntos que afecten a estes colectivos, solicitando previamente da 
alcaldía, e especificando a representación do colectivo a intervir. A tal extremo 
será de aplicación o previsto no artigo 10, parágrafo 3. 

 

TITULO SEXTO. DA PARTICIPACION CIDADÁ NA ELABORACION 
DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS 

 

Artigo 27. 

 

O concello promoverá un regulamento específico que desenvolva e defina as 
condicións nas que, de xeito progresivo, os diversos colectivos cidadáns poidan 
participar activamente na elaboración dos orzamentos municipais en materias 
que sexan do seu especial interese, que respondan a unha sensibilidade social 
nidiamente detectada ou obedezan a criterios de interese social. 

 

Disposicións adicionais. 

 

1.-O Pleno do Concello, en virtude das súas atribucións establecidas no artigo 
22.2.b da Lei de réxime local e o artigo 69 da Lei de administración local de 
Galicia, poderá crear outros órganos desconcentrados se as peculiaridades 
xeográficas de organización do termo municipal así o aconsellan, para facilitar a 
participación dos veciños nas zonas periféricas. 

2.-En todo o non previsto por este regulamento estaríase ao disposto nas 
seguintes normas: 

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; Lei 5/1997, do 
22 de xullo, de administración local de Galicia; texto refundido das disposicións 
vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real decreto lexislativo 
781/86, do 18 de abril; Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais, do 28 de novembro de 1986; Lei 30/1992, do 26 
de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e procedemento 
administrativo común; e Lei reguladora do dereito de petición, Lei 92/1960, do 
22 de decembro. 

3.-O procedemento de revisión ou modificación axustarase ao establecido no 
artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
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Disposicións transitorias 

 

1.- Coa finalidade de actualizar os datos contidos no Rexistro Municipal de 
Asociacións, estas deberán remitir ao concello a información que lles será 
requirida, nun prazo máximo de dous meses a partir da entrada en vigor do 
presente Regulamento. 

2.- Para obter o dereito a formar parte do Consello de Relacións Veciñais, será 
necesario ter actualizada a información á que se fai referencia no parágrafo 
anterior, e que consistirá na actualización dos datos básicos que permitan a súa 
identificación, a da súa actividade e, en xeral, a requirida para á súa inscrición 
no Rexistro Municipal de Asociacións. 

3. Poderán incorporarse ao Consello de Relacións Veciñais, con posterioridade á 
súa constitución, aquelas asociacións  de nova inscrición que o soliciten por 
escrito, así como aquelas que tendo dereito no momento da súa constitución 
optaran por non facelo, sempre que cumpran as esixencias establecidas no 
presente Regulamento. 

4 O Consello de Relacións Veciñais constituirase no prazo máximo de tres 
meses a partir da entrada en vigor do presente Regulamento. 

 

Disposición derrogatoria 

 

Queda derrogado o  Regulamento de Participación Veciñal no Concello de Teo, 
de data 28  se setembro de 2000, e as súas modificacións posteriores, que se 
substitúen polo presente regulamento. 

 

Disposición final. 

 

Este regulamento entrará en vigor coa  

+publicación completa no Boletín Oficial da Provincia, e tramitarase de acordo 
co procedemento establecido no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local. 

 
 
9º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 
CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, LIMPEZA VIARIA E XARDINERÍA, ADXUDICADO Á 
EMPRESA GESECO. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, sometida ó dictame da Comisión 
informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos, que copiada literalmente, di o 
que segue: 
“ Considerando a necesidade de levar a cabo os traballos de limpeza das rúas dos 
distintos núcleos de poboación do Concello, que experimentaron un importante 
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crecemento nos últimos anos, e a insuficiencia de medios persoais propios que permitan 
levar a cabo estas tarefas de xeito directo. 
Considerando a existencia dun contrato de concesión vixente coa empresa GESECO, 
que ven realizando os traballos de recollida de RSU do Concello, limpeza viaria e 
xardinería de certas zonas verdes, desde 1999. 
Propoño se tramite o expediente, para proceder á modificación do contrato actual 
mediante unha ampliación das prestacións do servizo de limpeza viaria.”. 
 
O Sr. Alcalde explica que non se trae a Pleno a ampliación do contrato, senón a 
ampliación do seu obxecto, pois o contrato foi asinado en 1999 e na actualidade existen 
máis zonas urbanas e é necesario limpalas. 
 
O Sr. Sisto Edreira explica que na actualidade está a empresa Geseco para a recollida do 
contedor verde e Coregal para vidro e papel, e que Geseco ademais da recollida do lixo 
orgánico ten a limpeza viaria e a xardinería dos Tilos, Montouto, San Sadurniño e Os 
Verxeles. Segue dicindo que hoxe a situación xa non é a mesma e que aínda que se 
coloquen papeleiras hai que levar a cabo a limpeza viaria. Manifesta que Geseco 
subrogou o obxecto do contrato en M. Sobredo S.L. e que dende o un de setembro xa 
recuperou o servizo con 5 persoas . Di que na comisión informativa se acordou ampliar 
a proposta coa negociación con Geseco. Con respecto á utilización con medios 
mecánicos, a empresa di que non  poden meter as máquinas polas beirarrúas porque non 
pasan , e que con respecto á limpeza dos contedores, que está establecido cada dous 
meses. 
 

Modificarase o contrato, con carácter xeral, determinando: 

1. A empresa GESECO destinará 3 persoas ao coidado das zonas axardinadas do Concello 

recollidas orixinalmente no contrato (Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño e Os Verxeis)  

2. A empresa GESECO destinará 4 persoas á limpeza viaria das zonas que a seguir se 

relacionan e coa periodicidade que, para cada unha, se sinala: 

Urbanización Os Tilos (zona alta de edificios e parque) Diaria 

Urbanización Os Tilos (zona baixa de casas unifamiliares) Cada 2 días 

Urbanización San Sadurniño (enteira) Cada 2 días 

Urbanización Os Verxeis (enteira) Cada 2 días 

Urbanización Augas Mansas (aceira exterior á urbanización) Cada 2 días 

Urbanización Campos de Mirabel (aceira exterior) Cada 2 días 

Beirarrúas da zona urbana Montouto-Cacheiras Cada 2 días 

Recinto feiral de Cacheiras Cada 3 días 

Beirarrúas de Calo (proximidades da igrexa) Cada 3 días 

Beirarrúas de Vilar de Calo  Cada 3 días 

Beirarrúas de Rarís (proximidades da igrexa) Cada 3 días 
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Beirarrúas de Luou (proximidades da igrexa) Cada 3 días 

Beirarrúas de Oza (núcleo parroquial e zona nova de Catro 

Camiños) 

Cada 3 días 

Beirarrúas de Solláns  Cada 3 días 

Beirarrúas de Pontevea (beirarrúas da estrada cara Luou e 

núcleo arredor da gasolinera) 

Cada 3 días 

Beirarrúas da Pedreira (estrada de acceso ao paso elevado 

da vía) 

Cada 3 días 

Beirarrúas de Teo Cada 3 días 

3. A empresa GESECO comprométese ao estrito cumprimento do contrato, expoñendo a 

imposibilidade, na maioría das situacións e casos, de utilizar os medios mecánicos dos que 

dispón para a limpeza viaria, xa que os coches estacionados impiden o paso pola calzada e a 

estreitez das beirarrúas e os obstáculos existentes impiden o seu paso pola beirarrúa. 

 

 
O Sr. Parajó pregunta cantas persoas supón a maiores, e o Sr. Sisto respóndelle que son 
dúas persoas máis.O Sr. Parajó di que partindo do bo traballo do Sr. Fernandez Martínez 
e da brigada de limpeza foi posible levar a cabo a limpeza de zonas onde antes non se 
levaba a cabo, e que existen moitas queixas en relación ó mal funcionamento da 
empresa “Geseso”. Segue didindo que dous peóns cunha carretilla, unha escoba e dúas 
cousas máis non poden levar a cabo este traballo ....., que dous obreiros a maiores non 
dan feito eses traballo e que van cobrar nove millóns de pesetas máis. A súa proposta é 
que ata que se poida contratar enteiramente o servizo, que se contrate a limpeza das 
zonas viarias novas. 
 
O Sr. Leis di que o PSdeG-PSOE non ten compromiso con ningunha forza política e 
que o que o move é o compromiso coa súa militancia e que así, nunhas ocasións 
coincidirán co goberno municipal e noutras non, como neste caso. Segue didindo que 
eles participan da preocupación do goberno municipal co problema do lixo, pero non 
nestes termos  porque non aborda o problema real e non o vai a solucionar. 
 
Manifesta que se pretende facer coa ampliación dun contrato cunha empresa como 
“Geseco” que incumpre sistematicamente o obxecto do contrato. Opina que esta 
empresa debería estar na lista negra da nova corporación do Concello de Teo, e que se 
debe obrigar á empresa ó cumprimento do contrato, e que aínda que este remate en dous 
anos, teñense outras posibilidades. Cre que a solución que se quere adoptar non é a máis 
viable, e así, en base a isto, presenta unha enmenda á proposta, que copiada 
literalmente, di o que segue: 
 
“O Grupo Municipal Socialista participa da idea do goberno municipal de estender o 
servizo de limpeza viaria a outras áreas urbanas do noso municipio, alén das previstas 
no vixente contrato que o Concello de Teo ten asinado coa empresa Geseco. Onde non 
coincidimos é na forma de solucionar o problema. 
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Con este fin presentamos a seguinte emenda para que sexa sometida a consideración do 
Pleno da Corporación: 
 
1. O Goberno municipal comprométese a atender as demandas de limpeza da rede 

viaria en todas as zonas urbanas do Concello de Teo. 
2. O Goberno municipal habilitará a partida orzamentaria necesaria para levar a cabo 

este labor naquelas zonas do noso municipio, que ata o de agora non son atendidas 
pola empresa Geseco. Con este fin poderá optar a un dobre modelo que, en todo 
caso, nin sequera é excluínte entre si: 

a. Encargarlle estas funcións á actual Brigada de Obras e Servizos. 
b. Proceder á contratación directa de dous peóns de limpeza. 

3. O Goberno municipal dotaraos co material imprescindible para que estes operarios 
poidan cumprir satisfactoriamente as súas funcións. 

4. O Goberno municipal interesarase diante da empresa Geseco, concesionaria do 
servizo de recollida do lixo, para que, tanto no que concirne aos seus aspectos 
xerais, como no caso particular das zonas urbanas que ten asumidas, cumpra 
estritamente en todos os seus termos as actuais condicións contractuais. 

5. Por último, o Goberno municipal comprométese a realizar un estudo técnico serio e 
rigoroso sobre as auténticas necesidades da recollida de lixo na actualidade en Teo e 
que abranga a problemática deste servizo desde unha perspectiva integral. 
Cumpriría, asemade, que este estudo contemplase solucións satisfactorias de 
crecemento do concello e prever, consecuentemente, accións que respondan con 
eficiencia a estes supostos. 

 
O goberno municipal comprométese a presentar este estudo e as súas conclusións nun 
prazo non superior a tres meses que se contarán desde a presente data.” 
 
 
O Sr. Blanco di que non ven ben esta proposta, pero que si eles (polo BNG) criticaban 
sempre a empresa, tendo en conta  que funciona fatal o cero é que debe buscarse outra 
solución.. Segue dicindo que cando eles marcharon do goberno, deixaron contratados 
quince obreiros e un capataz, e que se debe tratar de que sexan eles os que leven a cabo 
estas tarefas de limpeza, e non contratar a dous operarios. 
 
O Sr. Alcalde manifesta que non esperaba que este tema tivese tanto calado, que hoxe é 
unha necesidade a limpeza viaria e que o obxecto do contrato con “Geseco” está 
trasnoitado. Segue dicindo que eles asumen tódalas críticas que fixeron á empresa 
“Geseco” porque era verdade que  causaron moito malestar neste servizo, e que se debe 
apretar á empresa para que cumpran co obxecto do contrato. Di que non é posible que 
en Cacheiras hoxe non haxa limpeza viaria. Ó Sr. Blanco, respóndelle que a brigada 
contratada polo Concello é para mantemento de parques e xardíns, e non para limpeza 
viaria. Respecto ás propostas do Sr. Leis, di que son as propias de facer polo goberno, 
que son compromisos de actuación. Manifesta que na  actualidade hai catro persoas na 
cuadrilla de obras para vinte mil persoas, e que non poden mandarlles facer a limpeza 
viaria, e que hai moito que limpar. 
 
O Sr. Sisto manifesta que el non quere ser o defensor de “Geseco”, pero que o contato é 
ata o 2009. Pensa que pode ser caro, pero que dubida que haxa outras empresas que o 
fagan por menos. Di que hoxe existe un contrato e que as rúas se deben limpar. En canto 
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ás alternativas, e respecto ó compromiso, di que se lle vai tratar de dar solución. 
Respecto á habilitación de partida orzamentaria, móstrase de acordo, pero que terá que 
ser para o ano que vén. Segue dicindo que contratar a dous peóns é complicado pola 
situación económica do Concello. Respecto á proposta de encargarlle á brigada de obras 
a limpeza viaria, cre que non é posible, porque non é obxecto das súas funcións. Remata 
dicindo que dentro de dous anos sí se pode licitar, pero que agora o contato está vixente. 
 
O Sr. Parajó opina que o Sr. Sisto botou un discurso moi grande, e que ninguén falou da 
cuadrrilla de obras, senón da brigada de limpeza. Pregúntase cantas veces dixo o BNG 
que existían moitas razóns para rescindir o contrato a “Geseco”. Di que el apoia o 
plantexamento do PsdeG.-PSOE, sempre que se corrixa o erro existente, de por tres 
meses, poñendo “ un prazo razoable”, e  sempre que se comprometan a facer un estudio 
para a posterior licitación. Opina que case dez millóns de pesetas é un atraco para 
contratar dous peóns, cos utensilios que utilizarán para a limpeza. 
 
O Sr. Leis di que a enmenda é construtiva, e que vai coa idea de expor unha posición 
lexítima e asumible, e que non existe intención de tumbar nada por presentar tal 
enmenda. en primeiro lugar, cre que se debe aproveitar este tema para mellorar a 
recollida de lixo, e non somentes a limpeza viaria. en segundo lugar, que quere facer un 
chamamento ó grupo de goberno para que non incorran en erros do pasado que supoñen 
un parche a un mal servizo e terceiro, que o que se pretende é aportar solucións á 
proposta que eles fan. Manifesta que a ninguén se lle escapa que o servizo funciona mal. 
Pensa que o contrato existente é obsoleto, que é un contrato estándar que fala de cousas 
que non teñen relación co Concello de Teo, que é necesario actualizalo, acudindo se 
fose necesario á rescisión do contrato coa empresa “Geseco”. Pide que se informe en 
relación á rescisión da subcontratación coa empresa “M. Sobredo, S.L.”, e fai lectura a 
parágrafos de actas onde o BNG critica o servizo de limpeza. Pensa que esta 
ampliación, ademais de lexitimar á empresa, é regalarlle 60.000 euros. Cre que debe 
rescindirse o contrato por incumprimento, e le un fragmento da gaceta socialista  en 
relación a denuncias presentadas. Segue dicindo que, demostrados tódolos 
incumprimentos do contrato, que se entende que non apoien a ampliación do contrato, e 
que a solución que aporta o seu grupo ten moito menor custo económico. Remata 
dicindo que a súa postura non pretende posicionar nada e que se trata de mellorar a 
proposta do goberno. 
 
O Sr. Blanco cre que o que se plantexa non é a solución, e que se trata de cinco mil 
euros mensuais. Considera que os membros da brigada de limpeza poden limpar as 
beirarrúas, e que é lóxico que o remanente das partidas fose negativo, porque gastaban 
en beneficio dos veciños. Segue dicindo que cando gobernaban non existían acreedores 
á porta do Concello, e que non ven ben que se gasten dez millóns de pesetas en dous 
peóns. Manifesta que a el non lle quita o sono que existan débedas monetarias.dí 
textualmente”non quererá que, coas eleccións que había, fosen quedar os cartos; había 
que gastalos” Remata dicindo que non están de acordo coa ampliación do obxecto do 
contrato. 
 
O Sr. Alcalde dille ó Sr. Blanco que entende que a situación non lle quite o sono, pero 
que a el sí llo quita, e que a situación, pola herdanza adquirida, é problemática, e que sí 
que lles deizaron moitas cousa, pero malas. Le as partidas orzamentarias en negativo e 
xustifica así que está preocupado. Segue dicindo que propoñen unha solución a un 
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problema existente, e que asumen todo o que se leu con relación ás críticas á empresa. 
Respecto á enmenda, di que a brigada de obras non está para iso, que a administración é 
lenta e que contratar a dous peóns non solucionaría o problema hoxe. Manifesta que non 
pensaba que aumentar a contratación de dúas persoas podería ser tan conflictivo, e que 
saben que o subarrendo se estaba incumprindo e que debe recuperarse. Asume que a súa 
proposta vai ser derrotada. 
 
O Sr. Leis solicita facer unha puntualización en relación á subcontratación, e pregunta 
se debe o Pleno coñecer da subcontratación. A Sra. Secretaria respóndelle que non é 
necesaria autorización Plenaria senón unha simple posta en coñecemento.  
 
Sometida a votación a enmenda do PSdeG-PSOE, acada once votos a favor (do PSdeG-
PSOE, PP e INTEO) e seis en contra (do BNG), polo que resulta aprobada, copiándose 
literalmente, logo da corrección proposta: 
 
”  O Grupo Municipal Socialista participa da idea do goberno municipal de estender o 
servizo de limpeza viaria a outras áreas urbanas do noso municipio, alén das previstas 
no vixente contrato que o Concello de Teo ten asinado coa empresa Geseco. Onde non 
coincidimos é na forma de solucionar o problema. 
 
Con este fin presentamos a seguinte emenda para que sexa sometida a consideración do 
Pleno da Corporación: 
 
6. O Goberno municipal comprométese a atender as demandas de limpeza da rede 

viaria en todas as zonas urbanas do Concello de Teo. 
7. O Goberno municipal habilitará a partida orzamentaria necesaria para levar a cabo 

este labor naquelas zonas do noso municipio, que ata o de agora non son atendidas 
pola empresa Geseco. Con este fin poderá optar a un dobre modelo que, en todo 
caso, nin sequera é excluínte entre si: 

a. Encargarlle estas funcións á actual Brigada de Obras e Servizos. 
b. Proceder á contratación directa de dous peóns de limpeza. 

8. O Goberno municipal dotaraos co material imprescindible para que estes operarios 
poidan cumprir satisfactoriamente as súas funcións. 

9. O Goberno municipal interesarase diante da empresa Geseco, concesionaria do 
servizo de recollida do lixo, para que, tanto no que concirne aos seus aspectos 
xerais, como no caso particular das zonas urbanas que ten asumidas, cumpra 
estritamente en todos os seus termos as actuais condicións contractuais. 

10. Por último, o Goberno municipal comprométese a realizar un estudo técnico serio e 
rigoroso sobre as auténticas necesidades da recollida de lixo na actualidade en Teo e 
que abranga a problemática deste servizo desde unha perspectiva integral. 
Cumpriría, asemade, que este estudo contemplase solucións satisfactorias de 
crecemento do concello e prever, consecuentemente, accións que respondan con 
eficiencia a estes supostos. 

 
O goberno municipal comprométese a presentar este estudo e as súas conclusións nun 
prazo razoable que se contará desde a presente data.” 
 “ 
Unha vez aprobada a enmenda, xa non se vota a proposta da Alcaldía. 
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10º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CESE DO CONTRATO 
DO SERVIZO DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE CALO E OS 
TILOS PARA POSTERIOR XESTIÓN DIRECTA. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, sometida ó dictame da Comisión 
Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos, que copiada literalmente, di o 
que segue: 

“Sendo coñecedor da situación irregular na que se atopan as gardería municipais do 
Concello tanto a dos Tilos como a de Calo, a primeira por remate do prazo do contrato e 
no caso da de Calo analizada a documentación obrante na secretaría municipal e á vista 
dos seguintes feitos: 

1º.- Acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de maio de 2006 que no que á vista 
do escrito do Xulgado do Contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela 
de data 21 de abril de 2006 con rexistro de entrada no concello nº 4250 do 26 de abril de 
2006 polo que se remite a sentencia firme en dereito de data 20 de marzo de 2006 
recaída no procedemento ordinario nº 103/2004 interposto por Dona Ana Naya García 
S.L. contra o acordo de xestión da escola infantil de Calo que no seu fallo di: Que, con 
estimación parcial do recurso contencioso-administrativo presentado pola entidade 
“Ana García Naya S.L” en relación coa resolución do Concello de Teo de data 28 de 
xuño de 2004 que desestimaba o recurso de reposición interposto pola demandante 
frente ó acordo de 5 de abril de 2004 que adxudicaba o contrato de xestión en réxime 
de concesión administrativa da Escola Infantil de Calo á empresa “Aurora, Pilar, Ana 
S.L.” debo declarar e declaro a non conformidade a dereito do acto administrativo 
recurrido o cal se anula no sentido de obrigar á Mesa de contratación a efectuar unha 
nova valoración das proposicións económicas presentadas polos concursantes nas 
puntuacións que figuran no prego e polo tanto efectuar unha nova valoración dos 
proxectos educativos e organizativos con arreglo ó razonado nesta resolución e 
valorando por separado a experiencia e a oferta de persoal de apoio a Xunta de 
Goberno Local acorda: 

• Executar a sentencia referenciada debendo reunirse novamente a Mesa de 
Contratación designada no seu día para proceder a unha nova valoración das 
ofertas conforme se indica na sentencia (...) 

2º.-Acordo da Xunta de Goberno Local de 10 de outubro de 2006 no que resultando que 
a mesa de contratación reuniuse o día 1 de setembro de 2006 e elevou á Xunta de 
Goberno Local a proposta de adxudicar á empresa “Aurora, Pilar, Ana S.L:” o contrato 
da xestión da Escola Infantil Municipal de Calo, a Xunta de Goberno Local acorda 
executar a sentenza referenciada adxudicando á empresa “Aurora, Pilar, Ana S.L.” o 
contrato de xestión da Escola infantil Municipal de Calo. 
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3º.-Non consta en Secretaría contrato formalizado coa empresa “Aurora, Pilar, Ana 
S.L.”, polo que o prazo dun ano que figuraba no prego de cláusulas enténdese dende a 
data de adxudicación ( así, ata o 10 de outubro de 2007) 

4º.-Acordo da Xunta de Goberno Local de 4 de xaneiro de 2007 no que vista a 
providencia da alcaldía de 29 de decembro de 2006 relativa á incoación de sendos 
expedientes administrativos para proceder á contratación da xestión dos centros de 
atención á primeira infancia (de 0 a 3) dependentes desta corporación mediante 
concesión administrativa se acorda aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de 
prescripcións técnicas por procedemento de urxencia da contratación en réxime de 
concesión administrativa das Escolas Infantiles de Os Tilos e de Calo mediante 
concurso con procedemento aberto. 

Aprobados os pregos non consta na secretaría municipal que se esté levando tramitación 
algunha deste expediente.  

Resultando que os pregos de cláusulas administrativas que rexen a xestión das 
garderías, tanto o prego da gardería dos Tilos como o de a gardería de Calo establecen 
prazo de duración do servizo un ano.  

Resultando que na actualidade o Texto refundido da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas contempla que as prórrogas deben ser expresas non 
contemplando a posibilidade de prórrogas automáticas. 

Resultando que a data de formalización do contrato da gardería de Os Tilos é sete de 
outubro de 1999 e a data dun ano de prazo da gardería de Calo compútase dende o día 
10 de outubro de 2006 data na que a XGL adxudicou á empresa Aurora, Pilar e Ana 
S.L. a prestación do servizo. 

Resultando que por razóns de interés público e debido as enormes irregularidades de 
ambos expedientes é intención deste goberno cesar a prestación de ambos servizos por 
remate do prazo contractual. 

PROPOÑO á Comisión Informativa de Presidencia  que resultando que  a prestación do 
servizo pola empresa “Aurora, Pilar e Ana S.L.” no caso da gardería de Calo remata en 
data  10 de outubro de 2007 e que a prestación do servizo da gardería de Os Tilos pola 
Coopertaiva “Amiguiños de Teo” remata o día sete de outubro de 2007 prorróguese 
excepcionalmente ata o día 1 de xaneiro de 2008. 

En virtude da potestade de autoorganización propia da Administración Local 
PROPONSE igualmente ao Pleno do Concello que se modifique a forma da xestión do 
servizo público de garderías infantís e a partir da data 1 de xaneiro de 2008 se xestione 
directamente polo Concello de Teo. 
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A xestión directa conlevará de conformidade co disposto no estatuto dos traballadores a 
sucesión de empresa, o que conleva a subrogación do persoal de ambas garderías 
sempre que se reúnan as titulacións esixidas pola Consellería de Educación.” 

 
O Sr. Alcalde explica que no último Pleno xa se acordou que tras a integración no 
Consorcio de Benestar de Vicepresidencia, era lóxico integrar as escolas infantís na rede 
de Galescolas. Di que a proposta do goberno recolle as propostas feitas polo grupo 
socilaista, faladas na Xunta de Portavoces. Segue dicindo que a xestión directa que hoxe 
propoñen non era a proposta orixinal porque a integración na rede de Galescolas suporía 
un gran aforro económico e unha mellora na prestación do servizo.Sabe que existe unha 
enmenda do Sr. Parajó que solicita o mantemento do servizo actual e que antes do verán 
se saque a concurso. 
 
O Sr. Sisto di que a diferencia entre a dereita tradicional, a dereita de centro e a 
esquerda tradicional é  cando  lle pasamos o contrato á empresa. Segue dicindo que 
antes defenderon que fose o Concello o que contratase ós peóns pero que agora non 
queren que sexa o Concello o que xestione as escolas infantís.Non entende o 
plantexamento do PSdeG-PSOE, e opina que é contraditorio co seu plantexamento 
político de xestión de servizos. Manifesta que na Xunta de Portavoces, o PSdeG-PSOE  
estaba de acordo con PP e INTEO en sacar as escolas infantís a concurso pero que 
tampouco desbotaban a  idea da xestión directa. 
 
O Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. Sisto se teñen subvención para a prestación do servizo de 
escolas infantís. O Sr. Alcalde respóndelle que desde a integración no Consorcio había 
que optar entre a vía da integración na rede de Galescolas ou pedir subvención para o 
sistema externalizado. O Sr. Parajó le a orde da Xunta de Galicia publicada no DOG en 
relación coas subvencións da xestión, e dí que se podía pedir subvención aínda que se 
integren no Concorcio, e a pesares do que o grupo de goberno dí. Manifesta que por non 
pedir a subvención, se perden este ano noventa mil euros, e que son cartos públicos. 
Segue dicindo que no seu día o BNG criticou ó goberno por perder a subvención por 
cobro indebido de taxas. Defende a súa enmenda entendendo que cambiar a forma de 
xestión desde o 1 de xaneiro non é lóxico, e dubida do dito en relación ó prazo do 
contrato de Calo, e di que aínda que o Concello asumise os profesores, habería que 
asumir por persoal do Concello a cociña, etc, e así propón a súa enmenda, que copiada 
literalmente, di o que segue: 
“O grupo municipal INTEO, por medio do seu portavoz F. Manuel Parajó Liñares, con 
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de organización, funcionamento 
e réxime xurídico das entidades locais, presenta ante o Pleno da Corporación municipal 
a presente moción, para ser incluída (por razón de urxencia) no punto de mocións da 
orde do día do Pleno ordinario que se realizará o próximo día 27  do presente mes, con 
base aos motivos e consideracións seguintes: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. A Escola Infantil de Calo vén sendo xestionada pola empresa Aurora Pilar y Ana, 

S.L., con base ao contrato da data 24 de maio de 2004 e ao prego de cláusulas 
economico-administrativas publicado no DOG de 31 de decembro de 2003. 
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Posteriormente, a raíz do procedemento ordinario 103/2004 tramitado no Xulgado 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santiago de Compostela, reúnese novamente 
a mesa de contratación co fin de proceder á execución da sentenza nos termos 
indicados no fallo xudicial. Deste xeito e á vista da reunión da mesa de contratación 
na data 1 de setembro de 2006, acórdase adxudicar novamente á empresa Aurora 
Pilar y Ana, S.L., o contrato da xestión da Escola Infantil municipal de Calo. 
 
Desde o citado ano 2004, a empresa adxudicataria da xestión da escola infantil de 
Calo vén prestando os servizos de forma exemplar e altamente satisfactoria, así 
como o acredita o número de nenos matriculados e a satisfacción mostrada en todo 
momento polos pais en canto ao funcionamento da gardería. 
 
Ata a data, tanto pola Corporación municipal como pola empresa adxudicataria, 
veuse aplicando a prórroga automática anualmente por estar así recollido, tanto no 
contrato como no prego de cláusulas económico-administrativas. Rescindir o 
contrato de forma sorpresiva e sen respectar os prazos de anterior aviso –fixados 
tanto no contrato como no prego de cláusulas económico-administrativas- sería un 
acto de mala fe, acto que seguramente abocaría a este Concello a afrontar este 
proceso contencioso-administrativo onde podería haber lugar a responsabilidades e 
indemnizacións cun alto custo económico para as arcas municipais. 
   

2. En canto á Escola Infantil dos Tilos , vén sendo xestionada pola empresa Amiguiños 
de Teo, Sociedade Cooperativa Galega, con base ao contrato de data 07/10/1999. No 
prego de cláusulas administrativas contémplase unha duración de 5 anos 
prorrogables anualmente, salvo denuncia dunha das partes cunha antelación mínima 
de seis meses. 

 
Igualmente, tanto pola Corporación como pola empresa adxudicataria do servizo 
véñense aplicando prórrogas anuais en base a unha relación de boa fe entre as dúas 
partes. Igual que no caso da gardería de Calo, o servizo prestado resulta exemplar e 
completamente satisfactorio, tanto polo número de nenos matriculados como pola 
opinión unánime dos pais. 

 
3. Parece obvio que, a día de hoxe, unha vez comezado o curso escolar e coas dúas 

gardarías a pleno rendemento, sería absolutamente contraproducente introducir 
cambios na xestión da escola infantil, polos inevitables trastornos que tal decisión 
implicaría, tanto para o Concello como, principalmente, para os usuarios da citada 
gardaría. Hai que ter moi presente que as traballadoras das dúas gardarías son 
traballadoras de dúas empresas privadas que, en absoluto, están vinculadas con este 
Concello, pero si que ten contratos en vigor coas citadas empresas. 

 
Sería absurdo que, por precipitación ou por intereses de partido se arruinase un 
servizo, que vén funcionando correctamente e, por encima, arriscarse a afrontar un 
procedemento xudicial que por si mesmo ocasionará un custo económico para o 
Concello en forma de minutas de avogados, procuradores etc. E iso por non 
mencionar posibles responsabilidades do Concello ante un cambio de actitude que 
vulnera a boa fe contractual que, ata o de agora, se mantiña entre a empresa e o 
Concello. 
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En base á exposición de motivos precede, sométese a presente moción ao Pleno da 
Corporación de Teo para a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
1. En canto á Escola Infantil municipal de Calo, manter á empresa Aurora, Pilar y Ana, 

S.L. na xestión do servizo durante o presente curso 2007/2008. Posteriormente, e 
respectando en todo momento os prazos de preaviso establecidos, tanto 
contractualmente, como no prego de cláusulas económico-administrativas, 
rescindirase o contrato con esta empresa, sacando novamente a concurso a xestión 
da escola municipal de Calo. 

2. En canto á Escola Infantil municipal dos Tilos, manter a empresa Amiguiños de 
Teo, Sociedade cooperativa Galega, na xestión do servizo, durante o presente curso 
2007/2008. Posteriormente, e respectando en todo momento os prazos de preaviso 
establecidos, tanto contractualmente como prego de cláusulas económico-
administrativas, rescindirase o contrato con esta empresa, sacando novamente a 
concurso a xestión da escola municipal dos Tilos. 

3. Visto o número de nenos que actualmente se atopan matriculados nas dúas escolas, 
propoñer ás dúas empresas unha nova negociación á baixa das cantidade percibidas 
por cada neno, diminuíndo deste xeito, o impacto económico nas arcas municipais.”. 

 
 
Despois da lectura da enmenda polo Sr. Parajó, intervén o Sr. Leis para pedirlle ó Sr. 
Sisto que non sexa tan agresivo, ameazando coa imposibilidade de negociar se non se 
cumpren os seus postulados. Dille ó grupo de goberno que non cre que leran o panfleto 
da asemblea socialista, no que se pronuncian a favor da titularidade do servizo 
municipal das escolas infantís, e que se non teñen Galescolas deberían terse asegurado a 
subvención. Manifesta que van enmendar a proposta, que se copia literalmente: 
 
“Como alternativa á proposta presentada polo Goberno municipal neste punto, o Grupo 
Municipal Socialista presenta a seguinte emenda para que sexa sometida á 
consideración do Pleno da Corporación: 
 
1. Apoiar a parte da proposta do Goberno municipal que fai referencia á rescisión dos 

contratos de xestión das escolas infantís de Calo e dos Tilos, dos que neste momento 
goza a empresa Aurora, Pila, Ana, S.L. e a cooperativa Amiguiños de Teo, 
respectivamente. 

2. Antes de tomar calquera decisión, deberíase realizar un estudo comparativo ou 
informe sobre as avantaxas e inconvenientes da xestión directa municipal ou 
diferida polo sistema de contratación de servizos a través do correspondente 
concurso público. 

3. No caso de que haxa que tomar hoxe unha decisión, o Grupo Municipal Socialista, 
cos datos e informacións que manexa, contrastados con experiencias de concellos de 
características semellantes ao noso e amén da falta de argumentación na proposta 
presentada polo grupo de goberno, inclínase pola adxudicación do servizo mediante 
concurso público. 

 
Neste caso, no prego de condicións, cumpriría garantir un estrito control municipal, 
tanto dos recursos económicos como do labor educativo, así como a participación 
efectiva da comunidade escolar no desenvolvemento das súas actividades. 
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Asemade, a entidade adxudicataria tería que asumir integramente os actuais  cadros de 
traballadores/as que están na actualidade desempeñando os labores educativos 
asistenciais.” 
 
 
Logo da lectura da enmenda polo Sr. Leis, intevén o Sr. Blanco e di que o seu grupo se 
posicionara pola non integración nas Galescolas. Considera que a xestión directa é 
complicada, por falla de persoal e que habería que sacalas a concurso público.  
 
O Sr. Alcalde explica que o que se trae a Pleno é o cambio de xestión, que en caso 
contrario non tería que ir a Pleno. 
 
O S. Sisto manifesta que non vai discutir o prazo do contrato, e que existe un informe de 
Secretaría e unha sentenza xudicial que anula o contrato.Di que o Pleno apoiou a 
integración no Consorcio e que é lóxico pensar na inteción de integrarse nas Galescolas 
polos beneficios económicos que supón. Ó Sr.. Parajó explícalle que non se pode pedir 
subvención e integrarse como Galescola, posto que cando Vicepresidencia pregunta cal 
é a intención do Concello, hai que elexir. En referencia ó PSdeG-PSOE, menciona o 
acordo de xullo de 2007, e di que é obxectivo prioritario que o Concello poida contar 
con Galescolas. Manifesta que esta era unha área do BNG, e que defendía a política da 
Xunta de Galicia. O Sr. Leis, en relación ó documento do que fala o Sr. Sisto, di que era 
interno e que o que se recolle é a oferta plural, e que xa o Sr. Rego lles dixo que sacasen 
o punto da orde do día porque o PSdeG-PSOe non estaba de acordo. Pensa que se tratou 
de impor un sistema de Galescolas en medio dunha negociación, e que se se lles tivera 
feito chegar un estudo económico, educativo, etc., o pensarían, pero que nestas 
condicións non. Menciona que é certo que nos concellos limítrofes teñen xestión 
indirecta, e remata dicindo que mentras non se lles presente unha alternativa máis 
axeitada non o apoiarán. 
 
O Sr. Blanco manifesta que as dúas escolas infantís que hai foron feitas polo Concello e 
que agora o BNG, por apostar polas Galescolas, perdeu 110.000 euros. O Sr. Alcalde 
respóndelle que o que se trouxo a Pleno foi o cambio de xestión. Ó Sr. Leis, o Sr. 
Alcalde respóndelle que a proposta que se trouxo hoxe a Pleno era a proposta do 
PSdeG-PSOE, e que así se fixo constar en acta. 
 
Consultado á Sra secretaria sobre a forma de votar as enmendas contesta que o prazo de 
remate dos contratosé unha cuestión que ven fixadas nos propios pregos de cláusulas e 
no caso da gardería de Calo , en concreto, o expediente de contratación non é 
competencia plenaria. 
Di tamén que o desexo de licitar nun futuro un novo concurso público é mais ben un 
compromiso que non obriga ao órgano de contratación pois non se establecen datas 
concretas e ademais a concesión dun servizo público non é necesariamente asunto de 
competencia plenaria, que  se  trouxo a Pleno pola modificación da forma de xestión do 
servizo. 
A Sra. Secretaria informa que na súa opinión debería votarse a proposta de Alcaldía 
pero sempre a expensas do que decida o Alcalde que é quen dirixe o Pleno. 
 
O Alcalde decide que á vistas das enmendas presentadas é mais correcto que se vote a 
proposta de Alcaldía non formulando reparo en acta ningún concelleiro. 
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Así, sometida a proposta a votación, acada seis votos a favor (do BNG), e once en 
contra (do PP, PSdeG-PSOE e INTEO), polo que resulta rexeitada. 
 
 
Antes de entrar en rogos e preguntas, o Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción para 
presentar por vía de urxencia, e respondeselle que sí. 
 

- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE EZEQUIEL MOSQUERA. 
 
A continuación vótase a urxencia da moción que se transcribe a continuación, que é 
aprobada por unanimidade: 
 

“Exposición de motivos: 
 
Ezequiel Mosquera é un corredor ciclista nacido en Teo e formado deportivamente nos 
seus inicios en clubs deportivos locais que, a través do esforzo persoal e dende a 
humildade, está a acadar notables éxitos deportivos no mundo do ciclismo que 
alcanzaron a súa máxima expresión ata o de agora na recente Volta Ciclista a Espña. 
 
Por primeira vez na nosa historia, os logros deportivos dun natural do noso municipio 
permitiron pasear o nome do Concello de Teo por todos os recunchos da xeografía 
española. Ezequiel Mosquera foi o seu protagonista. 
 
Proposta de resolución: 
 
O Grupo Municipal Socialista propón: 
 
1. Que a Corporación Municipal de Teo, en nome de todos e todas as teenses, faga 

chegar os seus parabéns a Ezequiel Mosquera pola súa limpa traxectoria deportiva e 
polo éxito acadado na recente Volta Ciclista a España. 

2. Que, tan axiña como os compromisos deportivos de Ezequiel Mosquera o fagan 
posible, se organice unha recepción oficial que sirva de recoñecemento público e 
homenaxe da cidadanía teense ao seu corredor.”. 

 
Sometida a votación, a moción é aprobada por unanimidade. 
 
- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A AUDITORÍA DO CONCELLO. 
 
A Sra. Riveiro explica os seus motivos para solicitar a declaración de urxencia da 
moción do PSdeG-PSOE sobre a auditoría económico-financieira do Concello de Teo. 
 
O Sr. Alcalde di que non van apoiar a urxencia. Manifesta que non se trata só dunha 
auditoría económico-financieira do último ano, senón tamén de legalidade dos últimos 
catro anos. Di que xa o custo é grande  e que iso pode traer moitos problemas para 
adxudicar a unha empresa. 
Sometida a votación a urxencia da moción , esta non acada a maioría absoluta dos 
membros da Corporación pois obtén catro votos a favor, (do PSdeG-PSOE) e 13 en 
contra, (do BNG, do PP e INTEO). 
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11º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Parajó, e: 
 
1.- Pregunta como está o PXOM. O Sr. Alcalde respóndelle que a Consellería de Medio 
Ambiente vai emitir o seu informe con requerimentos. 
 
2.- Pregunta polas obras que non se puideron levar a cabo. O Sr. Sisto respóndelle que 
das corenta e unha obras aprobadas en Xunta de Goberno Local, dezaseis non teñen 
crédito. 
 
3.- Pregunta pola colocación das papeleiras, e expresa o rogo de que se debe ter en conta 
a accesibilidade para minusválidos. 
 
4.- Expresa o rogo de que o futuro parque industrial de Montouto, de cara o PXOM, se 
xestione por cooperación. 
 
 
Toma a continuación a palabra o Sr. Rego, e: 
 
1.- Di que en acta de Xunta de Goberno de 23.07.07, aparece reflexada a mediateca nun 
lugar de Cacheiras. A Sra. Hermida explica que o lugar e un semisoto da Urbanización 
Mirasol. 
 
 
Toma agora a palabra o Sr. Blanco, e: 
 
1.- Reflexiona sobre a perda dos 110.000 euros da subvención das escolas infantís e di 
que se lles pasase a eles, os panfletos chegarían a Cuba. 
 
2.- Di que o PXOM foi aprobado inicialmente o 5 de febreiro de 2005, polo que había 
dous anos de suspensión de licenzas. Advirte que deben terse en conta os prazos e que 
non sabe por que Medio Ambiente aínda non contestou. O Sr. Alcalde respóndelle que 
Medio Ambiente se comprometeu a enviar o informe. O Sr. Blanco continúa dicindo 
que quen queira facer unha casa con arranxo ás normas anteriores pode facelo, porque 
pasaron máis de dous anos desde a aprobación inicial. 
 
 
Toma finalmente a palabra o Sr. Vázquez Pallas, e: 
 
1.- Pregunta polo estado do remanente en capítulos e polo listado das obras da Xunta de 
Goberno Local de 28.04.2007 executadas e non executadas. O Sr. Alcalde respóndelle 
que se lle facilitará esa información. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as vinte e 

dúas horas e cincuenta minutos, de todo o que como Secretaria certifico, de orde e co 
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visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 

7/85, do 2 de abril. 

 
Vº e Prace. 
O Alcalde,         A Secretaria Xeral, 
 
 
Martiño Noriega Sánchez                                                      Cristina Castro Fuentes 



BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE OUTUBRO DE 2007. 
 

 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 

por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dezanove horas do día 26 de 

setembro de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de 

seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, 

co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que 

foron previamente citados. 

SEÑORES ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Concelleiros: 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 

Dª. Carmen Diéguez González. 

Dª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. José Albino Vázquez Pallas. 

Dª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias. 

D. Alexandre Leis Carlés. 

D. José Carlos Rego Jorge. 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral 

Interventora: Dª Mónica Lado Varela 

 

Non asiste: D. Armando Blanco Martínez 

 

 

Antes de entrar na orde do día, o Sr. Alcalde explica que se convocou o Pleno como 

extraordinario porque remata o prazo de solicitude da subvención do PXOM. 

O Sr. Parajó di que o prazo remata mañán , pero que a subvención saiu convocada en 

abril. 

 



O Sr. Rego pregúntase se non se estará vulnerando a legalidade. O Sr. Alcalde 

respóndelle que se está convocando como extraordinario, pero co funcionamento dun 

ordinario, e que se garanten os mesmos dereitos que se teñen nun Pleno ordinario. 

O Sr. Vázquez Pallas solicita que as comisións informativas sexan convocadas con dous 

días hábiles de antelación, e o Sr.Alcalde responde que o PP debe notificar os seus 

membros para as comisións informativas. 

 

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

Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 

acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 

 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 26.09.2007. 
A Sra. Riveiro di que, na páxina 50, no apartado de “Rogos e preguntas”, onde di que 
toma a palabra o Sr. Rego, debe decir que toma a palabra a Sra. Riveiro. 
O Pleno do Concello acorda, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número 

legal o de dezasete, aprobar o borrador da acta da sesión do 26.09.07, unha vez 

realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente. 

 
 
2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE  TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO. 
O Sr. Alcalde explica que o Concello de Teo, como membro da Asociación de 
Desenvolvemento Sar-Ulla ten que aportar unha cantidade que non figuraba consignada 
na súa totalidade no orzamento municipal. 
 
Os portavoces dos demais grupos móstranse de acordo. 
 
Sometida a votación, a proposta é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros 
presentes, dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación. 
 
 
4º.- DICTAME DA PROPOSTA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 2006. 
Dada conta da proposta da Alcaldía que trascrita di: 

“Formulada e rendida a conta xeral do presuposto do Concello de 2006, e dictaminada 
favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 28/08/2007, 
sometida a exposición pública durante o prazo de quince días hábiles consonte co art. 
116 da Lei 7/85, do 2 de abril, mediante anuncio no BOP. núm: 205, do 5 de setembro 
de 2007 e no taboleiro de edictos do Concello e non presentándose durante dito prazo e 
os oito días hábiles seguintes ningunha reclamación, reparo ou observación, segundo 
certificación de Secretaría obrante no expediente, por esta Alcaldía proponse a adopción 
do seguinte acordo: 
 
1º) Aprobar a conta xeral do presuposto do Concello de 2006. 



2º) Rendir a conta xeral de 2006, unha vez aprobada, ó Consello de Contas, tal e como 
esixe o artigo 212.5 do Real Decreto Lexistlativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.”. 
 
O Sr. Alcalde manifesta que non poden facer defensa dunha Conta Xeral que eles non 
executaron, e que é unha das herdanzas que como grupo de goberno están hoxe a sufrir. 
Di que se trata de cumplir co requisito da aprobación da Conta xeral 2006. 
Os Sres. Parajó e Rego manifestan que non teñen nada que engadir, e o Sr. Vázquez 
Pallas di que o seu grupo, por suposto, a vai apoiar. 
 
 Sometida a votación, a proposta é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros 
presentes, dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación. 
 
 
 
  
5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 
RELATIVA Á LICENZA DE AUTOTAXI NO CONCELLO DE TEO. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, sometida ó dictame da Comisión 
Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que copiada literalmente, di o que 
segue: 
“    “ 
 
O Sr. Alcalde explica que na actualidade existen ordenanzas reguladoras de prezos 
públicos que deberían estar reguladas por taxas, de conformidade co Texto Refundido 
da Lei de Facendas Locais . 
 
O Sr. Parajó opina que na actualidade o goberno do BNG se está a converter en 
Facenda, e cre que cando se aumenta unha taxa, se prexudica ós veciños. 
 
O Sr. Rego di que o seu grupo vai apoiar este punto, pero que quere ssaber canto é a 
suba. 
 
O Sr. Rey Martínez di que en 1998 se regulaba erróneamente o prezo público de 10.000 
pesetas, e que agora é unha taxa de 200 euros. Manifesta que se trata dunha 
actualización do IPC, partindo de que a actividade de taxi non é en ningún caso 
paupérrima, cando a transmisión entre profesionais é de 5.000 ou 6.000 euros. Segue 
dicindo que desde o 1998 ata agora a suba sería dun 3,1-3,5% anual, polo que a 
actualización é mais ou menos o IPC. 
 
O Sr. Parajó opina que este tema debería vir coas novas licenzas de taxi. Di que ata o de 
agora se foi tirando, aínda que se sabía que o servizo de taxis era malo. Cre que os 200 
euros van repercutir no viaxeiro. 
 
O Sr. Rego pregunta se se tivo en conta a opición dos profesionais. 
 
O Sr. Vázquez Pallas di que aínda que pensaban que os prezos eran os mesmos, a suba é 
simbólica, polo que van apoiar esta proposta. 
 



O Sr. Alcalde responde que se aprobou en Pleno sacar novas licenzas, e que se tiñeron 
conversas co sector  en relación coa sinalización das novas paradas. Segue dicindo que 
existe o acordo de crear un servizo de taxis similar ó de Santiago, con radio-taxis, e 
pensa que a suba proposta non é nada excesiva. 
 
O Sr. Rey Martínez manifesta que o Sr.Parajó falaba de mellorar o servizo de licenzas 
de taxi. Di que das dezaseis licenzas en activo, só oito funcionan efectivamente, e que se 
está estudiando a posibilidade de retirar as que non se usan, entre outras a que ten o Sr. 
Armando Blanco. 
 
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, acada quince votos a favor (do BNG, PP e 
PSdeG-PSOE) e unha abstención (de INTEO), polo que resulta aprobada. 
 
6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 
RELATIVA Á VENDA AMBULANTE NO CONCELLO DE TEO. 
 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, sometida ó dictame da Comisión 
Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que copiada literalmente, di o que 
segue: 
 
 
 
O Sr. Alcalde manifesta que se trata de potenciar a venda ambulante, que se falou co 
sector e se fixo incluso unha rebaixa, pois os prezos existentes eran elevados. 
 
O Sr. Parajó di que máis ou menos isto ven en liña co anterior. Cre que a venda 
ambulante hai que regulala, pero que se vai alter. 
 
O Sr. Rego di que o seu grupo vai apoiar a proposta. 
 
O Sr. Vázquez Pallas manifesta que o seu grupo está de acordo en que debe haber un 
regulamento, pero que están en contra dunha nova ordenanza fiscal, polo que se van 
abster. 
 
O Sr. Rey Martínez manifesta que un comerciante nun  baixo de Cacheiras xa paga unha 
serie de gravámenes por unha actividade. Opina que non pode haber semellante 
discriminación cos vendedores ambulantes, aínda que  estes non teñan os mesmos 
beneficios.  Di que o prezo máis caro da ordenaza fiscal é de 120-150 euros anuais. 
Segue dicindo que estivo falando co Presidente da ACAPAC, e que esta é a taxa máis 
baixa de toda a comarca. Opina que non é algo recaudatorio, senón algo de xustiza. 
 
O Sr. Parajó manifesta que el estaría de acordo en ter a taxa para os nmercadiños, e 
pregunta se se lle vai cobrar tamén ó que vande pescado polas casas. 
 
O Sr. Vázquez Pallas opina que os mercaditos en Teo xa non teñen moito apoxeo, e que 
esta taxa pode perxudicalos. 
 
O Sr. Rey –martínez di que o éxito ou fracaso do mercadito non é pola taxa, senón que 
hai que apoiar ós vendedores. 
 



O Sr. Castroagudín pregunta cal é o apoio que lle debería dar o Concello ó mercadito. 
 
O Sr. Alcalde di que falando coa Asociación de venda ambulante, se trataría de facer 
unha regulamentación, facilitando o transporte, os terreos, etc. Cre que é necesario 
implementar un equilibrio económico-financieiro. Manifesta que se é necesario, se 
rebaixará a ordenanza fiscal, pero que é preciso establecer un marco de equlibrio 
económico. Opina que o cobro de taxas non é popular, pero é necesario. 
 
O Sr. Parajó di que el podería estar de acordo  con algunha taxa, pero que cre que se 
está empezando a casa polo tellado, e que non se pode comparar, por ejemplo, o 
mercadito de Ames co de Teo. 
 
 
Sometida a proposta a votación, acada dez votos a favor (do BNG e PSdeG-PSOE) e 
seis abstencións (do PP e INTEO), polo que resulta aprobada. 
 
 
7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DO SOLO, VOO E SUBSOLO DA 
VÍA PÚBLICA MUNICIPAL, A FAVOR DE EMPRESA EXPLOTADORAS DE 
SERVIZOS DE SUMINISTROS DE INTERESE XERAL OU QUE BENEFICIEN Á 
XENERALIDADE DO VECINDARIO. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, sometida ó dictame da Comisión 
Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que copiada literalmente, di o que 
segue: 
 
 
O Sr. Alcalde manifesta que se trata só do cambio de ordenanza de prezo público por 
ordenanza fiscal reguladora de taxa. 
Tódolos grupos se mostran de acordo coa proposta. 
 
Sometida a votación, a proposta é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros 
presentes, dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación. 
 
8º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOLICITANDO O APOIO DO 
PLENO DO CONCELLO ÁS REIVINDICACIÓNS DE PROFESORADO POR 
PARTE DO CONSELLO ESCOLAR DO CRA DE TEO. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, sometida ó dictame da Comisión 
Informativa de Educación e Mocidade, que copiada literalmente, di o que segue: 
 
 
O Sr. Parajó manifesta que todo o que sexa apoio á educación a nivel concello, contará 
co seu apoio. 
A Sra. Riveiro di que o voto do seu grupo vai ser favorable, e que antes das comisións 
informativas e do Pleno ningún membro do PSdeG-PSOE  tivo coñecemento desta 
problemática. 
O Sr. Vázquez Pallas di que este tema sempre contará co apoio do PP e solicita que se 
remita a Educación coa máxima rapidez. 
 



A Sra. Diéguez di que como membro do Consello Escolar do CRA de Teo tivo 
coñecemento desta problemática na primeira xuntanza, e que os membros do Consello e 
os pais dos nenos lle espuxeron os seus problemas, que ela recolleu, e que son os 
portavoces da comunidade educativa os que consideran que o CRA necesita ese 
profesorado. Manifesta que o CRa pode ter máis problemas de profesorado, e que hai 
que defender os servizos públicos. 
 
O Sr. Parajó di que  houbo unha manifestación e que non se lle avisou. 
 
O Sr. Rego reitera o voto favorable do seu grupo, ó igual que o Sr. Vázquez Pallas. 
 
O Sr. Alcalde di que o Concello non convocou ningunha manifestación, e que foi a 
comunidade educativa, e que se o Sr. Parajó quere que se lle comuniquen as 
manifestacións para participar, que así se fará. Considera que o Cra é un modelo 
educativo básico, e que por elo se defenden as súas necesidades. 
 
Sometida a votación, a proposta é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros 
presentes, dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación. 
 
9º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE 
PROXECTOS DE OBRAS APROBADOS PARA OS POS 2006 E 2007. 
 
 
 
 
10º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á SUBVENCIÓN DO 
PXOM. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcadía sometida ó dictame da Comisión 
Informativa de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas, que copiada literalmente di o que 
segue: 
 
“ Á vista da Orde do 20 de abril de 2007, pola que se regula a concesión de subvencións 
aos concellos de Galicia para a redacción de instrumentos de planeamento urbanístico, 
publicada no DOG nº 79 de 24.04.2007, na que se recoñece aos concellos coas normas 
suspendidas a obtención do 100% das axudas ao PXOM. 
 
Resultando que a axuda solicitada e concedida no 2006 non se concedera na súa 
totalidade, pois a día de hoxe xa se denegou unha parte, 
 
Propoño á Comisión de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas que dictamine 
favorablemente:  
1º) A renuncia á subvención xa concedida. 
 
2º) Solicitar unha nova axuda, ó abeiro da Orde do 20 de abril de 2007. “ 
 
Debate(...) 
 
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, esta é aprobada por unanimidade dos 
dezaseis membros presentes, sendo o número legal o de dezasete. 
 



 
 
11º.- ROGOS E PREGUNTAS                            
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO 
QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 

 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do 

Concello por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as vinte horas do 

día 28 de setembro de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores 

concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. 

Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria 

correspondente ó día da data para a que foron previamente citados. 

SEÑORES ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Concelleiros: 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 

Dª. Carmen Diéguez González. 

Dª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

Dª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias. 

D. Alexandre Leis Carlés. 

D. José Carlos Rego Jorge. 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral 

Interventora: Dª Mónica Lado Varela 

 

Non asiste: D. José Albino Vázquez Pallas 

 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida 

constitución do Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, 

adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do día que figura 

na convocatoria: 

 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 30.10.2007. 
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O Pleno do Concello acorda, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o 

número legal o de dezasete, aprobar o borrador da acta da sesión do 30.10.07. 

 
 
2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
Dase conta das resolucións da Alcaldía, da 449 á 530. 
 
3º.-DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. 
1.-Comisión de Urbanismo, Vivenda e infraestructuras. 
 
Membros nomeados polo BNG: 

Presidente: Martiño Noriega Sánchez 

Vocais: Rafael Sisto Edreira e Andrés Fernández Martínez 

Suplentes: Ángel M. Rey Martínez e Carme Hermida Gulías 

 

Membros nomeados polo PSG-PSOE: 

Titulares: Alexandre Leis Carlés e José Carlos Rego Jorge 

Suplentes: Manuel Rama Lesta e Sandra Ribeiro Carro 

 

Membros nomeados polo Partido Popular: 

Titulares: Armando Blanco Martínez, Antonio Castroagudín Valladares e Sara 

Currás Rey 

Suplentes: José A. Vázquez Pallas, Manuel Mata Iglesias e Mº Carmen Barros 

Rodríguez. 

 

Membros nomeados por IN-TEO: 

Titular: F. Manuel Parajó Liñares 

 

2.-Comisión de Educación e mocidade. 
 
Membros nomeados polo BNG: 
Presidente: Martiño Noriega Sánchez 
Vocais: Carmen Diéguez González e Andrés Fernández Martínez 
Suplentes: Carme Hermida Guliás e Ángel M. Rey Martínez 
 
Membros nomeados polo PSG-PSOE: 
Titulares: Alexandre Leis Carlés e Sandra Ribeiro Carro 
Suplentes: José Carlos Rego Jorge e Manuel Rama Lesta 
 
Membros nomeados polo Partido Popular: 
Titulares: Mª Carmen Barros Rodríguez, Sara Currás Rey e Armando Blanco 
Martínez 
Suplentes: Antonio Castroagudín Valladares, Manuel Mata Iglesias e José A. 
Vázquez Pallas. 
 
Membros nomeados por IN-TEO: 

Titular: F. Manuel Parajó Liñares 
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3.-Comisión de Cultura, Deportes e Comunicación Social. 
 
Membros nomeados polo BNG: 
Presidente: Martiño Noriega Sánchez 
Vocais: Carme Hermida Guliás e Ángel M. Rey Martínez 
Suplentes: Andrés Fernández Martínez e Carmen Diéguez González 
 
Membros nomeados polo PSG-PSOE: 
Titulares: Manuel Rama Lesta e Alexandre Leis Carlés 
Suplentes: José Carlos Rego Jorge e Sandra Ribeiro Carro 
 
Membros nomeados polo Partido Popular: 
Titulares: Mª Carmen Barros Rodríguez, Sara Currás Rey e José A. Vázquez 
Pallas 
Suplentes: Manuel Mata Iglesias, Armando Blanco Martínez e Antonio 
Castroagudín Valladares. 
 
Membros nomeados por IN-TEO: 

Titular: F. Manuel Parajó Liñares 
 
4.-Comisión de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos. 
 
Membros nomeados polo BNG: 
Presidente: Martiño Noriega Sánchez 
Vocais: Andrés Fernández Martínez e Carmen Diéguez González 
Suplentes: Ángel M. Rey Martínez e Rafael Sisto Edreira 
 
Membros nomeados polo PSG-PSOE: 
Titulares: José Carlos Rego Jorge e Mauel Rama Lesta 
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e Sandra Ribeiro Carro 
 
Membros nomeados polo Partido Popular: 
Titulares: Antonio Castroagudín Valladares, José A. Vázquez Pallas e Mª 
Carmen Barros Rodríguez 
Suplentes: Armando Blanco Martínez, Sara Currás Rey e Manuel Mata 
Iglesias. 
 
Membros nomeados por IN-TEO: 

Titular: F. Manuel Parajó Liñares 
 
5.-Comisión de Desenvolvemento Local, Transportes, Turismo, Emprego e 
Participación Veciñal. 
 
Membros nomeados polo BNG: 
Presidente: Martiño Noriega Sánchez 
Vocais: Ángel M. Rey Martínez e Carme Hermida Guliás 
Suplentes: Carmen Diéguez González e Andrés Fernández Martínez 
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Membros nomeados polo PSG-PSOE: 
Titulares: Manuel Rama Lesta e José Carlos Rego Jorge 
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e Sandra Ribeiro Carro 
 
Membros nomeados polo Partido Popular: 
Titulares: Antonio Castroagudín Valladares, Sara Currás Rey e Mª Carmen 
Barros Rodríguez 
Suplentes: Armando Blanco Martínez, Manuel Mata Iglesias e José A. Vázquez 
Pallas 
 
Membros nomeados por IN-TEO: 

Titular: F. Manuel Parajó Liñares 
 
6.-Comisión de Facenda e Asuntos Económicos. 
 
Membros nomeados polo BNG: 
Presidente: Martiño Noriega Sánchez 
Vocais: Rafael Sisto Edreira e Andrés Fernández Martínez 
Suplentes: Ángel M. Rey Martínez e Carme Hermida Gulías 
 
Membros nomeados polo PSG-PSOE: 
Titulares: Manuel Rama Lesta e José Carlos Rego Jorge 
Suplentes: Alexandre Leis Carlés e Sandra Ribeiro Carro 
 
Membros nomeados polo Partido Popular: 
Titulares: José A. Vázquez Pallas, Armando Blanco Martínez e Sara Currás 
Rey 
Suplentes: Manuel Mata Iglesias, Antonio Castroagudín Valladares e Mª 
Carmen Barros Rodríguez 
 
Membros nomeados por IN-TEO: 

Titular: F. Manuel Parajó Liñares 
 
7.-Comisión de Presidencia. 
 
Membros nomeados polo BNG: 
Presidente: Martiño Noriega Sánchez 
Vocais: Ángel M. Rey Martínez e Rafael Sisto Edreira 
Suplentes: Andrés Fernández Martínez e Carme Hermida Guliás 
 
Membros nomeados polo PSG-PSOE: 
Titulares: Manuel Rama Lesta e Alexandre Leis Carlés 
Suplentes: Carlos Rego Jorge e Sandra Ribeiro Carro 
Membros nomeados polo Partido Popular: 
Titulares: Armando Blanco Martínez, José A. Vázquez Pallas e Mª Carmen 
Barros Rodríguez 
Suplentes: Antonio Castroagudín Valladares, Sara Currás Rey e Manuel Mata 
Iglesias 
Membros nomeados por IN-TEO: 
Titular: F. Manuel Parajó Liñares 
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4º.- DICTAME DA MOCIÓN DP PSdeG-PSOE SOBRE A ESIXENCIA DE 
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 125, APTDOA) DO VIXENTE REAL DECRETO 
2568/1986 DE 28 DE NOVEMBRO POLO QUE SE APROBA O REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES. 
 
Se copia literalmente a moción que foi dictaminada favorablemente pola Comisión 
Informativa de Presidencia en data 22 de novembro de 2007  
 
“Exposición de motivos: 
No artigo 125 do vixente ROF establécese literalmente: 
En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la 
composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) el Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas, 
sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la 
corporación, a propuesta de la propia comisión, tras la correspondiente elección 
efectuada en su seno.” 
Consecuentemente, o Grupo Municipal Socialista estima que os/as Presidentes das 
diferentes comisións Informativas deben ser elixidos no seo de cada Comisión. 
Por outra banda, os resultados electorais das pasadas eleccións municipais 
configuraron unha corporación que é expresión da pluralidade da sociedade teense. 
Con tal motivo e dentro do concepto de democratización da democracia ou 
profundización da democracia como eixe estratégico do proxecto político dos 
socialistas de Teo para a modernización e o cambio en Teo, o grupo municipal 
socialista estima que outra das medidas para cumplir co principio de normalidade 
democrática debería  ser o recoñecemento explícito desa pluralidade nos diversos 
órganos institucionais da Corporación, comezando pola composición das Mesas de 
contratación. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
O grupo municipal socialista propón: 
Dar cumprimento estricto ao establecido no 125 do ROF e,consecuentemente, 
proceder á elección de Presidentes das diferentes Comisións Informativas. Suxírese ter 
en conta criterios de proporcionalidade en función de resultados electorais (número de 
concelleiros) das últimas eleccións municipais.   
 
Intervén o Sr. Rego e dí que o afán do PSOE é dar cumprimento a normalidade e 
democracia na vida política de Teo. 
Dí o Sr. Parjó que está dacordo en que en todos os órganos  como as mesas de 
contratación debe existir proporcionalidade democrática. 
O Alcalde dí que o grupo de goberno non ten ningún problema neste tema. Entende 
que o senso da moción é o tema da presidencia das Comisións Informativas, sendo 
agora o propio Alcalde o que as presidirá de conformidade co establecido no 125 do 
ROF, no ROM e na lei, pois entende que debe ser laguen do grupo de goberno o que 
defenda as propostas de alcaldía. 
Respecto as Mesas de Contratación dí que non ten o goberno inconvinte  no feito de 
que os diferentes grupos participen nas Mesas de contratación  e dille  ao Sr. Rego que 
si se convocaba a Sandra  porque ten dedicación exclusiva e se entendía que tiña mais 
disponibilidade. Sometido a votación a moción relativo a dar cumprimento ao 
establecido no 125 do ROF resulta aprobada por unanimidade. 
 
5º.-DICTAME DA PROPOSTA DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ACTIVIDADES E 
SERVIZOS RELACIONADOS COA HIXIENE URBANA. 
Dáse lectura ao dictame da Comisión Informativa de Facenda emitida en 
sesión de 22 de novembro de 2007 no que considerando que: 
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5.1º.- Na Ordenanza fiscal por prestación de servizos relacionados coa hixiene 
urbana vixente actualmente no Concello de Teo existe un salto considerable 
nas cotas tributarias do epígrafe  1208.-Mercados, supermercados e comercios 
ó por maior pasando de 300€ para establecementos de menos de 399 m/2 a 
1500 € cando acaden ou superen os 400 m/2 e 
 
5.2º.- considerando que o art. 11.1 da Ordenanza fiscal existente non resulta 
de fácil interpretación nos supostos en que conflúen no mesmo domicilio 
tributario a vivenda e  domicilio fiscal dos suxeitos pasivos que estén  dados e 
alta no IAE 
 
5.3º.- considerando que o RD.LEX 2/2004 contempla a posibilidade de 
modificar as Ordenanzas Fiscais no seu artigo 17 
 
Á vista da proposta de Alcaldía, a Comisión informativa dictaminou 
favorablemente introducir as seguintes modificacións no seu texto: 
 
Art 1.- engádese un parágrafo ao apartado 1 do artigo 11 da ordenanza fiscal 
vixente: 
“No suposto de que conflúan no mesmo domicilio a vivenda e o domicilio fiscal 
do suxeito pasivo que esté dado de alta no IAE ou IRPF con actividade 
profesional, únicamente se devengará a taxa correspondente ó recibo de maior 
importe”. 
 
Art 2.- modifícase o Anexo 1, que contén o cadro de tarifas, que queda 
redactado como segue: 
ANEXO 1 
 
Concepto 1208: MERCADOS, SUPERMERCADOS, COMERCIOS Ó POR 
MAIOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS E ESTABLECEMENTOS 
AGROALIMENTARIOS. 
 
120801: establecementos en réxime de autoservizo e mixto, distintos dos 
contemplados no epígrafe 661.2 da sección 1ª das tarifas do IAE. 
 
120.801.00 con superficie superior a 500m/2……………………………1500 € 
120.801.00 con superficie entre 400 e 499 m/2………………………….  800 € 
120.801.02 con supeficie  entre os 120 e 399 m/2………………………..300  € 
120.801.03 con superficie entre 120 E 60 m/2…………………………...200 € 
120.801.04 con superficie inferior a 60 m/2……………………………….100 € 
 
Antes do inicio do debate o Concelleiro Ángel Rey solicita permiso para 
presentar unha enmenda parcial ao dictame da Comisión Informativa. 
Dí o Sr. Rey que o grupo de goberno despois de facer un muestreo caeron na 
conta de que todavía, aínda coas modificacións, existen grandes desfases nos 
tramos das cotas tributarias e propón a posibilidade de introducir un novo 
tramo o que suporía que os establecementos ente 500 e 700 m/2 pagarán 
1100 € e os establecementos demais de 700 m/2 paguen 1500 €. 
 
Intervén no seu turno o Sr. Parajó e dí que as taxas non se poden modificar en 
función de situacións individuais. 
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O SR. Rego dí que o propio Concelleiro Rey dixo que non se podían cobrar 
taxas abusivas. 
 
Dí o Sr. Blanco que non teñen problema en apoiar a enmenda parcial que 
presentou o goberno en relación ao dictame da Comisión Informativa de 
Facenda. 
 
O Sr. Rego  manifesta que era sorprendente a proposta da Alcaldía de que os 
establecementos que máis lixo xeran era a quen se lles baixaba a cota 
tributaria. 
Intervén o Sr. Alcalde e dí que o que se pretendía era establecer unha 
proporcionalidade na taxa, e que con independencia de manter o tipo  máximo 
de 1500 era necesario establecer tipos intermedios. 
 
Así, sométese a votación as modificacións proposta da Ordenanza Fiscal coa 
enmenda parcial. 
 
Votado o Pleno por unanimidade acorda aprobar a modificación da Ordenanza 
fiscal qe queda como segue: 
   
Art 1.- engádese un parágrafo ao apartado 1 do artigo 11 da ordenanza fiscal 
vixente: 
“No suposto de que conflúan no mesmo domicilio a vivenda e o domicilio fiscal 
do suxeito pasivo que esté dado de alta no IAE ou IRPF con actividade 
profesional, únicamente se devengará a taxa correspondente ó recibo de maior 
importe”. 
 
Art 2.- modifícase o Anexo 1, que contén o cadro de tarifas, que queda 
redactado como segue: 
 
ANEXO 1 
 
Concepto 1208: MERCADOS, SUPERMERCADOS, COMERCIOS Ó POR 
MAIOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOSE ESTABLECEMENTOS 
AGROALIMENTARIOS. 
 
120801: establecementos en réxime de autoservizo e mixto, distintos dos 
contemplados no epígrafe 661.2 da sección 1ª das tarifas do IAE. 
 
120,801.00 con superficie superior a 700m/2…………………………….1500€ 
120.801.01 con superficie entre 500 e 700m/2…………………………   1100 € 
120.801.02 con superficie entre 400 e 499 m/2………………………….  800 € 
120.801.03 con supeficie  entre os 120 e 399 m/2………………………..300  € 
120.801.04 con superficie entre 120 E 60 m/2…………………………...200 € 
120.801.05 con superficie inferior a 60 m/2……………………………….100 € 
 
O acordo de modificación da Ordenanza Fiscal  tramitarase de conformidade 
co disposto nos artigos 17 e seguintes do TR Lei reguladora das Facendas 
Locais 2/2004. 
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6º.-DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO 
CON MESAS E CADEIRAS E ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINS 
LUCRATIVOS. 
 
Dase lectura pola Sra. Secretaria á proposta de alcaldía de 15 de outubro de 
2007 que foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 
Facenda en sesión de 22 de novembro de 2007. 
 
“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo 
Considerando a necesidade de regular correctamente e obter  recursos que 
permitan  financiar a mellora dos servizos públicos locais, e tendo en conta a 
existencia de locais destiñados á hostelería que veñen instalando gratuitamente 
terrazas no dominio público local, do cal obteñen un lucro para os respectivos 
negocios. 
Considerando a posibilidade de establecer unha Ordenanza fiscal reguladora 
da taxa por ocupación de dominio público local con mesas e cadeiras a través 
do artigo 20 do TR da Lei reguladora das Facendas Locais RDL 2/2004 de 5 de 
marzo. 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia, dictamine 
favorablemente a aprobación da Ordenanza fiscal da taxa por ocupación do 
dominio público con mesas e cadeiras, someténdose a información pública de 
conformidade có disposto nos art.15 e seguintes do RDL 2/2004 por prazo de 
30 días para rcelamacións e suxestións. 
De presentarse reclamacións, se somterá á aprobación definitiva polo Pleno da 
Corporación. De non presentarse, se elevará a definitivo o texto ata entón 
provisional. 
Contra a Ordenanza fiscal únicamente caberá recrso contencioso-
administrativo”. 
 
Finalizada a lectura o Sr. Rey dí que existe un erro material no texto da 
ordenanza que debe ser corrixido pois no artigo 2º “Feito imponible” consta 
que constitúen o feito imponible: 
a) mesas e cadeiras de cafeterías, cervexarías, café.bar , restaurantes ou 
pastelerías 
b) tribunas e estrados instalados con carácter lucrativo. 
E pola súa parte o artigo nº 7 “cota tributaria” dí: 
(…) 
Tarifa 4.- Por tribunas ou tablaos. 
 
Dí o Sr. Rey que no artigo 7, tarifa 4 debe sustituirse tribunas e tablaos por 
tribunas e estrados. 
 
Continúa o Sr. Rey a súa intervención de defensa da proposta de alcaldía 
expoñendo ante o Pleno que é necesario regular a actividade económica do 
Concello para así conseguir intervir toda a xestión económica, que en ningún 
caso esta ordenanza fiscal ten ánimo recadatorio. 
 
Intervén o Sr. Parajó e dí que cré que na comisión informativa quedou ben 
claro todo o tema das taxas. Dí que dende que goberna o BNG parece a oficina 
de Facenda. 
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Dí tamén que para catro terrazas que existen o único que vai a conseguir a 
taxa será que desaparezan. 
 
Dí o Sr. Parajó que cré que esta taxa debe ser retirada do Orde do día. 
 
Dí o Sr. Rego que en principio no son contrarios á taxa pero que o goberno 
dende que chegou sóamente fai Ordenanzas Fiscais. 
 
Pregunta o Sr. Rego si esta taxa se falou cos empresarios.  
Dille ao Sr. Alcalde que están “suturando a ferida”. Dille  tamén que gobernan 
a golpe de decretazo. 
 
O Sr. Blanco dí que cando eles mandaron non se gravaba  aos veciños. Dí que 
eles non van a ser cómplices de que se lles cobren mais impostos aos veciños.o 
Sr. Blanco manifesta que eles van a votar en contra. 
 
Intervén o Sr.Rey para manifestar que o que se está facendo é sentar unhas 
bases que antes non existían no Concello. 
Dí que é certo que ata a data se trouxeron varias ordenanzas fiscais pero de 
nova imposición sóamente dúas, nos demais supostos o que se fixo foi 
regulalas correctamente  pois a maior parte figuraban como prezos públicos. 
 
Así, dí o Sr. Rey que é certo tamén que o sr. Blanco non cobraba taxas e agora 
o goberno non pode gastar nada porque o anterior goberno o gastou todo e 
non recadaba nada, así que está todo por facer. 
 
Dí o Sr Parajó que o que se debe é ser realistas e no tema das terrrazas esta 
taxa non é necesaria. 
O Sr. Rego reafírmase no exposto por él na primeira intervención. 
 
O Sr. Blanco dille ao sr. Rey que o que él expón é algo divino e que parece 
mentira que diga que non poden gastar nada porque eles non debían nada e o 
BNG dende que está no poder non fixo nada. 
 
 
Dille tamén que é o goberno do BNG o responsable da perda de diñeiro como 
na caso da subvención das garderías municipais. Considera Blanco que o 
goberno se queixa da falla de cartos pero gastan 50.000€ nunha auditoría e 
outros 50.000€ nun plan de inversións para coñecer onde está o saneamento 
en Teo. 
 
O Sr. Alcalde fai uso da palabra para defender a Ordenanza fiscal. Dí que sabe 
que non é unha actividade numerosa, pero sí nun futuro condicionado á 
cidade Compostelá. 
Dí que en ningún caso ten afán recadatorio, que sabe que non é unha medida 
populista pero sí responsable. 
 
Dí que é necesario aprobar  a Ordenanza fiscal para regular as terrazas ante 
posibles denuncias e porque é necesario establecer un marco de equilibrio 
económico-financeiro. 
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Intervén o Sr. Parajó e pregunta si é normal  que no artigo 7º da cota 
tributaria  teñan diferente tarifa os café-bar e as cervexarías. Entende que 
deberían estar regulados na mesma tarifa. 
 
Acéptase a proposta do Sr. Parajó e sométese a votación o texto da Ordenanza 
fiscal coas correccións seguintes no artigo 7º.-“Cota tributaria” 
  
A cota tributaria ven determinada polo seguinte cadro de tarifas: 
Tarifa 1.- cafeterías, café.bar, bares, pastelerías e cervexarías 
-por metro cadrado e ano: 15€ 
Tarifa 2.-Restaurantes e casas de comidas 
-por metro cadrado e ano: 24€ 
Tarifa 3.- Por tribunas e estrados 
a) con carácter permanente, por metro cadrado e ano:15€ 
b) con carácter esporádico, por metro cadrado e día: 6 €. 
 
Votado o punto resulta o seguinte resultado: 
A favor 6 votos(BNG) 
En contra 6 votos (PP e INTEO) 
Abstencións: 4 votos. 
Ante o empate se repite a votación 
A favor 6 votos (BNG) 
En contra 6 votos (PP e INTEO) 
Abstencións : 4 votos. 
 
Decide o voto de calidade do Alcalde que é favorable. 
Cópiase literalmente o texto da ordenanza fiscal: 

 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE 

TERREOS DE USO PÚBLICO CON MESAS E CADEIRAS E ELEMENTOS 

ANÁLOGOS CON FINS LUCRATIVOS 

 

Artigo 1.-Fundamento e natureza 

En uso das facultades outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 

polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, e de 

conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais, este Concello establece a taxa por ocupación de terreos de 

uso público con mesas, cadeiras, tribunas e elementos análogos con fins 

lucrativos que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal e polos artigos 20 a 27 

do TRLRFL. 
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Artigo 2.-Feito Impoñible 

Constitúe o feito impoñible da taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal, a 

ocupación de terreos de uso público local con: 

a) mesas e cadeiras de cafeterías, cervexarías, café-bar, restaurantes ou  

pastelerías. 

b) Tribunas e estrados instalados con carácter lucrativo.  

 

Artigo 3.-Suxeito pasivo 

Son suxeitos pasivos obrigados ao pago da taxa regulada nesta Ordenanza 

Fiscal as persoas ou entidades a favor das cales se outorguen as licenzas ou 

quen se beneficie do aproveitamento se se procedeu sen a oportuna 

autorización. 

 

Artigo 4.-Responsables 

 1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito 

pasivo, as persoas físicas e xurídicas ás que se refire o artigo 42 da Lei 

58/2003, Xeral Tributaria. 

 

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades, os 

síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e 

entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 

Xeral Tributaria. 

 

Artigo 5.-Beneficios fiscais 

Non se recoñecerán máis beneficios fiscais que aqueles recoñecidos en virtude 

de lei ou dos tratados internacionais. 

 

Artigo 6.-Base impoñible 

Os elementos determinante da base impoñible virán dados pola natureza do 

negocio, e pola superficie ocupada. 
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Artigo 7.-Cota tributaria 

A  cota tributaria ven determinada polo seguinte cadro de tarifas: 

Tarifa 1.- Cafeterías, café-bar, bares, cervexarias e  pastelerías: 

- Por metro cadrado e ano: 15€ 

Tarifa 2.-Restaurantes e casas de comidas 

- Por metro cadrado e ano: 24€ 

Tarifa 3.- Por tribunas ou estrados 

a) con carácter permanente, por metro cadrado e ano: 15€ 

b) con carácter esporádico, por metro cadrado e día: 6€ 

 

Artigo 8.-Devengo 

A taxa devéngase o primeiro día do período impositivo que coincide co ano 

natural, agás nos casos de alta e baixa en día distinto do 1 de xaneiro, que se 

prorrateará por trimestres naturais. 

Artigo 9.-Xestión da taxa 

Os titulares dos negocios deberán presentar solicitude no Rexistro Xeral do 

Concello na que se especifique o enderezo do local de negocio, o tipo de 

establecemento e o tipo de ocupación (mesas,cadeiras, estrados...) 

Posteriormente a Policía Local levantará informe sobre a superficie a ocupar, e 

dará traslado da mesma aos servizos económicos que procederán a practicar a 

liquidación correspondente ao primeiro período, na mesma Resolución na que 

se autoriza a ocupación solicitada. 

As altas formarán parte do padrón que se elaborará anualmente para o cobro 

dos recibos. 

As baixas deberán comunicarse por escrito ao Concello de xeito que se teña 

dereito á devolución correspondente ao número de trimestres completos que 

resten para completar o ano. 

 

Artigo 10.-Protección contra a contaminación acústica 

O pago da taxa que permite a ocupación de terreos de uso público local obriga 

ao estrito cumprimento da Ordenanza tipo sobre a protección contra a 



 13 

contaminación acústica, decreto 320/2002 publicado no DOG do 28 de 

novembro de 2002, que o Concello de Teo adopta como ordenanza de 

referencia 

 

Artigo 11.-Infraccións e sancións tributarias 

Para a cualificación das infraccións tributarias e as sancións que 

correspondan ás mesmas estarase no disposto nos artigos 178 e ss. Lei 

58/2003, Xeral Tributaria. 

 

Disposición final 

A redacción da presente Ordenanza Fiscal foi aprobada inicialmente polo Pleno 

da Corporación en sesión de data 28 de novembro de 2007, entrará en vigor a 

partir do día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e 

manterá a súa vixencia en tanto non sexa modificada ou derrogada 

expresamente. 

Teo, 15 de novembro de 2007. 

O ALCALDE 

 

Martiño Noriega Sánchez 

 
7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
PROXECTOS DE OBRAS PARA O POS 2008. 
A proposta que se somete á consideración do Pleno da Corporación é a 
seguinte: 
 
1-Afirmado e acondicionamento (aglomerado en quente, incluíndo condución 
de telecomunicacións) do tramo Milladoiro-Villar de Calo. 
 
82.287,87€ (Deputación 60.435,92, Concello 21.851,95) 
 
2-Afirmado e acondicionamento (aglomerado en quente, incluíndo condución 
de pluviais e medidas de seguridade viaria) da estrada urbana San Sadurniño-
Saída de parque Montouto á C-841 
116.126,16€ (Deputación 95000, Concello 21.126,16€) 
 
3-Abastecemento e saneamento en Cabovila (Calo), ao longo da pista que vai 
por detrás de Maderas Amazonas, derivando a condución cara Carballas para 
enganche ca rede existente, e recollida das aldeas e casas que queden nesa 
mesama vagoada e no camiño 
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208.560,07€ (Deputación 175.000, Concello 33.560,07) 
 
4-Instalación de colector Fixó-As Pontes (Calo) paralelo ao regato Rodullo, obra 
da que xa existía proxecto redactado. 
47.019,74€ (Deputación 20.000, Concello 27.019,74) 
 
Total custo do Plan: 453.993,84€ 
Contribución Estado máis Deputación: 350.435,92€ 
Contribución Concello: 103.557,92 
 
Plan complementario (art. 8 835/2003) 
Obras a executar de producirse remanente: 
 
Abastecemento, saneamento e depuración en Agromaior (Teo) 
REDE ABASTECEMENTO en P.E. de 90 mm. Non hai  servizo na zona. 
REDE SANEAMENTO en PVC de 315 mm. Con fosa séptica propia para 
depuración. 120.374,13€. 
 
Intervén o Concelleiro Sisto para informar que este ano houbo dúas 
convocatorias da Xunta de portavoces para poder debatir as propostas do POS 
2008. 
 
Di que os grupos municipais contribuiron de diferente maneira uns facendo 
propostas e outros non. 
 
Dí o Sr. Sisto que foi complicado poder elaborar uns proxectos desta 
envergadura para así dotar de saneamento  ao concello de Teo pois incluso 
Aquagest, empresa concesionaria da auga descoñece onde existe saneamento 
porque non se lle pasaban os planos cando se contrataban obras municipais. 
Dí que por todo isto foi moi necesario contratar o Plan Director pero ata 
Febreiro ou Marzo non estará redactado. 
 
En base a todo o anterior continúa dicindo o Sr. Sisto que se lle mandou á 
empresa que traballa no plan director  que elaborara diferentes propostas. 
 
Explica tamén o Concelleiro Rafael Sisto que o goberno anterior perdeu unha 
subvención de 130.000€ de Medio Rural por non presentar os proxectos en 
prazo. 
 Dí que a primeira das obras propostas para o Plan Provincial de Obras e 
Servizos de competencia municipal e rede viaria local (POS 2008) xa estaba 
incluída nesa subvención de Medio Rural e por iso debe facerse. 
 
Xustifica a necesidade dos diferentes proxectos presentados. 
 
Comenta tamén que efectivamente na obra de Parque Montouto existe un 
tramo de estrada que pertence ao Concello de Santiago e nese caso, 
establecida a delimitación, na parte que lle corresponde a Santiago haberá de 
formalizarse o convenio oportuno. 
 
Intervén o Sr. Parajó e dílle ao Sr. Sisto que  eles dín que son un goberno 
responsable e sen embargo él cre que son uns irresponsables. 
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Pregunta o Sr. Parajó que cómo é que o responsable de Medio Rural veu ao 
Concello a falar a perda desa subvención e non pediu os proxectos. 
 
Dí tamén o Sr. Parajó que o equipo redactor do PXOM ten por escrito todos os  
datos de onde existe saneamento.Critica que o día das Comisións informativas 
non estaban todos os proxectos a disposición dos Concelleiros. 
 
Afirma que él está dacordo con todas as obras menos a do punto 2. Propón 
que se cambia a obra de Parque Montouto pola de Agromaior. 
 
Intervén o Sr leis e dí que o goberno xa modificou tres dictámenes de Comisión 
informativa. Dí que eles na Xunta de portavoces propuxeron que fora o 
goberno municipal o que establecera os criterios políticos. 
Con respecto  ao POS dí que en Teo houbo un cambio político e tal feito non se 
reflicte. Critica ao goberno que por primeira vez non estiveron o día das 
Comisións informativas todos os proxectos. 
 
Continúa o Sr. Leis dicindo que eles non están dacordo coa obra do punto 2 
(Parque Montouto) por discurrir  unha parte da mesma polo Concello de 
Santiago e non están a favor de trámites co Concello de Santiago. Dí tamén 
que se propón no proxecto a ampliación de ata 0,90 m. ao carón da estrada e 
iso vai  a perxudicar a moitos veciños. Dí que non se pode xustificar que esta 
obra se vaia a facer para favorecer o paso dos autobuses porque xa pasan. 
 
Dí o Sr. Blanco que cando o Sr. Sisto abre a boca é sóamente para decir 
tonterías. Explica que no tema da subvención de  Medio Rural  se levou a cabo 
unha negociación   coa delegada competente e en base a iso se fixeron os 
proxectos pero que non había nada por escrito con respecto aos 130.000€. 
 
Afirma tamén que respecto ao do Plan director son (os de goberno) de todo 
menos responsables, pois debían ser os técnicos  os que lles  informaran ónde 
está o saneamento. 
 
Respecto ao tema das obras do POS 2008 dí que él está dacordo con todas as 
obras porque considera que son necesarias pero non coa de Parque Montouto 
(a número 2 das propostas), porque no proxecto un tramo de obra descorre 
polo Concello de Santiago e outro en fincas de veciños. 
 
Así, quere que quede constancia que él non se fai responsable de afirmar  que 
os terreos  son municipais cando sabe que non o son. 
 
Propón que se modifique o proxecto nº 2  polo de Agromaior. 
 
Intervén o Sr. Sisto e dille ao Sr. Parajó que a delegada de Medio Rural veu ao 
Concello a negociar a subvención dos 130.000€. Dí que é lóxico que o Sr. 
Blanco perdera os 130.000€ porque non entendeu nada. 
 
Dí tamén o Sr. Sisto que lle costa entender as críticas da dispoñibildade dos 
terreos, porque se perdeu moito tempo coas Xuntas de Portavoces e coa 
remisión de todo a documentación a Aquagest. 
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Entende que estean molestos porque todos os proxectos non estiveran nas 
Comisións Informativas pero cre que está suficientemente motivado. 
 
Él entende que modificar as cousas en base a propostas é enriquecedor. 
Dí tamén que sí se estableceron criterios políticos para  decidir as obras do 
POS 2008. o primeiro criterio  foi o abastecemento e o saneamento e afirma  
que os redactores do PXOM son os primeiros interesados en que se contrate o 
plan de  saneamento. 
 
Continúa o Sr. Sisto dicindo que deben deixarlles que leven adiante as 
propostas formuladas ao Pleno e que no caso de que houbera algún problema 
coa obra de Parque Montouto, sustituirían a obra pola de Agromaior. 
 
Intervén o Sr. Parajó e dí que él vai a apoiar o POS 2008 pero condicionado a 
esta obra. 
 
Intervén o Sr. Leis e pregunta porqué se retirou a obra de Bustelo. Contéstalle 
o Sr. Sisto que no plan de elaboración das obras do POS se establece que non 
se poden propoñer obras de menos de 30.000€. 
 
Continúa o Sr. Leis dicindo que considera que non existen criterios políticos 
para elaborar o POS 2008. Afirma  que a falta dunha perspectiva global   da 
rede de saneamento xa  o criticaron do anterior goberno. 
 
Dí que él vive en Parque Montouto e non vai a tirar pedras contra o seu propio 
tellado pero nesa obra existe un problema legal que é a imposibilidade de 
acreditar ante a Deputación Provincial a disposición dos terreos. Afirma tamén 
que o verdadeiro problema que ten hoxe Parque Montouto é a recollida de 
pluviais. 
 
O Sr Blanco dille ao Sr. Sisto que hoxe xa tiña que ter a autorización dos 
veciños e pensa que este proxecto non se debería traer adiante. Dillle tamén 
que non está conforme con que o Sr.Sisto  afirme que o saneamento que o 
anterior goberno fixo non vale para nada. 
 
Critica que saquen proxectos que sí levaron á Comisión Informativa como o de 
Bustelo e pídelles que sutitúan o de Agromaior polo de Parque Montouto. 
 
Pregunta si o POS ten que votarse de forma conxunta. 
Contéstaselle contesta que sí. 
 
Intervén o Sr. Alcalde e dí que a proposta que se vai a someter a votación é 
con respecto ás catro obras. Que a complementaria que se propón é a de 
Agromaior e que a de Bustelo  sacouse por non sumar o mínimo dos 30.000€. 
 
 Dí tamén que son conscientes que coa obra de parque Montouto arriscan pero 
que van a tratar de solucionar o problema, que a intención do goberno é 
solucionar ese problema. 
 
Así, de conformidade co disposto pola Alcaldía sométese a votación a proposta 
de aprobación das obras tal e como figura na circular remitida pola 
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Deputación Provincial, rexistro de entrada  nº 6305, día 14 de setembro de 
2007. 

1. Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia 

municipal 2008 no que se recollen os investimentos que o Concello de Teo ten 

previsto realizar no POS 2008, integrado polas seguintes obras e de acordo co 

financiamento que se indica: 

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Orzamento 

1. Afirmado e acondicionamento da 
pista Milladoiro - Vilar de Calo 

60.435,92 21.851,95 82.287,87 

2. Proxecto de axeitamento da rúa 
Rosalía de Castro na urbanización 
Parque Montouto (Concello de Teo) 

95.000,00 21.126,16 116.126,16 

3. Abastecemento e saneamento en 
Cabovila (Teo) 

175.000,00 33.560,07 208.560,07 

4. Instalación de colector en Fixó 
(Calo)  

20.000,00 27.019,74 47.019,74 

TOTAIS 350.435,92 103.557,92 453.993,84 

2. Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2008 e que se 

relacionan no punto anterior. 

3. Aprobar o Plan complementario do ano 2008 no que se inclúe a obra que de 

seguido se indica 

Denominación da obra Orzamento 

5. Abastecemento, saneamento e depuración en Agromaior 
(Teo) 

120.374,13 

TOTAIS 120.374,13 

4. Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a 

execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que legalmente son necesarias para a 

realización das obras sinaladas.  

5. Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal de 2008 os 

fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 

anualidade de 2008. 
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6. Solicitar á Excma. Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste 

Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan, que se 

entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. 

7. Facultar expresamente ao Sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado 

coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 

           
 
Sometida a votación a proposta resulta aprobada por unanimidade pero con 
explicación de voto para os Concelleiros de INTEO, PP E PSOE. 
 
O Sr. Parajó explica que él votou a favor da proposta de aprobación das obras 
do POS 2008 pero que non quere saber nada dos problemas futuros da obra 
de Parque Montouto (a nº 2 da proposta) 
 
O Sr. Blanco explica que o seu grupo tamén votou a favor da obras propostas 
para ser financiadas polo POS 2008 pero que quere que conste expresamente 
en acta que nos terreos polos que descorre a obra nº 2, a de Parque Montouto, 
existen problemas no relativo a súa  disposición por pertencer algúns tramos 
ao Concello de Santiago e outros a fincas privadas, e que non se 
responsabiliza nin él nin o seu grupo dos problemas que podan xurdir.  
 
Intervén   o  Sr. Leis e di que o PSOE  tamén apoiou as propostas pero 
solicitan expresamente que se modifique o proxecto para cumprir a legalidade. 
 
 
8º.- DICTAME DA PROPOSTA DE APROBACIÓN INCIAL DA ORDENANZA 
REGULADORA DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS. 
Intervén o Sr. Alcalde – Presidente para informar aos membros da Corporación 
que é  intención do goberno someter ao Pleno a proposta de aprobación inicial 
da ordenanza  reguladora de ruídos e vibracións que xa foi sometida á 
Comisión Informativa celebrada  o día 22 de novembro de 2007. 
 
Dí tamén o Sr. Alcalde que a intención é dotar dun marco legal ao concello en 
materia de ruídos. 
Intervén o Sr. Parajó e dí que sabe que é necesaria aínda que non a vai a 
apoiar. 
O Sr. Rego dí que o goberno actúa cara á galería. Pregunta si o Concello ten 
medios materiais e persoais suficientes como para poder por en 
funcionamento esta ordenanza. 
Intervén o Sr. Blanco e dí que considera que a día de hoxe non é necesaria. 
O Sr. Ángel Rey  dí que é claro que a Ordenanza asegura un bo 
funcionamento. 
Dí que establece unhas normas mínimas  de garantías en vivendas e en 
actividades recreativas, continúa dicindo si existen molestias ou denuncias 
agora haberá unha arma para actuar. 
 
No segundo turno o Sr. Parajó non ten nada que dicir. 
O Sr. Rego pregunta se coñecen de verdade o que vai a supoñer a entrada en 
vigor da ordenanza. 
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Contéstaselle polo goberno que sí. 
Dí o Alcalde que en ningún caso é de  cara a galería senón para solucionar 
problemas. 
Sométese a votación o acordo de aprobación inicial da Ordenanza reguladora 
de ruídos e vibracións no Concello de Teo. 
 
Votacións: a favor: 6 votos (BNG) 
                En contra: 0 votos 
                Abstencións: 10 votos. (PP, INTEO, PSOE) 
  

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL REGULADORA DA EMISIÓN E RECEPCIÓN DE RUÍDOS, 

VIBRACIÓNS É CONDICIÓNS DOS LOCAIS 

 

TÍTULO I. Disposicións xerais.  

TÍTULO II. Niveis de perturbación por ruídos e vibracións.  

TÍTULO III. Condicións esixibles ás edificacións, construción, obras na vía pública e 

establecementos industriais, comerciais e de servizos.  

TÍTULO IV. Vehículos a motor.  

TÍTULO V. Actividades varias  

TÍTULO VI. Normas reguladoras da concesión de licenzas de apertura de establecementos públicos 

e actividades recreativas.  

TÍTULO VII. Obrigas dos titulares das actividades.  

TÍTULO VIII. Réxime xurídico e sancionador.  

Disposicións adicionais.  

Disposicións transitorias.  

Disposición final.  

Anexo. Descrición dos métodos operativos utilizados nas diversas medicións acústicas e gráficas.  

 

TÍTULO I . Disposicións xerais.  

Artigo 1.º .  

Esta ordenanza regula a actuación municipal dirixida a protexer o medio ambiente contra as 

perturbacións por ruídos, vibracións e actividades molestas e a establecer as condicións requiridas para a 

obtención de licenza de apertura dos locais.  

Artigo 2º .  

Quedan sometidas ás súas prescricións, de obrigado cumprimento dentro do termo municipal, todas 

as instalacións, aparellos, construcións, derrubas, obras na vía pública e instalacións industriais, 
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comerciais, recreativas, musicais, espectáculos e de servizos, vehículos, medios de transporte e, en 

xeral, todos os elementos, actividades e comportamentos que produzan ruídos ou vibracións que 

ocasionen molestias e/ou perigosidade á veciñanza, ou que modifiquen o estado natural do medio 

ambiente circundante, calquera que sexa o seu titular, promotor ou responsable, e o lugar, público ou 

privado, aberto ou pechado, en que estean situados.  

Artigo 3.º .  

Corresponderá á Alcaldía ou á Concellería en que delegue e, de ser o caso, á Comisión de Goberno 

ou ao Pleno esixir, de oficio ou por solicitude da parte interesada, adoptar as medidas correctoras 

necesarias, sinalar as limitacións, ordenar cantas inspeccións sexan precisas, establecer instrumentos 

permanentes de control de son nas actividades suxeitas a esta ordenanza e aplicar as sancións 

correspondentes en caso de incumprirse o ordenado, consonte o disposto na lexislación de réxime local e 

na Lei 7/1997, do 11 de agosto.  

Artigo 4.º .  

As normas desta ordenanza son de obrigado e directo cumprimento, sen necesidade dun previo acto 

ou requirimento de suxeición individual, para toda actividade que se atope en funcionamento, exercicio ou 

uso e supoña a produción de ruídos ou vibracións molestos ou perigosos.  

Estas normas serán orixinariamente esixibles, a través dos correspondentes sistemas de licenzas ou 

autorizacións municipais, a toda clase de construcións, obras na vía pública, instalacións industriais, 

comerciais e de servizos, así como a todas as ampliacións, reformas ou derrubas que se proxecten, 

executen ou realicen a partir da vixencia desta ordenanza.  

Artigo 5.º .-Planeamento urbano.  

Nos traballos de execución do planeamento urbano e de autorización e realización de todo tipo de 

actividades e servizos deberá preverse a súa incidencia na xeración de ruídos e vibracións, para que se 

garanta que os usos e actividades permitidos facilitan o nivel máis axeitado posible de calidade de vida, 

reducindo a niveis aceptables a contaminación acústica, nos termos e condicións previstos na Lei 7/1997, 

do 11 de agosto, e no Decreto 150/1999, do 7 de maio, que a desenvolve, e das prescricións contidas 

neste regulamento.  

Entre outros aspectos deberá prestarse especial atención á organización do tráfico en xeral, 

transportes colectivos urbanos, recollida de residuos sólidos, localización de centros sanitarios, docentes 

e lugares de residencia colectiva, planificación de actividades ao aire libre que poidan xerar ambientes 

ruidosos, planificación e proxecto de vías de circulación cos seus elementos de illamento e 

amortecemento acústico. Con obxecto de propoñer todas aquelas medidas preventivas e/ou correctoras 

que fosen necesarias.  

Artigo 6.º .  

As actividades, instalacións e obras autorizadas con anterioridade á entrada en vigor da ordenanza 

axeitaranse ás normas establecidas nela, segundo o prescrito nas disposicións transitorias.  

Artigo 7.º .  
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Para os efectos desta ordenanza considerarase dividido o día en dous períodos denominados diúrno 

e nocturno, o primeiro deles ocupa o espazo de tempo comprendido entre as 8 e as 22 horas, 

correspondendo ao segundo o comprendido entre as 22 e as 8 horas.  

Os ruídos e vibracións emitidos ou transmitidos terán a consideración de diúrnos ou nocturnos 

segundo se produzan nun ou noutro período de tempo.  

Artigo 8.º .-Clasificación de ruídos.  

A) Co fin de poder diferenzar e ponderar os diversos ruídos con maior precisión e racionalidade 

efectuarase unha primeira clasificación en función das características ambientais en que se producen. 

Deste xeito, obtéñense os cinco niveis que se definen nos puntos seguintes e que representan unha 

diversidade de ruídos con características comúns.  

1. Nivel de emisión. Para os efectos desta ordenanza, enténdese por nivel de emisión o nivel de 

presión acústica orixinado por unha fonte sonora.  

O nivel de presión acústica (Lp) queda definido pola relación: Lp = 20 log P/Po, sendo:  

P, Valor eficaz da presión acústica producida pola fonte sonora, ponderado de acordo coa 

curva de referencia normalizada (A).  

Po, Presión acústica de referencia, de valor: Po = 2 x 10-5 NW/m2 (Pascais).  

1.1 Nivel de emisión interna (NEI). É o nivel de presión acústica existente nun determinado local 

onde funcionen unha ou máis fontes sonoras.  

1.2 Nivel de emisión externa (NEE). É o nivel de presión acústica orixinado por unha ou máis fontes 

sonoras que funcionen no espazo libre exterior.  

2. Nivel de recepción. É o nivel de presión acústica existente nun determinado lugar, orixinado por 

unha fonte sonora que funciona noutro lugar.  

2.1 Nivel de recepción interna (NRI). É o nivel de recepción medido no interior dun local que, 

segundo a orixe do ruído, se clasificará en:  

- Nivel de recepción interna con orixe interna (NRII).  

- Nivel de recepción interna con orixe externa (NRIE)  

2.2 Nivel de recepción externa (NRE). É o nivel de recepción medido nun determinado punto situado 

no espazo libre exterior.  

B) Co fin de poder diferenciar e ponderar os diversos ruídos, con maior precisión e racionalidade, 

efectúase unha segunda clasificación do ruído tendo en conta a súa variación en función do tempo, 

considerándose os que se definen a seguir:  

1. Ruído continuo. É aquel que se manifesta ininterrompidamente durante máis de dez minutos. Pola 

súa vez, dentro deste tipo de ruído, diferéncianse tres situacións:  

1.1 Ruído continuo-uniforme. É aquel que, utilizando a posición de resposta lenta do equipo de 

medida, mantén constante o nivel de presión acústica (Lp) ou os seus límites difiren en menos de ±3 

dBA, en períodos de medición de dous minutos.  
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1.2 Ruído continuo-variable. Cando o nivel de presión acústica (Lp), utilizando a posición de resposta 

lenta do equipo de medida, varía entre uns límites que difiren entre ±3 e ±6 dBA.  

1.3 Ruído continuo-flutuante. É aquel ruído continuo que, utilizando a posición de resposta lenta do 

equipo de medida, varía o nivel de presión acústica (Lp) entre uns límites que difiren en máis de ±6 dBA.  

2. Ruído transitorio. É aquel que se manifesta ininterrompidamente durante un período de tempo 

igual ou menor a 5 minutos. Dentro deste tipo diferéncianse dúas categorías:  

2.1 Ruído transitorio-periódico. É aquel ruído que se repite con maior ou menor exactitude, cunha 

periodicidade, na que é posible determinar a súa frecuencia.  

2.2 Ruído transitorio-aleatorio. É aquel ruído que se produce de forma totalmente imprevisible, polo 

que para a súa correcta valoración é necesaria unha análise estatística da variación temporal do nivel 

sonoro durante un tempo suficientemente significativo.  

C) Co fin de poder diferenciar e ponderar os diversos ruídos con maior precisión e racionalidade 

efectúase unha terceira clasificación tendo en conta a relación establecida entre a fonte sonora ou 

vibrante que causa a molestia e o propietario ou manipulador da dita fonte:  

1. Ruído obxectivo. É aquel ruído producido por unha fonte sonora ou vibrante que funciona de 

forma automática, autónoma ou aleatoria, sen que interveña ningunha persoa que poida variar as súas 

condicións de funcionamento.  

2. Ruído subxectivo. É aquel ruído producido por unha fonte sonora vibrante que funciona baixo 

condicións supeditadas á vontade dun manipulador ou titular.  

3. Ruído de fondo. Para os efectos desta ordenanza, considérase ruído de fondo o existente nun 

determinado ambiente ou recinto cun nivel de presión acústica que supera o 90 % dun tempo de 

observación suficientemente significativo, en ausencia do ruído obxecto da inspección.  

Artigo 9.º .  

1. O grao de precisión dos sonómetros utilizados, para a medición do illamento acústico e do nivel de 

vibración será do tipo 1.  

Para a medición do nivel do ruído poderán utilizarse equipos de precisión do tipo 1. En caso de que 

o ruído ambiental conteña impulsos, empregarase instrumentación que cumpra a Norma IEC-804, UNE-

EN 60804.  

A clasificación da precisión dos sonómetros aterase ao establecido na Norma IEC-651-7 9 e UNE 

60651.  

2. Ao comezo e ao remate de cada medición acústica efectuarase unha comprobación do sonómetro 

utilizado mediante un calibrador sonoro apropiado para isto. Esta comprobación quedará recollida no 

informe da medición. Así mesmo, figurará a calibración anual correspondente, de acordo co regulado pola 

Orde do 16 de decembro de 1998 pola que se regula o control metrolóxico do estado sobre instrumentos 

destinados a medir niveis de son audible.  

Artigo 10.º .  



 23 

1. A determinación do nivel de ruído realizarase e expresarase en decibelios, corrixidos consonte a 

rede de ponderación normalizada mediante a curva de referencia tipo A.  

2. A posta en estación do equipo de medida realizarase de acordo cos requisitos establecidos nesta 

ordenanza en función das características ambientais en que se produza o ruído obxecto de medición 

(artigo 12.º ).  

3. A característica introducida no equipo de medida (lento, rápido ou estatístico) será a establecida 

nesta ordenanza en función da variación do ruído respecto ao tempo (artigo 8.º ).  

Artigo 11.º .-Niveis de vibración.  

1. A determinación do nivel de vibración realizarase de acordo co establecido na Norma ISO-2631-2, 

apartado 4.2.3.  

A magnitude determinante da vibración será a súa aceleración, medida sobre un eixe e corrixida 

mediante a aplicación da ponderación combinada sobre os tres eixes (r.m.s.) m/s2.  

2. Para cuantificar a intensidade da vibración utilizarase calquera dos procedementos que se indican 

nos apartados seguintes:  

2.1 Determinación por lectura directa da curva que corresponde á vibración considerada.  

2.2 Medición do espectro da vibración considerada en bandas de tercio de oitava (entre 1 e 80 Hz) e 

determinación posterior da curva base mínima que contén o dito espectro. Para estes efectos utilizarase o 

diagrama do artigo 13.º .  

En caso de variación nos resultados obtidos por un ou outro sistema considerarase o valor máis 

elevado.  

3. No informe da medición consignaranse, ademais, os datos seguintes:  

- Plano acoutado sobre a situación do acelerómetro.  

- Vibración de fondo unha vez paralizada a fonte xeradora das vibracións.  

 

TÍTULO II. Niveis de perturbación por ruídos e vibracións.  

Artigo 12.º .-Valoración dos ruídos e vibracións.  

A intervención municipal tenderá a conseguir que as perturbacións por ruídos e vibracións evitables 

non exceda dos límites que se indican ou a que se fai referencia neste título.  

A valoración dos niveis de ruído rexerase polas normas que seguen:  

Primeira. A medición levarase a cabo na situación e horario en que as molestias sexan máis 

acusadas.  

Segunda. A medición levarase a cabo nas condicións establecidas no anexo.  

As medidas realizaranse, normalmente, coas fiestras pechadas.  

Ruído de fondo. Para avaliar os niveis de ruído na forma indicada anteriormente terase en 

consideración o nivel sonoro de fondo que se aprecie durante a medición, de acordo co procedemento 

incluído no anexo desta ordenanza.  



 24 

Terceira. En previsión dos posibles erros de medición cando esta requira unha especial precisión, ou 

se así o solicitase o interesado, adoptaranse as seguintes precaucións:  

a) Contra o efecto de pantalla. O observador sitúase no plano normal ao eixe do micrófono e o máis 

separado posible deste de xeito que sexa compatible coa lectura da escala sen erro de 

paralelaxe.  

b) Contra a distorsión direccional. Situado en estación o aparello, daráselle a volta no interior do 

ángulo sólido determinado por un octante e fixarase na posición en que a lectura sexa 

equidistante dos valores extremos así obtidos.  

c) Contra o efecto do vento. Cando se considere que a velocidade do vento resulta superior a 0,8 

metros/segundo empregarase unha pantalla que protexa o aparello. Para velocidades 

superiores a 1,6 metros/segundo desistirase da medición, salvo que se empreguen aparellos 

especiais.  

 

 

Artigo 13.º .-Límites ao ruído e vibracións.  

Primeiro. Ruídos.  

1. Ningunha fonte sonora deberá emitir nin transmitir niveis de ruído superiores aos que se describen 

no cadro I e en función das zonas de sensibilidade acústica que se describen no apartado seguinte.  

2. Zonas de sensibilidade acústica son aquelas partes do territorio que presentan un mesmo rango 

de percepción acústica e que se clasifican de acordo cós seguintes criterios:  

A) Zona de alta sensibilidade acústica: sectores do territorio que admiten unha protección alta contra 

o ruído, como áreas sanitarias, docentes, culturais ou espazos protexidos.  

B) Zona de moderada sensibilidade acústica: sectores do territorio que admiten unha percepción do 

nivel sonoro medio, como áreas residenciais, vivendas, hoteis ou zonas de especial protección como 

centros históricos.  

C) Zona de baixa sensibilidade acústica: sectores do territorio que admiten unha percepción do nivel 

sonoro elevado, como áreas de recreo, zonas industriais, centros comerciais, etc.  

D) Zona de servidume: sectores do territorio afectados por servidumes sonoras a favor de sistemas 

xerais de infraestruturas.  

E) Zonas específicas xustificadas polo uso do solo ou a concorrencia doutras causas.  

3. Os plans xerais de ordenación municipal delimitarán as zonas de sensibilidade acústica. En tanto 

non estean incluídas no planeamento, virán delimitadas polo uso predominante existente en cada unha 

delas.  

4. Zonas saturadas. Entenderanse como zonas saturadas aquelas que alcancen os máximos niveis 

de ruído no exterior fixados para elas, debido a que as actividades desenvolvidas nelas provoquenn a 

concentración de fontes sonoras ou a afluencia masiva de xente.  
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5. Naquelas zonas do concello onde cheguen a existir numerosas actividades destinadas ao uso de 

establecementos abertos ao público, sempre que os niveis de recepción no ambiente exterior producidos 

pola adición das múltiples actividades existentes e pola actividade das persoas que utilicen estes 

establecementos superen en máis de 3 dBA os niveis fixados nesta disposición, o Concello establecerá 

as medidas oportunas, dentro do seu ámbito de competencias, tendentes a diminuír o nivel sonoro 

exterior ata situalo dentro dos límites correctos.  

Para estes efectos, o Concello, iniciará o expediente de declaración de zona saturada segundo o 

seguinte procedemento:  

a) Informe dos servizos técnicos municipais que incorporarán ao expediente a seguinte 

documentación:  

- Un estudo sonométrico no que se xustifique que o nivel sonoro do conxunto de fontes sonoras 

supera o nivel antes indicado, de acordo co previsto nesta ordenanza  

- Un plano no que se delimite, de forma precisa e clara, a zona acusticamente saturada, de acordo 

co estudo anterior, así como, de ser o caso, a zona de respecto que a circunde, que irá integrada por 

unha franxa dun ancho mínimo de 50 m arredor daquela. A delimitación da zona de respecto perseguirá 

evitar que a contaminación sonora existente se estenda ás zonas limítrofes, e para a determinación do 

seu ámbito atenderase ás características propias da estrutura urbana, en cada caso, e aos resultados do 

estudo sonométrico no contorno da zona que se vaia declarar acusticamente saturada.  

- Un informe no que se estableza o tipo e características dos establecementos ou actividades que, 

no seu conxunto, xeren a saturación.  

- Documento proposta de medidas xerais e/ou individuais que se deben adoptar.  

a) Información pública por un prazo de vinte días mediante as publicacións legalmente esixibles.  

b) Resolución motivada do Alcalde, con expresión dos lugares afectados, as medidas adoptadas e o 

prazo da súa vixencia.  

c) Publicación da resolución no Boletín Oficial da Provincia e comunicación asemade na prensa local 

para os efectos do seu xeral coñecemento.  

6. As zonas saturadas quedarán suxeitas a un réxime especial de actuacións que perseguirá a 

progresiva redución dos niveis sonoros, ata acadar os establecidos con carácter xeral nesta ordenanza.  

7. A teor das circunstancias concorrentes, poderán adoptarse todas ou algunha das seguintes 

medidas:  

a) Prohibición ou limitación horaria de colocar mesas e cadeiras na vía pública, e retirada temporal 

das licenzas concedidas para isto.  

b) Establecemento de restricións ao tráfico rodado.  

c) Establecemento de límites de emisión máis restritivos que os de carácter xeral, esixindo aos 

titulares das actividades as medidas correctoras complementarias.  

d) Prohibición de instalar, modificar ou ampliar as actividades que, expresamente, se determinen e 

que poidan ser orixe da saturación, incluso na zona de respecto.  

e) Prohibición de actividades comerciais e publicitarias na vía pública.  
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f) Calquera outra medida tendente á consecución do nivel de ruído regulado nesta ordenanza das 

incluídas no artigo 74 desta ordenanza e no artigo 20 da Lei 7/1997 de 11 de agosto, de protección contra 

a contaminación acústica.  

8. Cadro I.  

Niveis de recepción externa  

 Zonas de sensibilidade acústica  Niveis de período diúrno  Niveis de período nocturno  

A  60  50  

B  65  55  

C  70  60  

D/Outras esp.  75  65  

Niveis de recepción interna.  

Zonas de sensibilidade acústica  Niveis de período diúrno  Niveis de período nocturno  

A  30  25  

B  35  30  

C-D  40  35  

9. Zona de servidume.  

A zona de servidume sonora derivada da existencia ou previsión de focos emisores de ruído e/ou 

vibración, como poden ser as infraestruturas viarias, as ferroviarias ou outros equipos públicos que o 

reclamen, será delimitada polo Concello no planeamento urbanístico ou polos procedementos previstos 

na lexislación de réxime local.  

A zona de servidume abranguerá o territorio do contorno do foco emisor e delimitarase nos puntos 

do territorio ou curva isófona (curva de igual percepción de son), onde se midan os valores guía de 

recepción no ambiente exterior que correspondan de acordo coas zonas de sensibilidade acústica.  

En caso de que pola zona de sensibilidade acústica A transcorra unha autoestrada, a zona de 

servidume derivada desta comprenderá o territorio do contorno da autoestrada ata os puntos do espazo 

delimitado pola curva isófona 60 dBA.  

Excepcionalmente, o Concello poderá autorizar unha ampliación determinada, de carácter temporal 

e xustificada, nos niveis máximos no ambiente exterior en puntos determinados do termo municipal, 

atendendo a eventos singulares programados tales como celebracións, feiras, festas ou manifestacións, 

ao mesmo tempo que se darán as ordes precisas para reducir ao máximo as molestias aos cidadáns.  

10. A cada unha das zonas de sensibilidade acústica adscríbense os seguintes tipos de recintos:  

Tipo I: dormitorios en edificios sanitarios, clínicas ou centros de repouso, auditorios, teatros de 

opera.  

Tipo II: dormitorios en vivendas, consultorios médicos, dormitorios de hoteis e teatros.  
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Tipo III: salas de estar, aulas de ensino, centros de culto, bibliotecas, oficinas de dirección, cines, 

salas de exposición, museos.  

Tipo IV: usos comúns de vivendas, corredores, cociñas, recibidores, salas de espera, laboratorios.  

Tipo V: comercios, restaurantes, polideportivos, piscinas cubertas, estacións de viaxeiros.  

Calquera outro uso non recollido incluirase no tipo ao que máis se poida asimilar.  

11. Exceptúanse da prohibición expresada no punto anterior os ruídos procedentes do tráfico, 

construción e traballos na vía pública, que se regulan en títulos específicos.  

12. Niveis de emisión.  

 Tipo de actividades  
Nivel de emisión 

máximo  

Establecementos que dispoñan de equipos musicais, actuacións, 

espectáculos, etc.  
90 dBA  

Resto de actividades  80 dBA  

13. No non previsto nos parágrafos anteriores en ningún edificio que, ademais doutros, teña uso de 

vivenda se poderá xerar ruído que exceda dos 90 dBA.  

Segundo. Vibracións.  

1. Ningún aparello mecánico poderá transmitir aos elementos sólidos que compoñen a 

compartimentación do recinto receptor niveis de vibración superiores aos sinalados no anexo A da Norma 

ISO-2631-2, e que son os seguintes:  

Estándares limitadores para a transmisión de vibracións  

Uso do recinto afectado  Período  Curva base  

Diurno  1  Sanitario  

Nocturno  1  

Diurno  2  Residencial  

Nocturno  1,4  

Diurno  4  Oficinas  

Nocturno  4  

Diurno  8  Almacén comercial  

Nocturno  8  

1.2. Para os efectos do establecido no apartado anterior, consideraranse as curvas base que se 

detallan no gráfico que se xunta a este título.  

Curvas base para determinar molestias por vibracións nos edificios (Fig. 5.a. da Norma ISO-

2631-2).  
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2. A magnitude determinante da vibración será a súa aceleración medida sobre un eixe e corrixida 

mediante a aplicación da ponderación combinada sobre os tres eixes (r.m.s.) en m/s2.  

3. Para cuantificar a intensidade da vibración utilizarase calquera dos procedementos que se indican 

nos apartados seguintes:  

3.1 Determinación por lectura directa da curva que corresponde á vibración considerada.  

3.2 Medición do espectro da vibración considerada en bandas de tercio de oitava (entre 1 e 80 Hz) e 

determinación posterior da curva base mínima que contén este espectro. Para estes efectos utilizarase o 

diagrama do apartado 1.2.  

4. En caso de variación nos resultados obtidos por un ou outro sistema considerarase o valor máis 

elevado.  

5. No informe da medición consignaranse, ademais, os datos seguintes:  

- Plano acoutado sobre a situación do acelerómetro.  

- Vibración de fondo unha vez paralizada a fonte xeradora das vibracións.  

6. En todo caso, non poderá permitirse ningunha vibración que sexa detectable sen instrumentos de 

medida nos lugares onde se efectúa a comprobación.  

7. Para a avaliación das vibracións teranse en conta as seguintes recomendacións a hora de fixar o 

acelerómetro  

7.1 Situarase no paramento e no punto de máxima perturbación. Se fora difícil a determinación do 

citado punto, realizaranse varias medicións ata a súa avaliación.  

7.2 A superficie onde se fixe deberá ser o máis uniforme e lisa que sexa posible, de modo que se 

consiga unha transmisión óptima das vibracións.  

7.3 O transdutor deberase fixar da forma máis adecuada para cada caso, de xeito que se garanta 

unha correcta transmisión das vibracións.  

  

TÍTULO III. Condicións esixibles á edificación, construción, obras na vía pública e 

establecementos industriais, comerciais e de servizos  

Artigo 14.º .  

A medición do illamento acústico esixido ás distintas particións e solucións construtivas que 

compoñen os diversos recintos das edificacións realizarase segundo as prescricións establecidas na 

Norma UNE -EN-ISO-140.  

Artigo 15.º .  

1. As condicións acústicas esixibles aos diversos elementos construtivos que compoñen a 

edificación serán as determinadas no capítulo III da Norma básica de edificación sobre condicións 

acústicas (NBE-CA-88).  
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2. Exceptúanse do apartado anterior os forxados construtivos do primeiro andar da edificación cando 

esta planta sexa de uso residencial (ou o muro estremeiro, se a vivenda é na mesma planta) e no baixo 

poidan localizarse, de acordo co planeamento municipal, usos susceptibles de producir molestias por 

ruídos ou vibracións.  

Nestes casos o illamento acústico do ruído aéreo esixible será de 55 dBA e xustificarase o 

dimensionamento do forxado no proxecto construtivo.  

Artigo 16.º .-Certificado de final de obra.  

1. A partir da presentación do correspondente certificado de fin de obra, o Concello comprobará o 

cumprimento das prescricións establecidas neste título, comprobación que poderá omitirse se a achegan 

os promotores, xunto coa anterior certificación, certificado de illamento acústico expedido por empresas 

ou entidades homologadas pola Consellería de Medio Ambiente  

2. Non se concederá a licenza de primeira ocupación ou de funcionamento da actividade sen o 

informe favorable sobre o cumprimento dos requisitos acústicos esixidos.  

3. O procedemento regulador de homologación das empresas ou entidades para efectuar medicións 

en contaminación acústica e vibracións será o establecido no capítulo II do Decreto 150/1999, do 7 de 

maio, polo que se aproba o Regulamento de protección contra a contaminación acústica.  

4. Sen o informe favorable do cumprimento dos requisitos acústicos esixidos non se concederá a 

licenza de primeira ocupación ou funcionamento da actividade.  

O certificado final de obra recollerá necesariamente que os materiais proxectados foron instalados.  

 

Artigo 17.º .-Solucións construtivas.  

Para os efectos dos límites fixados no artigo 13º sobre protección do ambiente exterior teranse en 

conta as seguintes prescricións:  

Primeira. En todas as edificacións, a solución construtiva dos cerramentos exteriores dotados ou, 

non de illamento acústico, proporcionará unha atenuación global mínima para os ruídos aéreos de 45 

dBA no intervalo de frecuencias comprendidas entre 100 e 3.150 Hz.  

Segunda. Os elementos construtivos e de illamento acústico e os recintos en que se aloxen 

actividades e instalacións industriais, comerciais e de servizos, deberán posuír capacidade suficiente de 

atenuación acústica para o exceso de intensidade sonora que se orixine no seu interior e, se fose 

necesario, disporán de sistemas de aireación inducida ou forzada que permitan pechar os ocos ou 

fiestras existentes ou proxectados. En calquera caso, as discotecas, salas de festa ou baile e cafeterías, 

bares, restaurantes, etc., que dispoñan de equipo de música ambiental ou aparellos de música de 

utilización pública deberán dotarse dun sistema eficaz de insonorización en paramentos e teitos.  

Terceira. Os aparellos elevadores, as instalacións de acondicionamento de aire e torres de 

refrixeración, a distribución, depuración de augas, a transformación de enerxía eléctrica, instalacións de 

calefacción e demais servizos dos edificios, serán instalados coas precaucións de localización e illamento 

que garantan un nivel de transmisión sonoro non superior aos límites fixados nos artigos 13.º e 18.º .  
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En particular, os cuartos de caldeiras e as salas de maquinaria non poderán lindar por paramentos 

horizontais e verticais con zonas destinadas a uso de vivenda, dentro dun mesmo edificio. En caso de 

imposibilidade física, o local de contención deberá estar illado integramente ata alcanzar un nivel mínimo 

de 70 dBA con relación á vivenda.  

Cuarta. Nas obras e traballos de construción, modificación, reparación ou derruba de edificios, así 

como nas que se realicen na vía pública adoptaranse as medidas oportunas para evitar que os ruídos 

emitidos excedan dos niveis acústicos fixados no artigo 13.º, recorrendo á utilización de equipos e 

maquinaria homologados cos correspondentes certificados de insonorización.  

Quinta. O Concello poderá escusar a precedente prescrición nas obras de declarada urxencia e 

naqueloutras en que a demora puidese supor perigo de afundimento, corremento, inundación, explosión 

ou riscos de natureza análoga.  

Nestes casos, atendidas as circunstancias concorrentes, poderá autorizar o emprego de maquinaria 

e a realización de operacións cunha emisión de nivel sonoro superior ao permitido na zona de que se 

trate, condicionando o sistema de uso ao horario de traballo e á necesaria protección persoal dos 

operarios.  

Sexta. Requirirá autorización expresa a instalación de sistemas de megafonía e equipos musicais en 

feiras, barracas e tómbolas, así como a venda e proclama de artigos voceando.  

Sétima. Deberán amortecerse as portas metálicas de garaxes ou locais e as persianas de protección 

que produzan un impacto ao pecharse que poida molestar aos veciños. De igual xeito os motores e 

mecanismos de arrastre.  

Artigo 18.º .-Normas de protección do ambiente interior.  

Con relación aos límites fixados no artigo 13.º sobre protección do ambiente interior dos recintos, 

observaranse as seguintes normas:  

Primeira. En todas as edificacións, os cerramentos exteriores axustaranse ao disposto na prescrición 

primeira do artigo anterior. Non obstante, nos casos en que a edificación se vaia realizar nun sector 

afectado por ruídos tales como os procedentes de trens, estacións de autobuses ou similares, o illamento 

acústico esixido poderá aumentarse se se considera imprescindible para atenuar os efectos de 

importantes agresións acústicas, chegando en casos extremos, a prohibírense determinados usos do 

solo.  

Segunda. Nos inmobles en que coexistan vivendas e outros usos autorizados polas ordenanzas 

municipais non se permitirá a instalación, funcionamento ou uso de ningunha máquina, aparello ou 

manipulación cun nivel sonoro que exceda de 75 dBA.  

Terceira. Prohíbese toda emisión de ruídos nos establecementos situados en edificios de vivendas 

cando o nivel sonoro transmitido a aquelas exceda de 30 dBA durante a noite (de 22.00 a 8.00 horas), e 

35 dBA durante o día (de 8.00 a 22.00 horas).  

Cuarta. Os aparellos elevadores e demais elementos que se mencionan na prescrición terceira do 

artigo anterior serán instalados coas precaucións de localización e illamento que garantan un nivel de 

transmisión sonora non superior a 32 dBA cara ao interior da edificación.  



 31 

Quinta. As máquinas, aparellos ou manipulacións xeradores ruídos de nivel superior a 80 dBA que 

puidesen instalarse ou realizarse en edificios fabrís, situaranse en locais ad hoc, illados dos restantes 

lugares de permanencia de persoal, de forma que neles non se exceda o límite de 80 dBA. Os operarios 

encargados do manexo de tales elementos serán provistos de medios de protección persoal que garantan 

a súa seguridade e saúde.  

Artigo 19.º .-Regras de corrección de vibracións.  

Para corrixir a transmisión de vibracións deberán terse en conta as seguintes regras:  

Primeira. Todo elemento con órganos móbiles terá que manterse en perfecto estado de 

conservación, principalmente no que se refire ao seu equilibrio dinámico e estático, así como á suavidade 

de marcha dos seus coxinetes ou camiños de rodadura.  

Segunda. Non se permite ancorar maquinaria, soportes desta ou calquera órgano móbil nas paredes 

medianeiras, teitos ou forxados de separación entre locais de calquera clase de actividade, así como nos 

elementos da estrutura da edificación.  

Terceira: A ancoraxe de calquera maquinaria ou órgano móbil en solos ou estruturas non 

medianeiras non poderá ir directamente conectada cos elementos construtivos da edificación. Disporase, 

en todo caso, interpoñendo dispositivos antivibratorios adecuados e, se fose necesario, de fundicións ou 

bases especiais.  

Cuarta. Situaranse todas as máquinas de forma que as súas partes máis saíntes ao final da carreira 

de desprazamento queden a unha distancia mínima de 0,70 metros dos muros perimetrais e dos 

forxados, debendo elevarse a un metro esta distancia cando se trate de elementos medianeiros.  

Quinta. As máquinas que arrinquen violentamente, as que traballen por golpes ou choques bruscos 

e as dotadas de órganos con movemento alternativo deberán estar ancoradas de xeito independente 

sobre o solo firme e illadas igualmente da estrutura da edificación e do piso do local por intermedio de 

materiais ou dispositivos absorbentes da vibración.  

Sexta. Os condutos polos que circulen fluídos, líquidos ou gases, de xeito forzado, conectados 

directamente con máquinas que teñan órganos en movemento, disporán de dispositivos de separación 

que impidan a transmisión das vibracións xeradas en tales máquinas. As bridas e soportes dos 

condutores terán elementos antivibratorios. As aberturas dos muros para o paso das conducións 

encheranse con materia absorbentes da vibración.  

Sétima. Nos circuítos de auga terase o coidado de evitar o golpe de ariete. As seccións e disposición 

das válvulas e das billas permitirán que o fluído circule por elas en réxime normal para os gastos 

habituais, debendo introducirse nas instalacións, se é necesario, dispositivos especiais para evitar ruídos 

e vibracións nos tubos. En todo caso, estas instalacións executaranse de acordo co Regulamento do 

servizo municipal de auga potable no momento en que este se aprobe. 

Artigo 20.º .-Valoración dos niveis de sonoridade.  

A valoración dos niveis de sonoridade que establece a ordenanza axustarase ás seguintes normas:  
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Primeira. A medición levarase a cabo, tanto para os ruídos emitidos como para os transmitidos, no 

lugar en que o seu valor sexa máis alto e, se fose preciso, no momento e situación en que as molestias 

sexan máis acusadas e no momento en que sexan máis desfavorables.  

Segunda. Os propietarios, posuidores ou encargados dos xeradores de ruídos terán que facilitar aos 

funcionarios municipais habilitados para a inspección o acceso ás súas instalacións ou focos de ruído, e 

disporán o seu funcionamento ás distintas velocidades, cargas ou marchas que lles indiquen os ditos 

funcionarios. Así mesmo, poderán presenciar o proceso operativo e asesorarse cos técnicos que 

consideren procedentes. Este persoal municipal, en exercicio das funcións previstas nesta ordenanza 

gozará da condición de axente da autoridade.  

Artigo 21.º .-Documentación precisa. Proxectos.  

Nos proxectos de instalación de actividades afectadas polo Regulamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas e perigosas, xuntamente coa solicitude de licenza de apertura, presentarase un 

estudo que xustifique as medidas correctoras previstas para que a emisión e a transmisión dos ruídos 

xerados polas distintas fontes sonoras cumpran as prescricións desta ordenanza.  

Este estudo xustificativo desenvolverá, como mínimo, os aspectos que se establecen nos seguintes 

apartados:  

A) En caso de ruído aéreo:  

1. Identificación das fontes sonoras máis destacables da actividade e valoración do seu nivel 

acústico (NEI).  

2. Localización e descrición das características da zona máis probable de recepción do ruído 

orixinado na actividade, sinalando expresamente os límites legalmente admisibles na dita zona (NR).  

3. Valoración, en función dos datos anteriores, da necesidade mínima de illamento acústico fronte ao 

ruído aéreo, tendo en conta os niveis mínimos esixidos nos artigos 17º e 48º e na disposición adicional 

terceira.  

4. Deseño da instalación acústica proposta, con descrición dos materiais utilizados e dos detalles 

construtivos da súa montaxe.  

5. Xustificación analítica da validez da instalación proposta.  

B) En caso de ruído estrutural por vibracións:  

1. Identificación da máquina ou instalación conflitiva, detallando as súas características 

fundamentais (carga e frecuencia).  

2. Descrición do antivibrador seleccionado e cálculo analítico onde se aprecie a porcentaxe de 

eliminación da vibración obtida coa súa instalación.  

3. Detalle gráfico onde se aprecien as características da súa montaxe, cumprindo o indicado no 

artigo 19º .  

C) En caso de ruído estrutural por impactos:  

1. Descrición da natureza e características físicas dos impactos.  
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2. Valoración da posible transmisión dos impactos aos recintos lindantes.  

3. Descrición da solución técnica deseñada para eliminar a transmisión estrutural dos ditos impactos.  

4. Detalle gráfico onde se aprecien as características da solución adoptada.  

D) Nos proxectos consideraranse as posibles molestias por ruídos que poidan ocasionarse nas 

inmediacións da actividade por efectos indirectos, propoñendo as medidas correctoras, en especial nos 

seguintes casos: actividades que xeren tráfico elevado nas inmediacións como almacéns, locais públicos 

e discotecas e actividades que requiran operacións de carga e descarga ou funcionamento das súas 

instalacións en período nocturno.  

E) Non serán esixibles as medidas específicas do título VI aos proxectos daqueles establecementos 

cun horario de funcionamento que sexa exclusivamente o comprendido entre as 8 e as 22 horas e cuns 

aparellos musicais que sexan unicamente radio, televisión e fío musical cun nivel de emisión interno (NEI) 

máximo de 75 dBA. En calquera caso, nestes supostos os establecementos disporán dun illamento 

mínimo ao ruído aéreo de 50 dBA.  

Artigo 22.º .-Estudo de impacto ambiental (EIA).  

Enténdese por impacto ambiental a alteración sobre o medio ambiente, a saúde e o benestar da 

poboación, provocada pola execución dun proxecto, respecto á situación existente de non executarse o 

devandito proxecto.  

O concepto de EIA refírese aos estudos que se efectúan co obxecto de identificar, predicir e sobre 

todo previr as consecuencias e os efectos ambientais, orixinados pola implantación dunha nova 

actividade nunha zona urbana catalogada como protexida. Resumindo, trátase de analizar as variables 

ambientais, establecer as súas relacións, interpretar os resultados e valorar as consecuencias.  

Para elaborar o EIA, en relación co ruído procédese en primeiro lugar a recompilar toda a 

información referente ao proxecto, describir as accións susceptibles de producir ruídos e os efectos que 

poden provocar no medio ambiente. Nunha segunda fase identifícanse e valórase os impactos e 

propóñense as medidas correctoras adecuadas.  

TÍTULO IV . Vehículos a motor.  

Artigo 23.º .  

Todo vehículo de tracción mecánica deberá ter en boas condicións de funcionamento o motor, a 

transmisión, a carruaxe e demais órganos capaces de producir ruídos, vibracións ou fumes, 

especialmente o dispositivo silenciador dos gases de escape, co fin de que o nivel sonoro emitido ao 

circular ou co motor en marcha non exceda dos límites que establece esta ordenanza.  

Artigo 24.º .  

Prohíbese a circulación de vehículos a motor co chamado escape libre ou con silenciadores non 

eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados ou con tubos resoadores.  

Igualmente prohíbese a circulación de vehículos con exceso de carga que produzan ruídos 

superiores aos fixados por esta ordenanza.  
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Artigo 25.º .  

Queda prohibido o uso de bucinas ou calquera outro sinal acústico dentro do casco urbano, agás 

nos casos de inminente perigo de atropelo ou colisión ou cando se trate de servizos públicos de urxencia 

(policía, servizo de extinción de incendios e asistencia sanitaria) ou de servizos privados para o auxilio 

urxente de persoas ou a defensa perentoria de bens.  

Artigo 26.º .  

A carga, descarga e transporte de materiais en camións deberá facerse de maneira que o ruído 

producido non resulte molesto. O persoal dos vehículos de reparto deberá cargar e descargar as 

mercadorías sen producir impactos directos sobre o piso do vehículo ou sobre o pavimento e evitará o 

ruído producido polo desprazamento ou trepidación da carga durante o percorrido. Prohíbense as 

actividades de carga e descarga de mercancías, manipulación de caixas, bidóns, materiais de construción 

e obxectos similares na vía pública entre as 22 horas e as 8 horas do día seguinte, cando estas 

operacións superen os límites sonoros establecidos nesta ordenanza.  

É preceptiva a autorización municipal expresa para aquelas actividades que xustifiquen 

tecnicamente a imposibilidade de respectar os límites establecidos.  

Artigo 27.º .  

Os limites superiores admisibles para os ruídos emitidos polos distintos vehículos a motor serán, de 

acordo co establecido no artigo 6.2 e 3 do Decreto 1.439/1972, do 25 de maio, para ciclomotores e 

vehículos automóbiles de cilindrada non superior a 50 centímetros cúbicos.  

- De dúas rodas 80 dBA.  

- De tres rodas 82 dBA.  

Para o resto dos vehículos automóbiles, con cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, os límites 

serán os establecidos no anexo 4 do regulamento número 9 sobre prescricións uniformes para a 

homologación do vehículo, no que se refire a ruído, publicado no Boletín Oficial do Estado o 23 de 

novembro de 1974.  

Nos casos en que se afecte notoriamente á tranquilidade da poboación poderanse sinalar zonas ou 

vías polas que non poida circular algunha clase de vehículos a motor a determinadas horas da noite.  

Queda prohibido producir ruídos innecesarios debidos a un mal uso ou condución violenta do 

vehículo, aínda que estean dentro dos límites máximos admisibles.  

Será de aplicación a lexislación estatal ou autonómica sobre a materia.  

O recoñecemento dos vehículos a motor aterase ás normas seguintes:  

a) Para os ciclomotores o método de medida do ruído será o mesmo que se establece no apartado 

seguinte, se ben a velocidade de paso por diante do sonómetro será de 30 quilómetros/hora.  

b) Para o resto dos vehículos automóbiles, o método de medida do ruído será o establecido na 

regulamentación aplicable.  

Artigo 28.º .  
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Restricións de circulación:  

1. Consonte o artigo 5.3.º da Lei 7/1997, do 11 de agosto, nos casos nos que o ruído do tráfico 

afecte notoriamente a tranquilidade da poboación, o Concello poderá sinalar zonas ou vías nas que 

algunhas clases de vehículos de motor non poderán circular ou deberán facelo de xeito restrinxido en 

horario e velocidade.  

2. Para os efectos do establecido no parágrafo anterior, considéranse as zonas que soportan un 

nivel de ruído, debido ao tráfico rodado, que alcanza valores de nivel continuo equivalente (LpAeq) 

superior a 55 dBA durante o período nocturno (de 22.00 a 8.00 h).  

Artigo 29.º .-Mecanismos de control.  

1. A policía local poderá formular denuncia contra o condutor ou, se é o caso, propietario de todo 

vehículo que, ao seu xuízo, exceda os niveis máximos de ruídos, vibracións ou emisión de fumes 

permitidos. Na denuncia indicaráselle a obriga de presentar o vehículo no lugar, data e hora para o seu 

recoñecemento e inspección á que poderá asistir cos técnicos que desexe, así como os efectos derivados 

da falta de presentación do vehículo, que poden ser a imposición de sancións e incluso o precintado do 

vehículo correndo pola súa cota os gastos.  

2. A determinación da data e hora fixarase na forma que resulte máis cómoda para o interesado e 

sexa compatible, na medida do posible, coas súas obrigas profesionais ou laborais.  

3. Presentado o vehículo a inspección, se se comprobase que non supera os niveis permitidos, a 

denuncia será sobresida. Noutro caso, a Administración outorgará ao seu titular un prazo máximo de 15 

días para que emende as deficiencias, e fixará unha nova data para a inspección, coas advertencias para 

o caso de incumprimento do deber de presentación ou de non emendar as deficiencias.  

4. A non presentación do vehículo na data e hora fixadas, sen causa xustificada, poderá ser 

sancionada como infracción grave, todo isto ser prexuízo da facultade da Administración de volver 

efectuar outro requirimento para unha nova data co fin de emendar as e indicándolle que, de non atender 

este novo requirimento, incorrerá en infracción grave e sen máis trámite procederá o precintado do 

vehículo.  

5. Se, malia isto, o titular do vehículo non chegase a presentalo para a inspección na nova data 

sinalada, a Administración procederá á localización e precintado do vehículo e, se é o caso, a trasladalo 

ao depósito municipal.  

6. O precinto só será levantado para que o interesado poida reparar as deficiencias do vehículo, e 

neste caso, faráselle entrega deste nas condicións sinaladas nos apartados 4 e 5.  

 

TÍTULO V . Actividades varias.  

Artigo 30.º .-Comportamento dos cidadáns na vía pública e na convivencia diaria.  

1. A produción de ruídos na vía pública e nas zonas de pública convivencia (prazas, parques, etc.), 

ou no interior dos edificios, deberá manterse dentro dos límites que esixe a convivencia cidadá.  
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2. A prescrición establecida no parágrafo anterior refírese a ruídos producidos polas circunstancias 

que se sinalan nos seguintes apartados, especialmente en horas de descanso nocturno:  

2.1. O ton excesivamente alto da voz humana ou da actividade directa das persoas.  

2.2. Os sons producidos polos diversos animais domésticos.  

2.3. Os aparellos ou instrumentos musicais.  

2.4. Os electrodomésticos e outros aparellos domésticos.  

Artigo 31.º .-Comportamento nocturno.  

En relación con ruídos a que se retire o artigo 30º .2.1 queda prohibido:  

- Cantar, usar instrumentos musicais ou semellantes, berrar ou vociferar.  

- Realizar traballos ou reparacións domésticas así como cambiar mobles entre as 22.00 e as 8.00 

horas, agás autorización expresa.  

- Realizar traballos de bricolaxe de xeito habitual cando os ruídos ou vibracións producidos superen 

os niveis sinalados no título II desta ordenanza.  

Artigo 32.º .-Sobre posesión de animais domésticos.  

En relación cos ruídos a que se refire o artigo 30.º .2.2 establécese a obrigatoriedade, por parte dos 

propietarios de animais domésticos, de adoptar as medidas necesarias co fin de que os ruídos que 

poidan producir non ocasionen molestias á veciñanza, sen prexuízo da autorización da comunidade de 

propietarios cando así o estableza os seus estatutos.  

Artigo 33.º .-Usuarios de aparellos de radio e televisión.  

En relación cos ruídos a que se refire o artigo 30.º 2.3 terase en conta que a televisión, radio e 

outros aparellos musicais deberán ter axustado o seu volume de forma que non supere os niveis 

establecidos no título II. Así mesmo, o uso dos diversos instrumentos musicais realizarase adoptando ás 

necesarias precaucións, tanto na súa instalación como no local onde se utilicen, de modo que os niveis 

de ruído producidos non superen os límites establecidos no título II.  

Artigo 34.º .-Utilización de electrodomésticos en horas nocturnas.  

En relación cos ruídos a que se refire o artigo 30.º 2.4, desde as 22 ata as 8.00 horas, prohíbese a 

utilización de calquera tipo de aparello doméstico, como é o caso de lavalouzas, lavadoras, licuadoras, 

aspiradoras e outros, cando superen os niveis acústicos establecidos no título II.  

Artigo 35.º .-Mensaxes publicitarias e actividades análogas.  

1. Requirirá autorización preceptiva, previa e expresa, o emprego de todo dispositivo sonoro con fins 

de propaganda, reclamo, aviso ou distracción.  

2. Esta obriga non rexerá nos casos de alarma, urxencia ou publicidade política en períodos 

electorais e horario diúrno.  

Artigo 36.º .-Traballos na vía pública que produzan ruídos.  
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Nos traballos realizados tanto na vía pública como na edificación non se autorizará o emprego de 

maquinaria con nivel de emisión externa (NEE) superior a 90 dBA, medido da forma explicada no anexo 

desta ordenanza.  

Se, excepcionalmente, e por razóns de necesidade técnica fose imprescindible utilizar maquinaria 

con poder de emisión superior aos 90 dBA, o Concello limitará o número de horas de traballo da citada 

maquinaria en función do seu nivel acústico e das características ambientais do contorno en que estea 

situada.  

1. Non poderán realizarse traballos entre as 22 e as 8 horas, nin na vía pública nin en edificacións, 

se producen niveis sonoros superiores aos establecidos con carácter xeral no título II.  

2. Exceptúanse da prohibición anterior as obras urxentes, as que se realicen por razóns de 

necesidade ou perigo e aquelas que polos seus inconvenientes non poidan realizarse durante o día. O 

traballo nocturno deberá ser expresamente autorizado polo Concello, que determinará os límites sonoros 

que debe cumprir en función das circunstancias que concorran no caso.  

Artigo 37.º .-Sistema de alarma.  

Prohíbese o funcionamento, excepto por causas xustificadas, de calquera sistema de alarma ou 

sinalización de emerxencia.  

Os titulares das instalacións de alarma serán responsables do seu correcto funcionamento e 

deberán comunicar á Policía Local a súa posta en funcionamento, así como un teléfono de contacto para 

seren informados en caso de funcionamento (inxustificado ou non) da instalación.  

Artigo 38.º .-Ensaios dos sistemas de alarma.  

Autorizaranse as probas e ensaios dos sistemas de alarma que sexan dos tipos que seguen:  

a) Iniciais. As que se realicen antes da súa posta en marcha. Poderán efectuarse entre as 10.00 e as 

18.00 horas.  

b) Rutineiras. As de comprobación periódica da instalación. Só poderán realizarse unha vez ao mes 

e nun intervalo máximo de 5 minutos, dentro do horario anteriormente indicado.  

Os Servizos Técnicos de Urbananismo do Concello deberá coñecer previamente o plan destas 

comprobacións. Nel constará o día e a hora en que se van realizar os ensaios.  

Artigo 39.º .-Funcionamento anormal dun sistema de alarma.  

Cando o anormal funcionamento dun sistema de alarma produza molestias á veciñanza e non sexa 

posible localizar ao responsable ou titular das instalacións, a Policía Local, en cumprimento do disposto 

nesta ordenanza, desmontará e retirará o sistema polos seus propios medios ou requirindo a 

colaboración dos servizos correspondentes.  

Artigo 40.º .-Outras actividades e comportamento.  

Calquera outra actividade ou comportamento persoal ou colectivo non comprendido nos artigos 

precedentes que supoña unha perturbación por ruídos para a veciñanza, evitable mediante unha conduta 

cívica normal, entenderase incluído no réxime sancionador desta ordenanza.  
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O servizo publico nocturno de limpeza e recollida de lixo adoptará as medidas e as precaucións 

necesarias para reducir ao mínimo o nivel de perturbación da tranquilidade cidadá. Nos pregos das 

cláusulas administrativas particulares deste servizo especificaranse, entre as condicións de execución, os 

valores límites de emisión sonora aplicables aos vehículos e á actividades que estes realizan.  

 

TÍTULO VI. Normas reguladoras da concesión de licenzas de apertura de establecementos 

públicos e actividades recreativas.  

Artigo 41.º .-Definición das actividades.  

Bar: establecemento público destinado á expedición de bebidas ou comidas que adoitan tomarse de 

pé ante o mostrador ou en mesas.  

Café: establecemento onde se bebe café ou outras bebidas.  

Cafetería: establecemento público destinado á expedición de café e bebidas de calquera clase. 

Serve tamén, por un prezo establecido e principalmente na barra ou mostrador, a calquera hora dentro 

das que permaneza aberta, pratos fríos e quentes, simples ou combinados, confeccionados de ordinario á 

prancha, para refrixerio rápido.  

Café-cantante: establecemento público de características similares ao anterior, pero amenizado por 

cantantes ou músicos.  

Café-concerto: teatro onde os espectadores poden fumar e beber, cun programa que inclúe números 

de canto, pantomimas e ballets.  

Café-bar especial: nas súas variantes actuais pode estar amenizado con música ambiental, 

quedando asimilado ao pub.  

Pub: voz inglesa abreviatura de public-house (local público). Establecemento orixinalmente británico 

onde se poden tornar bebidas alcohólicas, e que a dinámica social dos nosos tempos transformou nun 

centro de diversión ambientada con música.  

Discoteca: local de pública concorrencia onde se expenden bebidas alcohólicas e se baila con 

acompañamento musical habitualmente a base de soportes discográficos.  

Sala de festas: salón de baile ou cabaret: do francés, taberna. Lugar de ocio onde se bebe, se baila 

e se representan espectáculos, principalmente de noite. Sinónimo de boite e de music-hall.  

Karaoke: establecemento público onde se expenden bebidas alcohólicas e os usuarios intentan 

reproducir coa súa voz sobre un fondo musical que os guía e arroupa calquera das cancións.  

Restaurante: establecemento público onde se serven comidas, As súas diversas clases comprenden 

unha gamma infinita, dende a modesta casa de comidas que proporciona un menú fixo a prezos moi 

económicos ata os suntuosos restaurantes: quedan encadradas dentro desta categoría as súas variantes 

como ventas, mesón, grellas, etc.  
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Barra americana: establecemento público onde, nun ambiente marcadamente erótico e amenizado 

con música, se venden bebidas alcohólicas servidas por persoal feminino ou masculino. Quedan 

comprendidos dentro desta categoría os bares de alterne, as whisquerías e os nigth-clubs.  

Artigo 42.º .-Clasificación das actividades polo seu grao de molestia.  

1. Clasifícanse as distintas actividades de ocio en función do seu grao de molestia. Así, teremos:  

Grupo I.  

- Bar, café.  

- Café-bar.  

- Cafetería.  

- Restaurante, mesón, grella.  

- Taberna e adega.  

Grupo II.  

- Café-bar especial  

- Pub  

Grupo III.  

- Café cantante.  

- Café concerto.  

- Karaoke.  

- Boleiras.  

Grupo IV.  

- Discoteca e sala de baile.  

- Sala de festas.  

- Music-hall.  

Grupo V.  

- Barra americana.  

- Bares de alterne.  

- Night-club.  

- Whisquería.  

No non previsto nesta clasificación estarase ao disposto no Regulamento xeral de policía de 

espectáculos públicos, no Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, ou nas 

normas que os substitúan, e na normativa especifica, en caso de que a haxa.  

 

Artigo 43.º .-Relación do local có exterior.  

1. Todas as actividades comprendidas nesta ordenanza, e en especial as de ocio nocturno, deberán 

adoptar durante o seu funcionamento as medidas oportunas para evitar que o público efectúe as súas 

consumicións na vía pública. Nas galerías, non se ocupará o corredor, que permanecerá libres e será 

insonorizado co mesmo nivel esixible ao local de maior nivel sonoro existente.  
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2. Debido aos riscos de lesión auditiva que implica a prolongada exposición a niveis de presión 

sonora superiores a 90 dBA, ningún establecemento poderá superar o citado nivel sonoro.  

3. Todas as actividades susceptibles de producir molestias por ruído deberán exercerse coas portas 

e fiestras pechadas.  

4. Nas actividades clasificadas no grupo V (barras americanas, etc.) fíxase como condición especial 

para o seu funcionamento, a intimidade e a discreción, estando prohibida a exhibición e o reclamo 

exterior.  

5. De forma xeral en cada edificio ou sector de edificio estruturalmente independente ou delimitado 

por xuntas de dilatación, autorízase unha única actividade das contempladas no artigo 42º , agás 

restaurantes e cafeterías, por cada portal de vivendas existente.  

6. Os establecementos dos grupos I e II poderán instalar terrazas na vía pública cando sexan 

autorizados a facelo. As terrazas instaladas en locais do grupo II deberán ter o mesmo horario de 

funcionamento que as terrazas do grupo I. En todo caso, os locais do grupo II que dispoñan de terraza 

deberán funcionar coas portas pechadas.  

Artigo 44.º .-Condicións mínimas que deben reunir os locais.  

1. Alturas.  

Sen prexuízo do cumprimento doutras normas e ordenanzas que sexan de aplicación, nos locais 

que, de forma xenérica, poidan catalogarse de pública concorrencia, a altura mínima libre acabada, 

incluídas as decoracións que sirvan de complemento, será a establecida no vixente Plan xeral de 

ordenación urbana e no planeamento de desenvolvemento.  

2. Os locais que teñan varías plantas, sempre e cando o planeamento o permita, deberán cumprir, 

ademais, as seguintes condicións:  

a) Cando a actividade se realice en varias plantas, a principal deberá reunir as condicións fixadas no 

parágrafo precedente.  

b) A superficie das plantas complementarias terá, cando menos, un quince por cento (15%) de 

contacto en proxección vertical, coa superficie de planta que soporte a actividade principal.  

c) Non se permitirán cambios de uso de garaxe-aparcadoiro a comercial-recreativo.  

d) O soto e/ou planta primeira quedarán vinculados fisicamente á planta baixa, deberán cumprir os 

requisitos en materia de seguridade e condicións hixiénico-sanitarias, e non poderá accederse a eles 

directamente desde os elementos comúns do inmoble, senón a través de estancia intermedia.  

e) Nos locais de pública concorrencia e as súas dependencias, cando estean situados baixo rasante 

ou sexa necesario para alcanzar a saída subir máis dun metro, quedará prohibido o uso de decoracións, 

tapicerías e acabados en xeral realizados con material capaz de producir por efecto da temperatura 

gases tóxicos, velenosos ou corrosivos.  

En todo caso, o mobiliario e demais compoñentes de remate serán unicamente de clase M-0, M-1, 

M-2, M-3, o que deberá acreditarse mediante a certificación correspondente.  
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3. Superficies mínimas esixibles.  

A superficie mínima dos establecementos, medida en planta baixa e sen computar a entreplanta, se 

a houbese, será de:  

a) Grupo I: sesenta (60) metros cadrados.  

b) Grupo II: oitenta (80) metros cadrados.  

c) Grupo III: cento cincuenta (150) metros cadrados.  

d) Grupo IV: douscentos cincuenta (250) metros cadrados.  

e) Grupo V: cen (100) metros cadrados.  

De forma excepcional, nos edificios de uso exclusivamente comercial a superficie mínima poderá 

considerarse noutras plantas.  

4. En todos os casos, a relación entre a lonxitude de fachada á vía pública e a superficie total útil do 

establecemento en planta baixa será como mínimo dun metro lineal de fachada por cada vintecinco 

metros cadrados de superficie excluíndose os edificios de uso exclusivo, non residencial.  

5. Poderán esixirse a todas as actividades comprendidas nos grupos II, III, IV e V as seguintes 

condicións:  

- Chan flotante.  

- Teito illante suspendido.  

- Pechamentos dobres.  

- Portas acústicas.  

- Dobre porta.  

- Ausencia de fiestras practicables e ocos ao exterior.  

- Ventilación forzada e aire acondicionado.  

6. Non se permitirá a instalación e uso de aparellos de música ou videomusicais ou a utilización de 

instrumentos musicais nos establecementos do grupo I. Nesta categoría de establecementos soamente 

poderá instalarse fío musical, un aparello de radio ou de televisión, que deberán funcionar sen estar 

conectados a amplificadores ou a altofalantes.  

7. Non se permitirá a instalación de equipos ou a apertura de saídas de ventilación forzada 

directamente a patios de luces. Nos patios soamente se permitirá a instalación de condutos de ventilación 

ou chemineas de fumes que vaian sempre á parte superior do plano de cuberta do edificio. A ventilación 

dos aseos conducirase sempre á cuberta do edificio. A ventilación forzada dos locais non producirá en 

ningún caso molestias aos veciños do inmoble ou aos usuarios da vía pública. A distancia das saídas de 

aire a fiestras situadas fronte ao equipo de ventilación non será menor a catro metros.  

8. As bocas das chemineas estarán situadas polo menos un metro por encima das cumieiras dos 

tellados, muros ou calquera outro obstáculo ou estrutura distante menos de 10 metros. As bocas das 

chemineas situadas a distancias comprendidas entre 10 e 50 metros de calquera construción deberán 

estar a nivel non inferior ao do bordo superior do oco máis alto que teña a construción.  

Estas distancias tomaranse sobre o plano horizontal que contén a saída de fumes libre de 

carapuchas, redución ou outros accesorios ou remates que puidesen levar.  

Artigo 45.º .-Identificación dos establecementos de pública concorrencia.  
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Todas as actividades reguladas nesta ordenanza terán na fachada ou no interior do establecemento, 

preto da porta principal de entrada nun lugar visible, unha placa identificadora na que deberen constar os 

seguintes datos:  

- Categoría ou grupo ao que corresponde a súa actividade e licenza concedida  

- Aforo permitido en función da superficie do local  

- Número de licenza  

- Nivel de emisión interna (NEI) permitido  

A placa axustarase ao modelo homologado polo Concello e será proporcionada polas empresas 

expresamente autorizadas para a súa fabricación. Calquera empresa pode solicitar esta autorización.  

Logo da concesión da licenza de apertura, os establecementos disporán dun prazo dun mes para 

encargar a placa e instalala nos lugares indicados neste artigo. Os datos que deben figurar na placa virán 

no acordo de concesión da licenza de apertura.  

Os establecementos que carezan da placa identificadora disporán de seis meses para instalala. 

Transcorrido este prazo, procederase a adoptar medidas sancionadoras contra aqueles que incumpran 

esta condición dos locais recreativos e de espectáculos. Nos casos en que a licenza non conteña os 

datos necesarios para incluír na placa, solicitarase ao Concello unha certificación na que figuren estes 

datos.  

Artigo 46.º .-Horario de peche e as súas limitacións  

a) Considerase nocturno o comprendido entre as 22 e as 8 horas, no que descende o nivel de ruídos 

permitido pola normativa de medio ambiente.  

b) Os locais comprendidos nesta ordenanza axustarán o horario de funcionamento ás normas que 

dite en cada caso a entidade pública que teña encomendada esta competencia.  

c) Unha vez fixado pola autoridade competente o horario de peche correspondente ás distintas 

actividades, fóra del non poderá seguir funcionando ningún instrumento ou aparello musical (radio, 

televisión, magnetófonos, tocadiscos, altofalantes, pianos, etc.) dentro ou fóra do local. Os 

establecementos comprendidos nos grupos II, III, IV e V, despois de pechar á hora legalmente 

establecida para a actividade, non poderán volver abrir ao público antes das 10 horas da mañá.  

d) De forma xeral e para todas as actividades reguladas nesta ordenanza, logo da súa hora de 

peche e no decurso das seguintes oito horas, os niveis de emisión interna de, ruídos (NEI) non poderán 

exceder dos 75 dBA.  

e) Queda terminantemente prohibido o acceso de menores de idade aos locais comprendidos nos 

grupos II, III, IV e V, agás nos supostos en que se autorice especificamente o seu funcionamento para 

actividades xuvenís nos grupos II, III e IV en franxa horaria de 18 a 22 horas e con prohibición absoluta 

de venda, promoción e publicidade de alcohol.  

 

Artigo 47.º .-Instalación de aparellos de control (sonógrafos).  

1. Para o mellor control dos límites sonoros establecidos nesta ordenanza, establécese para todas 

as actividades clasificadas dentro dos grupos II, III, IV e V a obriga de instalar aparellos de control 
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permanente da emisión sonora, que incluso provoquen a interrupción da emisión cando supere os límites 

establecidos. Os gastos que se ocasionen pola realización desta instalación, incluído o custo do aparello, 

correrán por conta dos titulares da actividade.  

2. O dispositivo de control (sonógrafo ou caixa negra) deberá ter as seguintes prestacións:  

2.1 Rexistrar e almacenar o período de funcionamento ruidoso da actividade en cuestión, rexistrando 

data e hora de inicio e a data e hora de terminación cos seus correspondentes niveis de emisión de 

ruídos.  

2.2 Rexistrar e almacenar os períodos de almacenamento, con data e hora de acendido e apagado, 

das fontes sonoras, co obxecto de controlar a súa correcta actuación.  

2.3 Conservar a información dos aparellos anteriores durante un tempo determinado para permitir 

unha inspección a posteriori.  

2.4 Disporá dun sistema que permita aos servizos municipais realizar a inspección dos datos de 

maneira que se poidan trasladar aos sistemas informáticos do servizo de inspección para o seu análise e 

avaliación, permitindo a súa impresión. Todas estas operacións non destruirán os datos existentes no 

dispositivo, nin existirá a posibilidade da manipulación destes mediante o sistema informático.  

2.5 Así mesmo, deberá dispor dun dispositivo de protección sobre posibles manipulacións á "caixa 

negra" que se faga efectivo mediante chaves electrónicas ou claves de acceso.  

3. Os dispositivos de control (sonógrafo ou caixa negra) terán que ser homologados polo Ministerio 

de Industria, Turismo e comercio.  

Disposicións especificas.  

Artigo 48.º .-Niveis de illamento acústico.  

1. Como norma xeral, ás actividades con horario nocturno esixiráselles un illamento acústico mínimo 

de 60 dBA respecto aos locais destinados a uso residencial.  

2. Esixirase que as actividades de ocio nocturno dispoñan nos seus elementos de delimitadores, 

teito, chan e paredes, dos niveis mínimos de illamento global acústico a ruído aéreo que seguen:  

a) Os locais destinados a bar, cafetería, restaurante e similares (grupo I), de 60 dBA.  

b) Os que se destinen a bar especial, pub e similares (grupo II) de 65 dBA.  

c) Os do grupo III e V, como os cafés-cantantes, karaokes, barras americanas, de 70 dBA.  

d) Aqueles destinados a discoteca, disco-bar, sala de festas e similares (grupo IV) con pista de baile, 

de 75 dBA.  

3. En calquera suposto, sexa cal sexa o illamento acústico acadado, nunca se poderán superar os 

límites de recepción fixados nos artigos desta ordenanza para estes establecementos.  

4. O suxeito pasivo coa obriga de incrementar o illamento ata os mínimos sinalados é o titular do 

foco emisor do ruído.  

5. As actividades complementarias desenvolvidas polos establecementos incluídos nos grupos I e II 

no exterior (terrazas en vía pública, en patios a terreos privados, etc.) non estarán sometidas ás 

limitacións do illamento acústico ou aos limites máximos de ruído permitidos no exterior. No obstante, en 
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ningún caso se producirán ruídos que superen en espazos lindantes, horizantais ou verticais, os niveis 

fixados como niveis de recepción polo artigo 13 desta ordenanza. En todo caso, os espazos dedicados a 

estas actividades complementarias non poderán dispor de equipos de música ou outras reproducións 

sonoras, así como tampouco outros elementos que sexan susceptibles de producir ruídos.  

Corresponde aos propietarios dos locais o mantemento da orde nas súas terrazas, sen prexuízo da 

intervención dos axentes da autoridade, cando así proceda.  

6. A determinación e comprobación do illamento acústico farase de acordo co artigo 14 e co 

apartado V do anexo.  

Artigo 49.º .-Tratamento acústico dos locais.  

En relación co indicado no artigo anterior, será obrigatorio o tratamento acústico de paredes, solos e 

teitos co fin de garantir os illamentos mínimos requiridos.  

O certificado de final de obra garantirá que os materiais proxectados foron instalados.  

Para isto, antes de concederse a licenza de apertura, o Concello esixirá á propiedade un certificado 

asinado polo técnico competente que, nomeado polo titular, dirixira as obras e instalacións no que 

consten as medicións do illamento acústico conseguido, sen prexuízo das comprobacións que leve a 

cabo a inspección municipal.  

Artigo 50.º .-Dobre porta.  

1. Coa fin de evitar a transmisión sonora directamente ao exterior, nos establecementos dotados de 

equipo musical e, en xeral, en todos os incluídos nos grupos II, III e IV, será obrigatorio a instalación 

dunha dobre porta, con peche automático e dispositivo antipánico de apertura manual, constituíndo un 

vestíbulo cortaventos. Este vestíbulo disporá de 1,50 metros de separación entre zonas de varrido de 

portas.  

2. Tamén será obrigatoria de forma xeral para todos os establecementos cando se superen os 65 

dBA entre as 22 e 8 horas, medidos a un metro e medio da fachada no exterior coa porta aberta e fronte 

a ela.  

3. Estas portas deberán permanecer constantemente cerradas a partir das 22 horas, agás para a 

entrada e saída de persoas.  

Artigo 51.º .-Documentación específica.  

Para conceder licenza de instalación dunha actividade con equipo de música ou que inclúa 

actuacións musicais, ademais da documentación que legalmente se esixe en cada caso, será preciso 

presentar un estudo realizado por un técnico competente no que se describan os seguintes aspectos da 

instalación:  

a) Descrición do equipo musical (potencia acústica e gamma de frecuencias).  

b) Situación, número de altofalantes e descrición das medidas correctoras (direccionalidade, 

suxeición, localización do sonógrafo, etc.).  

c) Descrición dos sistemas de illamento acústico con detalle das pantallas illantes, especificación 

das gammas de frecuencias e absorción acústica.  

d) Fixación do tope de potencia fónica en función do nivel de emisión permitido para cada caso.  
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Unha vez presentado o estudo técnico, os servizos técnicos municipais comprobarán a instalación 

reproducindo no equipo a inspeccionar un son co mando do potenciómetro de volume ao máximo nivel e, 

con esas condicións, medirán o ruído na vivenda ou local máis afectado. O nivel máximo medido non 

poderá exceder os límites fixados nesta ordenanza.  

Artigo 52.º .-Documentación para novas instalacións  

1. A solicitude de licenza de apertura formularase mediante instancia dirixida á Alcaldía-Presidencia, 

na que se fagan constar os seguintes datos do solicitante: nome, apelidos, documento nacional de 

identidade, enderezo, teléfono e lugar en que trata de instalar a actividade.  

Na instancia recollerase exactamente o carácter co que intervén o solicitante, indicando se actúa no 

seu nome ou en representación doutro. Nese caso, acreditará a súa representación e os datos 

correspondentes ao representado.  

Conxuntamente coa solicitude de licenza de apertura ou con posterioridade a esta, deberá solicitarse 

a correspondente licenza de obras.  

2. Xunto coa solicitude deberá presentarse un proxecto técnico, por triplicado, asinado polo técnico 

ou técnicos competentes e visado polos respectivos colexios oficiais, no que constarán os documentos 

seguintes:  

A) Memoria que comprenda:  

1) Descrición técnica detallada de:  

- As características da actividade.  

- A maquinaria a instalar, indicando o tipo e as súas características así como a potencia de cada 

unha.  

- A superficie total do local e de cada un dos departamentos que o conforman (aseos, vestiario, 

almacén, etc.).  

- Os medios e sistemas correctores propostos para reducila transmisión de ruídos e vibracións, de 

acordo co indicado nesta ordenanza.  

- O procedemento de depuración e eliminación de fumes, gases e olores.  

- O sistema de evacuación de augas residuais e residuos sólidos.  

- As instalacións hixiénico-sanitarias e demais instalacións.  

2) Xustificación do cumprimento das normas básicas da edificación sobre condicións térmicas, 

acústicas e de protección contra incendios.  

3) De ser o caso, xustificación do cumprimento do Regulamento xeral da policía de espectáculos e 

actividades recreativas.  

B) Planos dobrados á medida DIN-A4, con pestana, que permitirán formar un expediente 

formalizado. A relación mínima de planos que cómpre presentar é a que segue:  

1) Da situación da actividade, a escala 1:500 ou 1:5000 da cartografía oficial municipal.  

2) Do rueiro, a escala 1:5000, copia da cartografía oficial, indicando a localización do edificio en que 

se pretende instalar a actividade, con expresión do destino dos edificios lindantes e xustificación expresa 

do cumprimento das limitacións de situación a que se refire esta ordenanza.  
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3) Plano de situación do local na planta do edificio a escala 1:100.  

4) Plantas de distribución, a escala 1:50, nas que se sinalará a posición da totalidade da maquinaria 

instalada, dos medios de extinción de incendios de que se dota o local e da posición e características da 

iluminación de emerxencia e sinalización.  

5) De ser o caso, plantas de zonificación e sectorización do local ou locais, de cara ao cumprimento 

da Norma básica NBE-CPI-96, ou posteriores.  

6) Seccións, a escala 1:50, nas que se detallará a situación relativa da actividade pretendida 

respecto ás plantas inmediatamente superior e inferior, así como o seu destino. Nestas seccións 

acoutaranse as distintas alturas libres resultantes en cada punto do local, de solo a teito, unha vez 

implantadas as instalacións e medidas correctoras, de igual xeito, acoutarase o nivel do local con 

respecto ao chan.  

7) Alzados de fachada, a escala 1:50, das instalacións de electricidade, fontanería, saneamento, 

ventilación, aire acondicionado e climatización en xeral.  

C) Ademais irá acompañada das seguintes separatas:  

1) Relación de todas as actividades situadas no mesmo inmoble.  

2) Nome e apelidos do presidente ou administrador da comunidade de veciños.  

3) Expresión do grupo en que o solicitante entende encadrada a actividade pretendida, consonte a 

clasificación establecida.  

4) Fotocopia da alta no imposto de actividades económicas.  

5) Cadro xustificativo do cumprimento desta ordenanza.  

Documentación que debe achegarse coas solicitudes de ampliación de instalacións 

existentes.  

Ademais da documentación indicada máis arriba presentarase unha fotocopia da licenza municipal 

para o desenvolvemento da actividade e, de ser o caso, xustificación detallada do cumprimento desta 

ordenanza.  

Artigo 53.º .-Cambios de titularidade das licenzas de apertura ou reforma de locais 

autorizados.  

1. As solicitudes de cambios de titularidade das licenzas de apertura de actividades acompañaranse 

cunha fotocopia do recibo do IAE, de ser o caso, e da licenza municipal de instalación ou apertura así 

como da documentación en que se acredite o consentimento para realizar o cambio do anterior ao novo 

titular ou sentencia xudicial que o dispoña.  

2. En caso de que se executen obras de reforma que afecten á distribución, insonorización ou aforo 

en locais xa autorizados coa preceptiva licenza municipal de apertura, xunto coa correspondente 

solicitude da licenza de obras, presentarase un proxecto técnico axustado ao disposto nesta ordenanza. 

Poderá facerse excepción do cumprimento daqueles preceptos da ordenanza que sexan de imposible ou 

moi difícil cumprimento en locais xa autorizados coa preceptiva licenza de apertura; neste caso 
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proporanse medidas alternativas. En calquera caso, garantirase que non se superarán os niveis de 

recepción.  

Características de medición e límites de nivel de ruído.  

Artigo 54.º .-Niveis sonoros.  

O nivel de ruídos no interior das vivendas, transmitido a elas por impactos dalgunha actividade, non 

superará os límites establecidos no artigo 13º .  

Nas actividades de ocio nocturno os niveis máximos de ruído radiado ao exterior non poderán 

superar os que se establecen no artigo 13.º , medidos a unha distancia de 1,5 m da fachada do local.  

Medidas correctoras.  

Artigo 55.º .-Recomendacións construtivas.  

Fíxanse como medidas correctoras, que deberán constar nos proxectos técnicos que se presenten 

coa documentación da solicitude de licenza de apertura, as referentes a teitos, cerramentos, solos, piares 

e altofalantes.  

1. Teitos.  

Prescríbense como medidas correctoras as seguintes:  

a) Reparación de calquera defecto do forxado que separe o local en estudo da vivenda.  

b) Os falsos teitos non deberán ir unidos rixidamente ao teito.  

c) Evitaranse as múltiples perforacións para a iluminación.  

d) Evitarase todo tipo de unións ríxidas.  

e) Utilización do material absorbente na cámara de aire entre os dous teitos.  

f) Nas conducións de ventilación e aire acondicionado prohíbense retornos de aire polos falsos 

teitos.  

g) Non instalar os altofalantes de forma que exista contacto directo co forxado do local.  

h) Suspender con amortecedores un falso teito illante de peso superficial comprendido entre 8-15 

kg/m2. A distancia entre o forxado e o falso teito está comprendida entre 15-20 cm. Encher o falso teito de 

material absorbente con densidade 35:69 kg/m3.  

i) Instalar debaixo deste teito os condutos de ventilación, climatización e iluminación.  

j) En caso de que, como consecuencia da aplicación das medidas correctoras previstas nos 

epígrafes h) e i), o local incumpra outras condicións requiridas, o titular, a través dun proxecto técnico, 

poderá propoñer outras medidas correctoras que deberán ser sometidas a aprobación municipal.  

2. Cerramentos laterais e fachadas.  

Prescríbense as seguintes medidas correctoras:  

A) Cerramentos de fachadas (exterior vía pública).  
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1. Nos locais do grupo II, onde os niveis de emisión son maiores ou iguais á 80 dBA, as portas 

deberán permanecer sempre cerradas.  

2. Nos locais de ocio do grupo III, con niveis de emisión de 90 dBA, deben suprimirse as fiestras ou 

darlles un tratamento especial (dobre ou triple cristal).  

3. As portas para niveis de emisión de ruído maior ou igual a 80 dBA deben ser dobres con espazo 

intermedio entre as dúas que actúe como cámara de control para impedir que as dúas portas estean 

abertas ao mesmo tempo.  

4. Nos locais do grupo IV, a porta debe ser de gran calidade acústica de xeito que non deixe pasar o 

ruído ao exterior.  

B) Cerramentos de separación de locais adxacentes.  

A magnitude do illamento estará en función dos niveis de ruído de fondo que existan no local 

receptor.  

En todo caso, nos locais con un nivel de emisión igual ou superior a 80 dBA, e especificamente as 

actividades clasificadas nos grupos II, III, IV e V, segundo o artigo 42 desta ordenanza, con locais 

adxacentes, deberán dispor de paredes dobres de obra de fábrica e encher a cámara de aire con 

materiais absorbentes de densidade superior a 35 kg/m.  

3. Chans.  

Co obxecto de evitar a transmisión directa que ocasionan os altofalantes de baixos e os impactos de 

tacóns ou de baile, determínase a execución de solos flotantes nestes locais. Esta montaxe é obrigatoria 

para niveis de ruído de 90 dBA. O solo flotante debe estar, como mínimo, constituído por unha capa ríxida 

de formigón armado con espesura de 10 cm e unha capa de material elástico (cortiza, aglomerado, 

paneis de fibra de vidro, etc.), que ademais quedará suficientemente illada de piares, elementos comúns 

de cerre, etc.  

4. Piares.  

Fíxanse como medidas correctoras:  

Para niveis de 90 dBA serán necesarias paredes de obra de fábrica de ladrillo revestidas con varias 

capas de materiais absorbentes e illantes (chumbo, aceiro).  

5. Altofalantes.  

Está prohibida a ancoraxe das instalacións electroacústicas en teitos, piares e paredes.  

Os altofalantes de son medio e agudo situaranse suspendidos mediante materiais elásticos evitando 

as pontes acústicas.  

Os altofalantes de baixos deberán colocarse sobre un bloque de inercia fabricado cunha lousa de 

formigón de 7-10 cm de espesura sustentada sobre resortes metálicos de baixa frecuencia de resonancia.  

Empregaranse preferentemente altofalantes de pouca potencia distribuídos homoxeneamente no 

teito e cun pequeno radio de acción. Está contraindicado o uso de altofalantes de grandes niveis de 

potencia acústica.  
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En locais dos grupos III e IV, con niveis iguais a 90 dBA Leq., deberán separarse as zonas de ruído 

elevado, pistas de baile das zonas menos ruidosas.  

6. Outras condicións.  

Deixarase un punto de inspección por cada 50 metros cadrados, no que se poderá observar o 

illamento, ou en caso de que sexa imposible construír os rexistros, garantirase a existencia dos materiais 

de insonorización da forma que se indica no artigo 49.  

Será requisito imprescindible para considerar un local insonorizado que estea recebado o teito co fin 

de uniformar o illamento da placa.  

En calquera caso, comunicarase ao Concello a data de execución das obras de insonorización do 

local para que sexan inspeccionadas antes da súa finalización.  

 

TÍTULO VII. Obrigas dos titulares de actividades.  

Artigo 56.º .-Deberes xenéricos.  

Os titulares das licenzas veñen obrigados a:  

1. Exercer a actividade nos termos establecidos na correspondente licenza de apertura ou 

autorizacións de funcionamento e, en todo caso, a axustala aos límites previstos nesta ordenanza.  

2. Exercer a actividade coa dilixencia debida para evitar a produción de molestias a usuarios e 

veciñanza.  

3. A cumprir as ordes individuais que lles poida dirixir a Administración municipal co fin de evitar a 

produción de perturbacións por ruídos e/ou vibracións, especialmente durante o horario nocturno.  

Artigo 57.º .-Deberes específicos.  

1. Constitúen deberes específicos dos titulares das actividades reguladas por esta ordenanza, os 

seguintes:  

1.1 Adoptar durante as horas de funcionamento da actividade, especialmente durante o horario 

nocturno, as medidas oportunas para evitar que o publico efectúe as súas consumicións fóra do 

establecemento ou na vía pública. Quedan exceptuados desta obriga os establecementos que teñan 

autorizado o funcionamento de terrazas na vía pública sempre que se acomoden ás prescricións da súa 

respectiva autorización ou licenza.  

1.2 Exercer a actividade coas portas e fiestras pechadas evitando a propagación de ruídos e sons ao 

exterior.  

1.3 Impedir a superación dos niveis de aforo establecidos.  

1.4 Cumprir fielmente os horarios de peche dos locais de lecer, especialmente en horas nocturnas. 

Unha vez que se teña superado o horario de peche establecido pola autoridade gobernativa 

correspondente para as distintas actividades, impóñense as seguintes obrigas:  
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1.4.1 Non poderán volver abrir ao público ata a hora prevista no artigo 46, no referente aos 

establecementos comprendidos nos grupos II, III, IV e V e, en todo caso, ata a establecida pola 

autoridade competente.  

1.4.2 Non poderá seguir funcionando ningún instrumento ou aparato musical (radio, televisión, 

magnetófonos, tocadiscos, altofalantes, pianos, etc.) dentro ou fora do local.  

1.4.3 Desde o momento do peche ata as 8 horas a.m., os niveis de emisión interna (NEI) non 

poderán superar os 75 dBA.  

1.5 Prohibir e impedir o acceso a menores nos locais comprendidos nos grupos II, III, IV e V excepto 

nos supostos en que se autorice especificamente o seu funcionamento para actividades xuvenís, nos 

grupos II, III, e IV, en franxa horaria de 18 a 22 horas, con prohibición absoluta de venda, publicidade e 

promoción do consumo de alcohol.  

1.6 Adoptar as medidas oportunas para que os usuarios non saian do local portando botellas, 

envases, vasos, etc.  

1.7 Nas actividades clasificadas no grupo V (barras americanas, etc.,) fíxase como condición 

especial para o seu funcionamento, a intimidade e discreción, estando prohibida a exhibición e reclamo 

ao exterior.  

1.8 Ter no local o libro de inspección, facilitalo aos servizos municipais e non impedir que nel mesmo 

os inspectores fagan constar os resultados da inspección.  

1.9 Non instalar no local, se non está expresamente autorizado, mesas de fútbol, billares, máquinas 

recreativas que poidan producir ruídos de impacto, brillos luminosos ou doutra natureza que poidan 

producir molestias ou ruídos.  

2. O titular da licenza será o responsable do mantemento da orde por parte dos seus clientes, tanto 

no local como nos seus accesos.  

3. O titular da licenza ou, se é o caso, o encargado do establecemento estarán obrigados a colaborar 

cos servizos de inspección e cos axentes da autoridade no cumprimento das súas misións.  

Artigo 58.º .-Establecemento onde se exerce unha actividade sen licenza.  

1. Para os efectos previstos neste artigo considérase que nun establecemento se exerce unha 

actividade sen licenza (actividade clandestina) nos seguintes casos:  

1.1 Cando o local de referencia non dispón de licenza municipal de apertura.  

1.2 Cando a actividade que se realiza non se axusta á licenza.  

1.3 Cando se exerce unha actividade nun establecemento ao que, provisional ou definitivamente, se 

retirara a licenza retirada ou esta caducara.  

2. Se, como consecuencia da inspección realizada, se detectase que nun establecemento se está 

exercendo unha actividade sen licenza, sen prexuízo das matizacións que máis abaixo se deixan 

expresadas, adoptaranse con carácter xeral as seguintes medidas-tipo:  

2.1 Incoarase un expediente de sanción fronte á persoa que veña exercendo a actividade.  
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2.2 Poderase dispor, como medida provisional, o cesamento provisional da actividade de forma 

inmediata,  

2.3 Concederase á persoa que vén exercendo clandestinamente a actividade un prazo de dez días 

para que alegue o que teña por conveniente ao seu dereito.  

3. Transcorrido o prazo anteriormente sinalado sen que o requirido formulase alegacións, sen 

prexuízo da sanción en que poida ter incorrido, poderase decretar a clausura definitiva da actividade e, se 

é o caso, ao precintado do local. Sen embargo, en caso de actividades legalizables que non orixinen 

molestias e non resulten perigosas, concederase previamente un prazo de dous meses para a 

legalización do establecemento.  

Artigo 59.º .-Establecemento que non se axusta a licenza.  

1. Para os efectos previstos neste artigo, considérase que un establecemento non se axusta á 

licenza cando a actividade efectivamente realizada no local non se corresponde total ou parcialmente 

coas actividades amparadas por licenza e coa documentación consonte a que se lle concedeu.  

2. Se como consecuencia da inspección levada a cabo se detectase que a actividade que se realiza 

no establecemento non se correspondese coa da licenza de apertura concedida, adoptaranse as 

seguintes medidas-tipo:  

2.1 Incoarase expediente de sanción.  

2.2 Como medida provisional poderase ordenar ao seu titular que, de forma inmediata, cese no 

exercicio da actividade efectivamente realizada no local para a que non conta con licenza.  

2.3 Concederase ao titular un prazo de dous meses para que solicite licenza de apertura para a 

actividade efectivamente desenvolvida no local ou, noutro caso, para que efectúe os necesarios cambios 

no establecemento co fin de axustar o exercicio da actividade ao establecido pola licenza.  

3. Sen prexuízo do expediente de sanción que poida incoarse, se dentro do prazo concedido o titular 

realizase no establecemento as obras ou actos necesarios para axustar o exercicio da actividade ao da 

licenza concedida, e sempre que estas fosen suficientes a xuízo dos servizos técnicos municipais, 

levantaranse as medidas adoptadas e permitirase o exercicio da actividade autorizada en licenza.  

4. Transcorrido o prazo anteriormente concedido sen que o requirido formulara alegacións ou 

efectuara as adaptacións necesarias para axustar o exercicio da actividade ao contido da licenza, 

impedirase definitivamente o exercicio da actividade que non conta con licenza.  

Artigo 60.º .-Precintado ou retirada de aparellos ou instalacións.  

1. Cando se dispuxese a limitación ou inutilización dalgún aparello poderase ordenar a súa retirada 

ou precintado.  

2. Cando se ordene a retirada dalgún aparello móbil do establecemento, o titular vén obrigado a 

facelo no prazo que se lle sinale e a non volver instalalo, xa sexa o mesmo aparello ou outro de similares 

características, ata que non obteña a autorización para facelo.  

A reinstalación de aparellos sen a debida autorización será constitutiva de infracción moi grave.  
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3. O precinto dos aparellos, sistemas, instalacións, etc., poderá ordenarse, ben para limitar o seu uso 

e/ou intensidade, ben para impedilo. O precintado consistirá nun sistema que poderá revestir diversas 

formas (papel ou cinta adhesiva, cordal, arame, selo, etc.) e instalarase de forma ben visible.  

4. O titular da actividade vén obrigado especialmente a manter en debidas condicións o precinto e a 

comunicar á Administración inmediatamente a súa desaparición, ruptura, ou calquera outra circunstancia 

que non garanta a súa eficacia.  

5. Non se poderá retirar o precinto sen autorización municipal. Non obstante, o titular pode solicitar 

da Administración municipal que se levante o precinto co obxecto de efectuar as adaptacións, 

reparacións, etc., necesarias; neste caso será autorizado pola Administración. Neste caso, o titular vén 

obrigado a comunicar inmediatamente aos servizos municipais o momento en que estea emendada a 

deficiencia.  

Non se poderá poñer en funcionamento o aparello ou sistema precintado durante o horario de 

actividade en tanto non se comprobe o seu grao de eficacia e sexa autorizado polos servizos municipais.  

A posta en funcionamento do aparello ou sistema precintado durante o horario da actividade sen a 

autorización previa constituirá unha infracción moi grave.  

6. Con independencia das responsabilidades penais en que se puidese incorrer, a manipulación, 

alteración, deterioro, ruptura, etc., de precintos, será constitutiva de infracción moi grave. Presúmese que 

a actuación sobre o precinto foi executada polo titular ou persoal ao seu cargo no establecemento cando 

se atope en zona á que non teña libre acceso o público.  

Artigo 61.º .-Precintado de locais.  

1. Cando se dispoña o cesamento de todas as actividades que se desenvolven nun establecemento 

ou ben a súa clausura, poderase ordenar o precintado do local.  

2. O precintado dun local ten por obxecto impedir o seu uso para a actividade concreta que se 

pretende impedir. O precintado consistirá nun sistema que poderá revestir diversas formas (papel ou cinta 

adhesiva, cordel, arame, selo, etc.) e instalarase de forma ben visible.  

3. O titular da actividade e/ou do local veñen obrigados especialmente a manter en debidas 

condicións o estado do precinto e a comunicar a Administración inmediatamente a súa desaparición, 

ruptura, ou calquera outra circunstancia que non garanta a súa eficacia.  

4. Non se poderá retirar o precinto sen autorización municipal previa. Non obstante, o titular pode 

solicitar da Administración municipal que se levante o precinto co obxecto de efectuar as adaptacións, 

reparacións, etc., necesarias ou retirar obxectos. Neste caso, a Administración autorizarao e o titular vén 

obrigado a comunicar inmediatamente aos servizos municipais o momento en que se produza a emenda 

da deficiencia. Non se poderá abrir o establecemento ao público en tanto non se conceda autorización de 

funcionamento.  

5. A apertura dun establecemento que careza da autorización previa será constitutiva de infracción 

grave.  

6. Con independencia das responsabilidades penais en que se puidese incorrer, a manipulación, 

alteración, deterioro, ruptura, etc., de precintos, será constitutiva de infracción grave.  
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TÍTULO VIII. Réxime xurídico e sancionador.  

Sección primeira. Disposicións xerais.  

Artigo 62.º .-Normativa aplicable.  

Para o non previsto nesta disposición, será de aplicación:  

- A Lei 37/03 de 17 de novembro de 2003 do ruído.  

- A Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica desenvolvida a 

través do Regulamento de protección contra a contaminación acústica, aprobado polo Decreto 150/1999, 

do 7 de maio.  

- A Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.  

- O Decreto 156/1995, do 3 de xuño, de inspección ambiental.  

- O capítulo II do título IX da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común.  

- O Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento 

para o exercicio da potestade sancionadora.  

- Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei 

sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria.  

- Lei 19/2001, do 19 de decembro, de reforma do texto articulado da Lei sobre tráfico,circulación de 

vehículos de motor e seguridade viaria.  

- Decreto 2414/1961, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas e perigosas.  

- Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local.  

Sección segunda.  

Inspección e vixilancia.  

Artigo 63.º .-Competencia.  

1. Correspóndelle ao Concello exercer o control do cumprimento do previsto nesta disposición, 

consonte o disposto no capítulo II do título III da Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a 

contaminación acústica, no referente ás denuncias e ás actuacións de inspección e vixilancia.  

2. Cando o Concello se considere imposibilitado para o exercicio da competencia de inspección, 

poderá solicitar o auxilio en tal función á Administración autonómica, ou ás empresas habilitadas ao 

respecto pola Xunta de Galicia, de acordo co estipulado no artigo 25 da Lei 7/1997, do 11 de agosto, de 

protección contra a contaminación acústica.  

Artigo 64.º .-Actividade de inspección.  
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1. O persoal do Concello, debidamente identificado, poderá levar a cabo visita de inspección ás 

actividades que se veñan desenvolvendo e ás instalacións en funcionamento para os efectos de 

comprobar o cumprimento das determinacións desta ordenanza.  

Cando para a realización de inspeccións sexa necesario entrar nun domicilio será preceptiva a 

correspondente autorización xudicial. Nos demais supostos, o persoal, debidamente identificado, estará 

facultado para acceder ás instalacións ou establecementos, se e o caso, sen previo aviso.  

Os propietarios dos establecementos e actividades produtoras de ruídos e vibracións deberán 

permitir a inspección e facilitala.  

2. As visitas de inspección poderán levarse a cabo por propia iniciativa municipal ou logo de 

solicitude de calquera interesado dirixida á autoridade administrativa competente. As solicitudes conterán, 

ademais dos datos esixibles ás instancias na lexislación que regula o procedemento administrativo, os 

datos precisos para a realización da visita de inspección.  

En casos de recoñecida urxencia, cando os ruídos resulten altamente perturbadores, ou por 

calquera outro motivo se altere gravemente a tranquilidade e seguridade cidadá, a solicitude de visita de 

inspección poderá formularse ante a Policía Local, tanto de palabra como por escrito, que fará unha visita 

de inspección e comprobación previa dos feitos e adoptará as medidas de emerxencia que cada caso 

requira. Desta actuación redactarase unha acta que se remitirá ao Servizo de Licenzas e Disciplina 

Urbanística co fin de que se proceda á formación do expediente que corresponda.  

3. As visitas de inspección realizaranse tendo en conta as características do ruído e das vibracións. 

Para ese fin, as medicións relativas ao ruído obxectivo realizaranse logo da citación ao responsable do 

foco ruidoso e as medicións relativas ao ruído subxectivo practicaranse sen coñecemento do titular, sen 

prexuízo de que neste último caso poida ofrecerse ao responsable do foco ruidoso unha nova medición 

na súa presencia para o seu coñecemento.  

4. Unha vez concluídas as medicións entregarase aos interesados unha copia do resultado delas. As 

actas emitidas polos órganos competentes gozan de presunción de veracidade en canto aos feitos 

contados nelas e constitúen proba abonda para os efectos do correspondente procedemento de sanción, 

non sendo que os interesados acheguen algunha proba en contra. Tal presunción enténdese para as 

medicións realizadas con instrumentos que reúnen os requisitos establecidos no artigo 9º da ordenanza.  

Sección terceira.  

Réxime sancionador.  

Artigo 65.º .-Infraccións.  

Consideraranse infraccións administrativas as accións ou omisións que contraveñan as disposicións 

desta ordenanza.  

As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves, consonte o tipificado nos artigos seguintes 

e de acordo co establecido no capítulo III, título III da Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a 

contaminación acústica.  

Artigo 66.º .-Faltas leves.  
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Constitúe falta leve:  

a) A superación dos límites admitidos ata 5 dBA.  

b) A transmisión de niveis de vibración correspondente á curva base inmediatamente superior á 

máxima admitida para cada situación.  

c) Calquera outra infracción ás normas, non cualificada expresamente como falta grave ou moi 

grave, consonte o disposto no artigo 13º da Lei 7/1997, do 11 de agosto.  

d) A circulación de vehículos de motor co escape libre e con silenciadores ineficaces, incompletos, 

inadecuados ou deteriorados.  

e) A non presentación dos vehículos ás inspeccións.  

f) A contravención das obrigas previstas nos parágrafos do título V desta ordenanza.  

Artigo 67.º .-Faltas graves.  

Constitúe falta grave:  

a) A superación en máis de 5 dBA dos valores límite admitidos.  

b) A transmisión de niveis de vibración correspondentes a dúas curvas base inmediatamente 

superiores á máxima admitida para cada situación.  

c) A vulneración expresa dos requirimentos municipais para a corrección das deficiencias 

observadas.  

d) A negativa ou obstrución ao labor inspector. Considérase, en todo caso, como resistencia á 

actuación inspectora impedirlles os funcionarios competentes a entrada aos recintos e locais onde deban 

realizarse as inspeccións, sempre e cando a Administración actuante observase os requisitos formais 

establecidos nesta ordenanza.  

e) A reincidencia en faltas leves no prazo de doce meses.  

f) A iniciación de actividades ou apertura de establecementos e instalacións susceptibles de producir 

ruídos ou vibracións sen obter autorización ou licenza previas.  

g) A transgresión ou incumprimento das condicións correctoras sinaladas polo órgano competente. 

Neste ultimo suposto, os suxeitos responsables poderán evitar a imposición de sanción se proceden 

voluntariamente á paralización ou non iniciación da actividade.  

Artigo 68.º .-Faltas moi graves.  

Constitúen faltas moi graves:  

a) A superación en máis de 15 dBA dos valores límite admitidos.  

b) A transmisión de niveis de vibración correspondente a máis de dúas curvas base inmediatamente 

superiores á máxima admitida para cada situación.  

c) A reincidencia de faltas graves no prazo de 12 meses.  
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d) O incumprimento das ordes de clausura dos establecementos ou de paralización da actividade 

acordadas pola autoridade competente.  

Artigo 69.º .-Sancións.  

As infraccións aos preceptos desta ordenanza sancionaranse de acordo co establecido na Lei 

7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica.  

a) Infraccións leves, con multa desde 60,10 ata 1.502,53 euros.  

b) Infraccións graves, con multa dende 1.502,54 ata 9.015,18 euros, clausura temporal do 

establecemento ou paralización da actividade por un espazo de tempo non superior a seis meses.  

c) Infraccións moi graves, con multa dende 9.015,19 ata 60.101,21 euros, clausura do 

establecemento ou paralización da actividade por espazo superior a seis meses ou con carácter 

definitivo.  

Artigo 70.º .-Atenuantes.  

Sempre que a infracción se cometa por primeira vez e a corrección da emisión de ruído que orixinou 

a sanción se figa nun prazo de 48 horas, reducíndoa ao nivel autorizado, a sanción imporase no seu 

grado mínimo. En todo caso, o prazo computarase a partir da comprobación da comisión da infracción.  

Artigo 71.º .-Clausura.  

A sanción de clausura temporal ou definitiva poderá impoñerse naquelas infraccións nas que se 

aprecie reiterada resistencia ao cumprimento do ordenado pola Alcaldía ou manifesta actitude do titular 

da instalación no sentido de dificultar, falsear ou desvirtuar o resultado da inspección.  

Artigo 72.º .-Medidas complementarias.  

Na resolución que poña fin ao procedemento sancionador poderá acordarse, á parte da imposición 

da sanción correspondente, a adopción de medidas correctoras, así como a indemnización dos danos e 

perdas ocasionados como consecuencia da actividade infractora. Para a execución dos ditos actos, se o 

infractor non os cumprise voluntariamente no prazo que se lle sinale, poderán impoñérselle multas 

coercitivas sucesivas de ata 3005,06 euros cada unha. Igualmente poderá ordenarse a execución 

subsidiaria nos termos previstos no artigo 98 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común.  

Artigo 73.º .-Prescrición.  

As infraccións a que se refire esta ordenanza prescribirán nos seguintes prazos, contados desde o 

feito:  

a) Seis meses, no caso de infraccións leves.  

b) Dous anos, no caso de infraccións graves.  

c) Catro anos, no caso de infraccións moi graves.  

Artigo 74.º .-Medidas cautelares.  
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Coa independencia das demais medidas que se adopten para garantir a eficacia da resolución que 

no seu momento se dite, con carácter de cautela o Concello poderá acordar a inmediata adopción de 

medidas correctoras imprescindibles para evitar os danos ou molestias graves que se estean 

ocasionando como consecuencia das actividades presuntamente infractoras. Igualmente, e co mesmo 

carácter de cautela, poderá acordarse a paralización da actividade ou a clausura das instalacións ou dos 

establecementos cando a produción de ruídos ou vibracións supere os niveis establecidos para a súa 

tipificación como falta moi grave, ou ben cando, acordada a adopción de medidas correctoras, o 

requirimento municipal resultase incumprido no prazo que para este efecto se sinale. Tamén poderá 

acordarse o precintado de equipos, así como calquera outra medida que se considere imprescindible para 

evitar a persistencia na actuación infractora. Estas medidas adoptaranse despois da audiencia ao 

interesado, por un prazo de cinco días, excepto naqueles casos que esixan unha actuación inmediata.  

Artigo 75.º .-Acción municipal.  

A acción municipal en materia de contaminación acústica concretarase nun programa xeral de 

actuacións baseado nos seguintes principios e criterios:  

1. Prevención, corrección e mellora.  

2. Información.  

3. Concienciación.  

Como punto de partida haberá que coñecer o grao de concienciación dos cidadáns ante o problema 

para, posteriormente, introducir hábitos de conduta compatibles cun maior benestar.  

O Concello establecerá un programa de auditoría interna bianual como método de seguimento do 

programa de actuación dos que os seus resultados evidenciarán a necesidade de revisión dos obxectivos 

marcados por el.  

Disposicións adicionais.  

Primeira. Outras competencias.  

O réxime que establece esta ordenanza enténdese ser prexuízo das intervencións que corresponden 

a outros organismos na esfera das súas respectivas competencias.  

Segunda. Modificacións.  

As modificacións que sexa necesario introducir na ordenanza axustaranse aos mesmos trámites 

seguidos para a súa formulación e aprobación. As adaptacións dos seus preceptos a futuras normas 

nacionais ou internacionais sobre a materia levaranse a cabo directamente mediante decreto.  

Terceira. Outras actividades.  

Os outros tipos de actividades molestas non previstas especificamente nesta ordenanza (talleres, 

garderías baixo vivendas, panaderías e pastelerías -con fabricación-, carnicerías, locutorios informáticos, 

ximnasios e outras de natureza semellante) esixiráselles unha insonorización mínima de 60 dBA.  



 58 

En supermercados e actividades análogas, nas que se empreguen carros ou similares para o 

manexo e transporte de mercadorías, adoptaranse medidas correctoras nos solos para evitar transmisión 

de ruídos e vibracións a vivendas e locais lindantes.  

Cuarta. Medicións.  

Cando, efectuada unha medición polos servizos municipais, se produza contradición entre o nivel 

rexistrado no sonógrafo e as medidas obtidas, logo de repetir as medicións, prevalecerán estas últimas.  

Disposicións transitorias.  

Primeira.  

Os titulares das actividades, instalacións ou prestación de servizos autorizados con anterioridade á 

aprobación desta ordenanza e que non se axusten aos contidos desta disposición dispoñen do período 

dun ano, a partir da publicación desta norma, para adaptarse as medidas previstas nela, excepto ao 

disposto no artigo 53.  

Nun prazo máximo de seis meses a partir da data de entrada en vigor desta ordenanza, todos os 

locais autorizados deberán instalar o sonógrafo e a placa identificadora.  

Segunda.  

Esta ordenanza será de aplicación para a resolución de todos os expedientes sancionadores que 

comecen a instruírse por infraccións previstas nela desde a data da súa entrada en vigor.  

Disposicións finais.  

Primeira.  

Esta ordenanza xeral poderá ser desenvolvida por ordenanzas particulares referidas a determinados 

aspectos técnicos ou zonas determinadas do municipio, establecendo, se así procede, limitacións a 

concesión de novas licenzas de apertura para o exercicio de actividades de nova implantación referidas 

aos grupos II, III, IV e V naquelas zonas ou áreas que sexan determinen como saturadas ou que deben 

ser obxecto dunha especial protección, así como ao tamaño mínimo dos locais.  

Segunda.  

Esta ordenanza entrará en vigor aos trinta días naturais da súa publicación no Boletín Oficial da 

Provincia da Coruña e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local, quedando derrogadas cantas disposicións municipais se opoñan ou 

contradigan os seus preceptos.  

  

ANEXO  

Descrición dos métodos operativos utilizados nas diversas medicións acústicas e gráficas.  

Apartado I. Nivel de emisión (NEI e NEE).  

1. A medición do nivel de emisión (NEI e NEE) a que se refire o artigo 8.1 desta ordenanza 

realizarase tendo en conta as prescricións detalladas nos puntos que se desenvolven neste apartado.  
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2. Características ambientais  

En caso de que a medición sexa en exteriores, desistirase da medición cando as características 

climáticas (temperatura e humidade) queden fóra do rango das condicións de medida do equipo utilizado. 

Cando a velocidade do vento sexa superior a 3 m/s desistirase da medición. Con velocidades inferiores 

poderase efectuar sempre que se utilice o equipo de medida coa súa correspondente pantalla contra o 

vento.  

3. Posta en estación do equipo de medida  

En xeral, e sempre que as características do recinto o permitan, o sonómetro colocarase a 1,20 m. 

do chan e a 2 metros de distancia da fonte sonora. Se a fonte é direccional, o micrófono orientarase cara 

a ela, sendo suficiente unha estación para a valoración acústica da fonte sonora. Se a fonte é 

omnidireccional, fixaranse tres estacións ao seu arredor, formando ángulos de 120 graos. En todo caso 

realizarase un deseño acoutado coa situación do sonómetro.  

4. Característica introducida  

A característica de medición introducida no sonómetro dependerá do tipo de ruído a medir, aténdose 

ao disposto a seguir:  

Ruído continuo-uniforme: lento (slow). Ruído continuo-variable: lento (slow). Ruído continuo-

flutuante: lento (slow). Ruído transitorio-periódico: lento (slow). Ruído transitorio-aleatorio: estatístico.  

5. Número de rexistros  

O número de rexistros dependerá do tipo de ruído, aténdose ao establecido nos puntos que se 

desenvolven nos seguintes parágrafos:  

5.1 Ruído continuo-uniforme. Efectuaranse tres rexistros en cada estación de medida seleccionada 

cunha duración de medida de 15 segundos cada un e cun intervalo de 1 minuto entre cada rexistro. Para 

a valoración da medida utilizarase o nivel sonoro continuo equivalente expresado en decibelios 

ponderados coa rede de ponderación A . O nivel de emisión (NEI e NEE) da fonte sonora virá dado polo 

valor Leq en dBA, facendo a media aritmética dos tres rexistros realizados.  

5.2 Ruído continuo-variable. De forma semellante a descrita no punto anterior, pero cunha duración 

de medida de 30 segundos.  

5.3 Ruído continuo-flutuante. Efectuarase un rexistro na estación de medida seleccionada cunha 

duración de medida de trinta minutos. Para a valoración da medida utilizarase o nivel sonoro continuo 

equivalente expresado en decibelios ponderados coa rede de ponderación A. O nivel de emisión (NEI e 

NEE) da fonte sonora virá dado polo valor Leq en dBA.  

5.4 Ruído transitorio-periódico. O nivel acústico LpA realizarase con sonómetro de ponderación A. 

Durante o tempo no que se produce o ruído realizaranse tomas de datos cuns tempos de medida que 

sexan de polo menos o 50% do tempo de funcionamento.  

5.5 Ruído transitorio-aleatorio. O tempo de medida abranguerá un período que polo menos teña en 

conta dúas situacións aleatorias do ruído. O nivel percentil utilizado será L10.  
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6. Para a medición deste tipo de ruídos poderanse usar os equipos do propio local ou o xerador de 

ruído rosa.  

Apartado II. Nivel de recepción interna (NRII e NRIE).  

1. A medida do nivel de recepción interna (NRII e NRIE) a que se refire o artigo 8.2.1 desta 

ordenanza realizarase tendo en conta as prescricións detalladas nos puntos que se desenvolven neste 

apartado.  

2. A medición realizarase coa(s) ventá(s) e porta(s) pechadas, de xeito que se reduza ao mínimo a 

influencia do ruído exterior de fondo. Reducirase tamén o mínimo imprescindible o número de persoas 

asistentes á medición e, se as características do equipo o permiten, desaloxarase totalmente o recinto.  

3. Posta en estación do equipo de medida. Seleccionarase unha estación de medida que cumpra 

cos requisitos seguintes:  

Situarase o micrófono do equipo de medida a máis de 1 metro da parede do recinto e a 1,20 m do 

chan.  

A selección realizarase de xeito que a estación de medida afecte a aquela parede que se considere 

fundamental no que a transmisión de ruído se refire. En caso de non existir unha parede fundamental, 

seleccionarase preferentemente a parede oposta a aquela por onde se manifesta o ruído de fondo 

(xeralmente a fachada).  

Sobre o lugar preseleccionado moverase experimentalmente o sonómetro paralelamente á parede 

transmisora tratando de localizar o punto de maior presión acústica. Este movemento realizarase ao 

longo de 0,50 metros en cada sentido.  

No lugar onde se aprecie maior intensidade acústica fixarase a estación de medida definitiva.  

A situación do equipo de medida reflectirase e acoutarase nun deseño realizado para o efecto.  

O micrófono orientarase de forma sensiblemente octogonal cara á parede (ángulo horizontal) e 

lixeiramente inclinado cara arriba (ángulo vertical).  

4. Característica introducida. A característica de medición introducida no sonómetro dependerá do 

tipo de ruído a medir, aténdose ao disposto a seguir:  

Ruído continuo-uniforme: lento (slow). Ruído continuo-variable: lento (slow). Ruído continuo-

flutuante: lento (slow). Ruído transitorio-periódico: lento (slow). Ruído transitorio-aleatorio: estatístico.  

5. Número de rexistros. O número de rexistros dependerá do tipo de ruído, aténdose ao establecido 

nos puntos que se desenvolven nos seguintes parágrafos:  

5.1 Ruído continuo-uniforme. Efectuaranse tres rexistros en cada estación de medida seleccionada 

cunha duración de medida de 15 segundos cada un e cun intervalo de 1 minuto entre cada rexistro. Para 

a valoración da medida utilizarase o nivel sonoro continuo equivalente expresado en decibelios 

ponderados coa rede de ponderación A. O nivel de recepción interna (NRII) e (NRIE) virá dado polo valor 

Leq en dBA, facendo a media aritmética dos tres rexistros realizados.  
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5.2 Ruído continuo-variable. De forma semellante á descrita no punto anterior, pero cunha duración 

de medida de 30 segundos.  

5.3 Ruído continuo-flutuante. Efectuarase un rexistro na estación de medida seleccionada cunha 

duración de medida de trinta minutos. Para a valoración da medida utilizarase o nivel sonoro continuo 

equivalente expresado en decibelios ponderados coa rede de ponderación A. O nivel de recepción interna 

(NRII e NRIE) virá dado polo valor Leq en dBA.  

5.4 Ruído transitorio-periódico. O nivel acústico LpA realizarase con sonómetro de ponderación A. 

Durante o tempo no que se produce o ruído realizaranse tomas de datos cuns tempos de medida que 

sexan de polo menos o 50% do tempo de funcionamento.  

5.5 Ruído transitorio-aleatorio. O tempo de medida abranguerá un período que polo menos teña en 

conta dúas situacións aleatorias do ruído. O nivel percentil utilizado será L10.  

Apartado III. Nivel de recepción externa (NRE).  

1. A medida do nivel de recepción externa (NRE) a que se refire o artigo 8.2.2. desta ordenanza 

realizarase tendo en conta as prescricións detalladas nos puntos que se desenvolven neste apartado.  

2. Características ambientais. A medición realizarase nas condicións normais de funcionamento da 

actividade. Desistirase da medición cando as características climáticas (temperatura e humidade) queden 

fóra do rango das condicións de medida do equipo utilizado. Cando a velocidade do vento sexa superior a 

3 m/s desistirase da medición. Con velocidades inferiores poderase efectuar a medición sempre que se 

utilice o equipo de medida coa súa correspondente pantalla contra o vento.  

Cando a fonte de ruído considerada se encontre afastada da estación de medida, o nivel de 

recepción externa dependerá significativamente das condicións climáticas, polo que no informe de 

medición reflectiranse as condicións existentes durante a mesma. Se e posible obterase un valor típico e 

unha indicación sobre a marxe de variación.  

3. Posta en estación do equipo de medida. O equipo instalarase a 1,20 m do chan e a 3,50 m, como 

mínimo das paredes, edificios ou calquera outra superficie reflíctante, e co micrófono orientado contra a 

fonte sonora. Cando a actividade sexa de ocio nocturno a distancia a fachada será a indicada no artigo 

54º .  

4. Característica introducida. A característica de medición introducida no sonómetro dependerá do 

tipo de ruído a medir, aténdose ao disposto a seguir:  

Ruído continuo-uniforme: lento (slow). Ruído continuo-variable: lento (slow). Ruído continuo-

flutuante: lento (slow). Ruído transitorio-periódico: lento (slow). Ruído transitorio-aleatorio: estatístico.  

5. Número de rexistros. O número de rexistros dependerá do tipo de ruído, aténdose ao establecido 

nos puntos que se desenvolven nos seguintes parágrafos:  

5.1 Ruído continuo-uniforme. Efectuaranse tres rexistros en cada estación de medida seleccionada 

cunha duración de medida de 15 segundos cada un e cun intervalo de 1 minuto entre cada rexistro. Para 

a valoración da medida utilizarase o nivel sonoro continuo equivalente expresado en decibelios 

ponderados coa rede de ponderación A . O nivel de recepción externa (NRE) virá dado polo valor Leq en 

dBA, facendo a media aritmética dos tres rexistros realizados.  
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5.2 Ruído continuo-variable. De forma semellante á descrita no punto anterior, pero cunha duración 

de medida de 30 segundos.  

5.3 Ruído continuo-flutuante. Efectuarase un rexistro na estación de medida seleccionada cunha 

duración de medida de trinta minutos. Para a valoración da medida utilizarase o nivel sonoro continuo 

equivalente expresado en decibelios ponderados coa rede de ponderación A. O nivel de recepción 

externa (NRE) virá dado polo valor Leq en dBA.  

5.4 Ruído transitorio-periódico. O nivel acústico LpA realizarase con sonómetro de ponderación A. 

Durante o tempo no que se produce o ruído realizaranse tomas de datos cuns tempos de medida que 

sexan de polo menos o 50% do tempo de funcionamento.  

5.5 Ruído transitorio-aleatorio. O tempo de medida abranguerá un período que polo menos teña en 

conta dúas situacións aleatorias do ruído. O nivel percentil utilizado será L10.  

Apartado IV. Corrección por ruído de fondo.  

1. Se durante a medición de calquera dos niveis de ruído a que se refiren os cinco apartado 

anteriores deste anexo se observa a existencia de ruído alleo á fonte sonora obxecto da medición e se 

considera que o dito ruído pode afectar ao seu resultado, efectuarase unha corrección por ruído de fondo, 

tal como se indica nos puntos que se desenvolven seguidamente.  

2. Localizarase a orixe do ruído alleo á fonte sonora obxecto de medición e anularase mentres dure 

esta.  

3. Se non é posible a dita anulación realizarase de acordo coas instrucións dadas a seguir, unha 

corrección do nivel total medido N1.  

3.1 Medirase o nivel acústico do conxunto formado pola fonte sonora máis o ruído de fondo. Este 

valor designarase N1.  

3.2 Pararase a fonte sonora e medirase (nas mesmas condicións) o nivel producido polo ruído de 

fondo. O seu valor designarase N2.  

3.3 Establecerase a diferencia (m) entre os dous niveis medidos: m = N1 - N2  

3.4 En función do valor (m) obterase a corrección (C) que deberá aplicarse ao nivel N1. O valor da 

dita corrección figura no cadro seguinte:  

Corrección por ruído de fondo  

Valor da diferencia de nivel (m)  

0/3,5  3,5/4,5  4,5/6  6/8  8/10  Máis de 10  

-  2,5  1,5  1  0,5  0  

3.5 En caso de que o valor (m) estea entre 0 e 3,5 rexeitarase a medición, realizándose unha nova 

noutro momento en que o ruído de fondo sexa menor.  

3.6 Nos casos que o valor (m) sexa superior a 3,5, determinarase o valor da corrección 

correspondente (C) e restarase do valor (N1), obtendo así o valor final representativo do nivel sonoro da 

fonte obxecto da medición (N), é dicir:  
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N = N1-C.  

4. Para a determinación deste ruído, realizarase unha toma de datos de, polo menos, 5 minutos e 

tomarase como valor da medida o percentil L90.  

5. En todos os casos, se o valor do nivel de fondo superase o límite máximo aplicable autorizado, o 

nivel de fondo obtido converterase no novo límite autorizable circunstancialmente.  

Apartado V. Medida de illamento a ruído aéreo.  

1. O illamento a ruído aéreo R en dBA de paredes interiores, teitos e portas entre locais é a 

expresión en dBA do illamento acústico aparente entre dúas salas, medido segundo as condicións 

sinaladas na Norma UNE-EN-ISO-140-4, calcúlase a partir da diferencia de niveis de presión sonora entre 

o recinto fonte e o receptor, máis un factor que teña en conta a absorción da sala receptora. R = L1 - L2 + 

10 lg S/A dB.  

2. A área de absorción equivalente da sala receptora medirase a partir do tempo de reverberación, 

medido segundo a Norma UNE-EN-ISO-140-4 e valorarase utilizando a fórmula A = 0,163 V/T.  

3. O illamento a ruído aéreo de fachadas poderá determinarse utilizando o ruído do tráfico ou o ruído 

do altofalante e farase segundo a Norma UNE-EN-ISO-140-5.  

Apartado VI. Corrección por tipo de local.  

Para a realización da valoración do ruído e polo tanto a súa comparación cos niveis indicados no 

artigo 13.º , partirase dos niveis medidos polos procedementos fixados, aos que haberá que sumar os 

reflectidos na seguinte táboa e os debidos ás características impulsivas ou tonais:  

Todas as valoracións serán incrementadas en función das características do ruído.  

Ruído impulsivo (marteladas): +3 dBA.  

Tons puros (asubío): +3 dBA.  

Zona  A  A  B  B  C  C  D  D  

Recinto  D  N  D  N  D  N  D  N  

I  -  -  -  -  -  -  -  -  

II  -  -  -  -  -  -  -  -  

III  -5 dBA  -3 dBA  -5 dBA  -3 dBA  -8 dBA  -5 dBA  -10 dBA  -3 dBA  

IV  -7 dBA  -5 dBA  -7 dBA  -5 dBA  -10 dBA  -7 dBA  -10 dBA  -5 dBA  

V  -7 dBA  -5 dBA  -7 dBA  -5 dBA  -10 dBA  -7 dBA  -10 dBA  -5 dBA  

Apartado VII. Corrección de tons audibles.  

1. Se durante a medición de calquera dos niveis de ruído a que refiren os apartados I a III deste 

anexo se observa a existencia de tons audibles aplicarase a penalización correspondente en función da 

pureza dos ditos tons.  
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2. A determinación da existencia de tons audibles realizarase baseándose no procedemento que se 

desenvolve nos puntos seguintes:  

2.1 Medición do espectro do ruído en bandas de tercio de oitava entre as frecuencias comprendidas 

entre 20 e 8.000 Hz.  

2.2 Determinación daquela(s) banda(s) en que a presión acústica sexa superior á presión existente 

nas súas bandas laterais.  

2.3 Determinación das diferencias existentes entre a presión acústica da banda considerada e das 

bandas laterais, calculando posteriormente a media aritmética das ditas diferencias (Dm).  

Considerarase aquela banda en que o valor da penalización correspondente sexa máxima.  

3. Determinación da penalización aplicable. A penalización aplicable pola existencia de tons audibles 

será a que se reflite no cadro seguinte:  

Correccións de tons audibles.  

Zona considerada de 

espectro  

Dm igual ou maior a 5 

dB  

Dm igual ou maior a 8 

dB  

Dm igual ou maior a 15 

dB  

20 A 125 Hz.  1 dBA  3 dBA  5 dBA  

160 a 400 Hz  3 dBA  5 dBA  5 dBA  

500 a 8000 Hz.  5 dBA  5 dBA  5 dBA  
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Tras finalizar o debate dos asuntos incluídos na Orde do Día e antes dos rogos 
e preguntas o Sr. Alcalde pregunta aos membros da Corporación si queren 
presentar mocións de urxencia. 
Resultando que é interés de dous grupos municipais, o PS de G, PSOE e 
INTEO presentar mocións de urxencia, o Alcalde decide que se expoña 
primeiro a do PSde G, PSOE por ser presentada con anterioridade por rexistro 
de entrada. 
 

Previo ó debate da moción sométese a votación a urxencia da moción do PSde G, 

PSOE. 

A urxencia resulta aprobada por unanimidade. 

 

Moción de urxencia presenta polo Grupo Municipal Socialista ó Pleno da Corporación 

de Teo con núm. de rexistro de entrada 9.175 de data 23 de novembro de 2007. 

 
“Moción de urxencia presentada polo Grupo Municipal Socialista ó Pleno da 
Corporación de Teo ó amparo do disposto no artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986, 
do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 
 
ASUNTO: Proposta solicitando a xuntanza da Comisión de Seguemento do PXOM para 
que estudie a posiblidade de someter á consideración do Pleno da Corporación a 
devolución ao Concello de Teo do texto do PXOM aprobado inicialmente en sesión 
plenaria de data 26/marzo/2007 e remitido á Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta 
de Galicia, co fin de subsanar erros e sometelo a reaxustes para melloralo na liña do 
defendido no seu día por Partido Socialista e BNG. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Durante a tramitación do PXOM na pasada lexislatura Partido Socialista e BNG 
puxeron de manifesto as súas discrepancias, tano en cuestións de fondo como de forma, 
respecto do proxecto auspiciado polos grupos políticos que conformaban naquel entón 
o goberno municipal de Teo. 
Coñecida é a fortísima contestación social (máis de 2.000 alegacións) e política que 
orixinou aquel proxecto urbanístico. Daquela, Socialistas e Nacionalistas, ademais de 
criticar contundentemente o procedemento obscurantista seguido polo goberno 
municipal no proceso de elebroación do PXOM, expresamos publicamente o noso 
desacordo sobre aspectos do enfoque teórico (prevalencia dun modelo urbanístico 
“despersoalizado” e “deshumanizador” como “cidade dormitorio”; concepción 
desagregada do territorio; énfase no desenvolvemento urbanístico lonxitudinal arredor 
das súas grandes estradas qeu atravesan o municipio...) e práctico daquel modelo 
urbanístico, entre os que salienteamos os seguintes: 
• Interpretación restrictiva da lei no desenvolvemento urbanístico da zona rural. 
• Solo industrial na Lagoa. 
• SUND de O Ferreiriño (Reis) 
• Desviación do Camiño Portugués na zona de Agrela (Calo). 
• Ubicación do intercambiador de Cacheiras. 
• Parcela cualificada como Solo Urbano Consolidado no Montouto (Cacheiras). 
• Solos Urbanos Consolidados e Non Consolidados da zona interior da curva da 

Gaiteira (Cacheiras). 
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• SUND de O Grilo e SUD do Sebe na parroquia de Cacheiras. 
• Vial que atravesa a urbanización “Augas Mansas”. 
• Vial de Mazas (Solláns) 
• Solo Urbano Industrial de Ameneiro (Calo), etc. 
 
Con data 26/marzo/2007 o Pleno da Corporación de Teo, cos votos favorables de PP e 
INTEO e os votos en contra dos Grupos Socialista e Nacionalista, levou a cabo a 
aprobación inicial do texto do PXOM. 
En maio de 2007 as eleccións municipais debuxaron un novo mapa político en Teo 
según o que as formacións políticas qeu no seu intre rexeitaron aquel Plan Xeral, agora 
pasaron a ter maioría dentro da Corporación Municipal. 
Porén, os partidos políticos que daquela defendiamos un modelo alternativo de PXOM 
para Teo estamos obrigados a actuar agora consecuentemente e a utilizar 
democraticamente a nosa marioría para lograr por todos os medios que o PXOM de 
Teo, dentro do máis escrupoloso respecto áa normativa legal vixente, se axuste o máis 
posible aos posicionamentos formulados no seu día e ás reivindicacións dos nosos 
cidadáns para acadar aquel obxectivo recurrentemente expresado de contar en Teo cun 
“PXOM que concitara o máximo consenso social e político”. 
Estamos a tempo, porque, aínda que o texto inicial do PXOM foi remitido á Xunta de 
Galicia, non hai ningún obstáculo legal que impida a súa devolución ao Concello de 
Teo para, ademais de aplicar as directrices marcadas pola Consellería de Medio 
Ambiente, proceder a súa revisión e incorporar ao mesmo os reaxustes necesarios na 
liña do mantido por parte de Partido Socialista e BNG. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Porén, o Grupo Muncipal Socialista, propón que se xunte con carácter de urxencia a 
Comisión de Seguemento do PXOM para valorar a posibilidade de que o Pleno da 
Corporación de Teo reclame á Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de 
Política Territorial a devolución do texto do PXOM aprobado inicialmente na sesión 
plenaria de 26/marzo/2007 co propósito de subsanar erros e sometelo a revisión e 
eestudio para, dentro do marco legal imperante, proceder á subsanación de erros e á 
incorporación dos reaxustes necesarios que permitan racionalizar e optimizar o 
devandito texto na liña do defendido no seu día por Partido Socialista e BNG e gran 
parte da cidadanía de Teo. 
 
Teo, novembro de 2007 
 

Intervén o Sr. Leis para  defender a moción e alega que o PXOM foi aprobado nun 

contexto político diferente e así dí que  na actualidade son maioría os do BNG e os do 

PSde G, PSOE e iso debe reflectirse  solicitando a devolución do PXOM , continúa 

dicindo o Sr. Leis que é unha simple rectificación de erros e en absolucto unha cuestión 

xurídica senón política. 

Dí que solictarán a convocatoria dun pleno extraordinario para votar este punto. 

Intervén o Sr. Parajó e dí que non ten problema en que se reúna a comisión de 

Seguemento. 

No mesmo senso se pronuncia o Sr. Blanco e pregunta si se subsanaron as correccións 

de Medio Ambiente. Dí o Sr. Blanco que pedir a devolución do PXOM supón paralizar 

o Concello catro ou cinco anos mais. 
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Intervén o Sr. Alcalde  e dí que o seu grupo vai a apoiar a moción para a xuntanza da 

Comisión de Seguemento e que se lle pediu un informe xurídico á secretaría do 

Concello relativo á viabilidade da petición de devolución da documentación do PXOM  

e a rectificación de erros no documento. 

Pregunta o Sr. Leis cándo se vai a reunir a Comisión de Seguemento. 

Se lle contesta pola Alcaldía que brevemente. 

Sométes a votación a moción e acórdase por unanimidade a xuntanza da comisión de 

Seguemento do PXOM. 

 

Infórmase ao Pleno da Corporación pola Alcaldía que en data 28 de novembro de 2007 

tivo entrada no rexistro da Corporación un escrito de INTEO relativo á presentación de 

moción por vía de urxencia. 

 

Sométese a votación a urxencia da moción e resulta aprobada por unanimidade. 

Dáse lectura a moción presentada polo Sr. Parajó  que copiada literalmente dí: 
“F. Manuel Parajó Liñares, Concelleiro de INTEO na Corporación Municipal do 
Concello de Teo, presenta a seguinre moción para debatir por urgencia no Pleno 
Ordinario do dia 28 de novembro de 2007. 
Motivado os retrasos que se producen no pago de asistencia a Plenos  e comisións ós 
distintos Concelleiros, formúlase a presente moción para adoptar o seguinte acordo: 
Antes do día  cinco do mes seguinte de cada bimestre aboarase ós distintos 
Concelleiros o pago por asistencia a Comisións Informativas  e asistencias a Plenos, 
establecéndose neste intre o pago de 50 € por cada asistencia á xunta de portavoces.” 
 

Sométese a votación a moción sen turno de intervencións por parte dos Concelleiros, 

tras acordo con todos eles, e resulta aprobada por unanimidade. 

 

 

9º) ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Intervén o Sr. Parajó formulando un rogo: que o grupo escolar de Calo lle cortaron o 

acceso pola  entrada principal e os nenos/as que van a pé en vez de entrar por arriba 

teñen que dar toda a volta. 

 

Rogo: quere que se cambien os contedores do lixo no lugar de  Vilar de Francos. 

Rogo: respecto das bolsas de estudo e transporte, quere comparar os datos de 2006 no 

que se presentaron 700 e pico solicitudes e se concederon 619 e que no ano 2007 se 

pesentaron sóamente 471 solicitudes e se concederon 302 

Dí que no ano 2006 outorgaronse 77.080 € e no ano 2007 outorgáronse 28.490€. Critica 

que o BNG rebaixe o nivel de axudas. 

Dí o Sr. Alcalde que o que se trata é de que as axudas sexan recibidas por quen as 

necesitan e se eliminou a posibilidade de obtelas en caso de duplicidade coa Xunta. 

 

Pregunta do Sr. Parajó: pide explicacións en relación ao agasallo do Concello de Teo 

nas xornadas sobre a violencia machista. 
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Intervén a Concelleira Carme Hermida e dí que efectivamente a semana pasada se 

realizaron actividades  contra a violencia de xénero e no Hotel Congreso expuxéronse  

fotografías dunha fotógrafa de recoñecido prestixio. 

O agasallo fíxoselle sóamente ás persoas que sen cobrar acordaron participar, ós 

músicos, ós poetas, ós das mesas redondas. 

 

Intervén a Concelleira Sandra Ribero e pregunta porqué se obviou un acordo plenario 

que foi adoptado no pleno do mes de setembro en relación á ampliación do contrato con 

GESECO. 

 

Responde o Sr. Alcalde que a ampliación do contrato con GESECO  sí era un asunto de 

competencia plenaria pero o acordo que se adoptou, unha vez votada a enmenda “in 

voche” presentada polo PSOE, non era de comptencia plenaria, senón unha competencia 

de Alcaldía. Explica o Alcalde que é unha mera cuestión competencial. 

 

Dí o Alcalde que dar por entendido que se lle está premiando a unha empresa  cando o 

novo contrato de limpeza viaria foi licitado por concurso público é unha acusación moi 

grave. 

 

Intervén o Sr. Leis para preguntar ao Sr. Alcalde cál é a decisión que vai a adoptar o 

Concello respecto á sentenza xudicial da gardería de Calo. 

 

Pregunta tamén o Sr. Leis porqué non se recorreu a sentenza xudicial. 

Contéstalle o Sr. Alcalde que eles non avalaron no seu día o procedemento de licitación 

e ese é o motivo de non recorrer. 

 

O Sr. Leis formula un rogo ao Sr. Alcalde  en relación á adxudicación dos servizos. Pide 

que se apliquen sempre procedementos transparentes, por exemplo na páxina web 

municipal. 

Responde o Sr. Alcalde e dille ao Sr. Leis que o contrato menor non tiña nin porqué 

aparecer na acta da Xunta de Goberno Local.Dille o Sr. Alcalde que xa se lles contestou 

ó escrito que presentaron por rexistro de entrada en relación a este tema  en menos de 48 

horas. Dille o Sr. Leis  que están actuando igual que o anterior goberno.  

Dí o Sr. Alcalde que non é igual adxudicar a web a alguén da candidatura que á empresa 

“ Vieiros”. 

 

O Sr. Blanco pregunta qué xestións se fixeron en canto o PXOM e qué pasou co de 

Medio Ambiente. 

Di o Sr. Alcalde que se recibiron as consideracións de Medio Rural o que obliga a un 

estudo moi elaborado para salvagardar a construcción no medio rural. 

Dí o Sr. Blanco que houbo tempo para que o equipo redactor o fixera e xa estivera na 

COTOP. 

Di o Sr. Blanco que o resto dos organismos se apuraron todos menos Medio Ambiente e 

considera que os traballos están retrasados. 
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E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as vinte e tres 

horas e dez minutos, de todo o que como Secretaria certifico, de orde e co visto e prace 

do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de 

abril. 

Vº e Prace. 

O Alcalde,         A Secretaria Xeral, 

 

 

 

 

Martiño Noriega Sánchez                                                      Cristina Castro Fuentes 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE DECEMBRO DE 2007. 
 

 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello 

por atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as dezanove horas do día 26 de 

decembro de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de 

seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, 

co obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron 

previamente citados. 

SEÑORES ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Concelleiros: 

D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 

Dª. Carmen Diéguez González. 

Dª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. José Albino Vázquez Pallas 

Dª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias. 

D. Alexandre Leis Carlés. 

D. José Carlos Rego Jorge. 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Secretaria: Dª. Mª Elena Méndez Buela, Secretaria Acctal. 

 

A Sra. Riveiro Carro toma a palabra para xustificar a ausencia por motivos laborais do 

Sr. Rego, que se incorporará máis tarde á sesión. 

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

Pleno, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes 

acordos conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 
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1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 28.11.2007. 
 
O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha corrección que facer á acta da sesión do 
28.11.2007. 
A Sra. Riveiro di que na páxina 5, no punto 4º da orde do día, non se recollen as 
palabras do Sr. Rego durante a súa intervención, nas que propuxo que, para a 
participación dos diferentes grupos mesas de contratación, en primeiro lugar, se realice 
unha convocatoria formal por escrito, en segundo lugar, que sexa unha convocatoria 
dirixida ó grupo municipal, habendo presenza de tódalas forzas políticas, cun sistema 
rotativo. 
Segue dicindo que, na páxina 10, correspondendo á votación do punto 6º da orde do día, 
non se recolle o sentido do voto do grupo municipal socialista, e así, onde di: 
“Abstencións: 4 votos.”, debe dicir: “Abstencións: 4 votos (PSdeG-PSOE)”. 
 
O Sr. Leis manifesta que dentro do punto 7º, na páxina 15, no quinto parágrafo, onde dí 
na súa intervención “Continúa o Sr. Leis dicindo que eles non están de acordo coa obra 
do punto 2 (Parque Montouto) por discurrir  unha parte da mesma polo Concello de 
Santiago e non están a favor de trámites co Concello de Santiago…”, debe dicir: 
“Continúa o Sr. Leis dicindo que eles non están de acordo coa obra do punto 2 (Parque 
Montouto) porque o plano que se utilizou para facer esa obra recolle que gran parte da 
estrada e edificios aparecen no Concello de Santiago”. 
Segue dicindo que nese mesmo parágrafo, onde se recolle: “Dí tamén que se propón no 
proxecto a ampliación de ata 0,90 m. ao carón da estrada e iso vai  a perxudicar a moitos 
veciños.”, debe dicir: “Dí tamén que se propón no proxecto a ampliación de ata 0,90 m. 
ao carón da estrada e que esa ampliación afecta a propietarios do concello limítrofe”. 
Por último, nese mesmo punto, na páxina 16, parágrafo 7, onde di: “Afirma tamén que o 
verdadeiro problema que ten hoxe Parque Montouto é a recollida de pluviais”, debe 
dicir “Afirma tamén que os verdadeiros problemas que ten hoxe Parque Montouto son 
as beirarrúas e a  recollida de pluviais”. 
O Sr. Blanco Martínez sinala que non aparece mencionado na relación de concelleiros 
asistentes ó Pleno, aínda que logo sí aparecen as súas intervencións. O Sr.Alcalde dille 
que se trata dun erro de transcrición, e que se correxirá. 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete 
que legalmente o compoñen acorda aprobar o borrador da acta da sesión do 26.12.2007, 
unha vez recollidas as enmendas propostas, e que se  rexistre no libro correspondente. 
 
2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA 531 Á 615. 
Dase conta das resolucións da Alcaldía, da 531 á 615. 
 
3º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á POSIBILIDADE 
DE ACOLLERSE ÁS BASES REGULADORAS DA 2ª FASE DO PLAN 
ESPECIAL DE HERBA ARTIFICIAL NOS CAMPOS DE FÚTBOL 
MUNICIPAIS, APROBADAS POLO PLENO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL, 
PARA UN DOS CAMPOS DE FÚTBOL EMPRAZADOS EN TORNO Á AC-841. 
O Sr. Leis fai unha introducción da moción presentada polo seu grupo, mencionando 
que primeiro se fai referencia ó acordo da Deputación Provincial, publicado no BOP, 
das bases reguladoras. Segue dicindo que este é un tema do que xa fai tempo tiñan 
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coñecemento a través do seu grupo na Deputación, e que recibiran información de que 
se ían publicar as bases. 
Entende que o Concello de Teo pode acollerse a este investimento, e que o que piden na 
moción é para que se leve a cabo nun dos campos que están  na zona da AC-841. A 
continuación le a proposta de resolución da moción, que máis adiante se transcribirá. 
 
O Sr. Parajó manifesta que o outro día, na Comisión Informativa, lle fixo unhas 
preguntas ó Sr. Alcalde  referentes ó campo de herba porque sabía que houbera unhas 
xuntanzas, e que non se lle respostou. Di que non se falou da ubicación, e que está de 
acordo coa moción porque se fala da zona da AC-841, e que se debe decidir máis tarde a 
onde vai ir. Móstrase de acordo en facer a solicitude, e que logo xa se decidirá a 
ubicación se o conceden. 
 
O Sr. Blanco maniféstase na mesma liña, e cre que non se pode perder a subvención, 
porque é un ben para os veciños. Segue dicindo que xa se fixo en Calo, e que agora 
pode ser calquera dos campos que hai perto da estrada AC-841. Opina que ademais da 
xuntanza que se fixo cos presidentes dos clubes, se debería ter feito outra cos grupos 
políticos para sacar un consenso, porque hai campos municipais e outros que non o son. 
Di que en Cacheiras hai herba, que se puxo cando el era presidente, en Reis tamén, e 
que en Recesende e Rarís non. Cre que haberá que valorar a situación, e que pensa que a 
Deputación seguirá dando a subvención por anualidades. Remata dicindo que o seu 
grupo vai votar a favor, para que non se perda a subvención. 
 
A Sra. Hermida toma a palabra para explicar os traballos realizados ata o momento, en 
ralación a este punto. Di que se tivo coñecemento  desta subvención ó día seguinte de 
que saíse no BOP, e que desde ese momento se comezou a analizar a posibilidade de 
acollerse a esta subvención. Unha vez tomada a decisión de solicitar esta subvención, 
que é en réxime de concorrencia competitiva, tiveron que tomar dúas decisións: a 
primeira, que fose o lugar que fose, e vista a situación de certo malestar respecto ó 
campo de herba existente, que o novo campo de herba tiña que ser de xestión municipal, 
polo que habería que retirarlle a xestión ó clube correspondente, para facela municipal. 
En segundo lugar, e dado o que isto implica, que habería que consensuar cos clubes a 
solicitude e o mellor lugar. Así, di que se convocou ós presidentes dos seis clubes, e que 
antes disto entrou por rexistro unha solicitude do Recesende, para entrar nesta 
convocatoria. Segue referindo que, na primeira xuntanza, que tivo lugar o día dezasete 
de novembro, estiveron presentes representantes do Calo, Cacheiras, Rarís e Recesende, 
e que por parte do concello se espuxo o tema e a necesidade de acadar un consenso 
entre os clubes. A excepción do Calo, que xa ten campo de herba artificial, os demais 
manifestaron que tiñan que consultar o asunto coas respectivas xuntas directivas, polo 
que se deu unha semana de prazo. O sábado vinte e catro houbo unha nova xuntanza, na 
que estiveron Cacheiras, Recesende, Praíña e Rarís, na que, de palabra, presentaron a 
candidatura das súas instalacións. Di que como o campo de Cacheiras non é municipal, 
debía haber un compromiso de xestionar unha cesión. Segue dicindo que unha vez 
presentadas as catro candidaturas, se examinou a que reunía as mellores condicións, e di 
que o concello, neste momento, entra cunha desvantaxe de trinta puntos porque tivo 
unha axuda similar fai menos de cinco anos. Manifesta que se analizaron os diferentes 
puntos e que se tomou un acordo consensuado para a candidatura, e que a partir de aquí 
hai que realizar as xestións pertinentes para facer o informe técnico para acompañar á 
solicitude, así como os datos do clube. Remata dicindo que esta moción avala o traballo 
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realizado polo goberno municipal, que xa tomara a decisión de solicitar a subvención, e 
que polo tanto a van apoiar. 
 
O Sr. Leis, no segundo turno de intervención, manifesta que esta moción non avala o 
traballo de ninguén, senón que mostra unha coincidencia de intereses, o que lle alegra. 
Di que cando se presentou a moción, non sabían do traballo realizado. Opina que cando 
ten que haber decisións políticas e doutras instancias superiores, ten que garantirse o 
consenso, e que o grupo de goberno debería terse posto en contacto cos outros grupos 
políticos para conseguir o seu apoio, xa que os grupos políticos contribúen a garantir o 
máximo consenso das entidades que participan. Segue dicindo que se alegra do 
asentimento e manifesta que descoñecía totalmente das xestións realizadas, aínda que 
cre que o procedemento debería ter sido o contrario, xa que se algún dos grupos 
políticos quixese apoiar algunha opción, habería un conflicto, polo que debería ter sido 
consensuado antes, e máis cando existe unha instancia superior e se parte con 
desvantaxe. Di que a vez pasada iban dar corenta subvencións e que por marxe política 
se chegou ata corenta e catro. Opina que na marxe política se poden implicar e que iso 
non se fixo, e que o seu grupo non se vai decantar por ningunha opción.  
Segue dicindo que, cando se traia o proxecto técnico sería prudente, bo, que se 
adxuntara un modelo do convenio que se vaia asinar co clube, xa que cre que ten que 
haber un uso preferente da entidade, pero que o concello debe reservar un dereito de 
uso. 
En segundo lugar, manifesta que cre necesario que o consenso de tódolos clubes debe 
garantirse por escrito, e, en terceiro lugar, pensa que debería pensarse nunha maneira de 
que os equipos que non se vexan favorecidos teñan algunhas facilidades á hora de 
investir nos seus campos. 
 
O Sr. Parajó manifesta que hoxe se comeza a demostrar a táctica do BNG. Di que na 
anterior lexislatura, se criticaba a actuación do alcalde dicindo que non informaba e que 
non contestaba. Dí que el sabía das xuntanzas e que a Sra. Hermida dixo na súa 
intervención que había unha candidatura consensuada e que lle gustaría saber cal é. A 
Sra. Hermida respóndelle que como primeira opción, pero pendente do tema da cesión 
está o Cacheiras, e en segundo lugar o Praíña. O Sr. Parajó pregúntalle se iso foi 
consensuado, e a Sra. Hermida respóndelle que na xuntanza ninguén dixo nada en 
contra. O Sr. Parajó manifesta que entón as súas informacións deben ser erróneas, e 
pregunta se se lle pode preguntar a algún representante dos clubes, presentes no salón de 
sesións. O Sr. Alcalde recórdalle que existe un regulamento de participación veciñal, e 
pídelle que se ateña ás formas establecidas.  
O Sr.Parajó manifesta que, se as cousas se tivesen feito ó revés, ó mellor non habería 
problemas. Dí que é un amante do fútbol, que loitou moito por el, e que lle vale 
calquera dos campos. Remata dicindo que cre que ese consenso non é real. 
 
O Sr. Blanco di que o grupo de goberno está en minoría e que por iso se debería buscar 
o consenso dos grupos, que desde novembro se tería que ter feito unha xuntanza e non 
andar por libre. Di que o que quere é o mellor para os veciños, e que se algún dos clubes 
non estivese de acordo, lle votarían a culpa á corporación. Remata dicindo que no seu 
momento se verá o que se trae aquí, e reitera que el quere o mellor para os veciños. 
A Sra. Hermida comeza a súa interevención recordando un refrán de vellos: “Aínda está 
o capador enriba do cocho”. Sinala que son conscientes de que están en minoría, e 
pregúntase que é antes, o ovo ou a galiña. Manifesta que non van obviar o consenso 
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político, e que os clubes son conscientes do que supoñía, e que pode asegurar que na 
xuntanza ninguén dixo nada en contra e que hai testemuñas.  Di que visto o que se 
acordou, non podían falar porque aínda non estaba tomada a decisión por parte do clube, 
posto que este venres o Cacheiras terá unha reunión para ver se ceden os terreos, e que 
logo virá o buscar o consenso político. Manifesta que esta é a explicación de por que 
non se informou ós grupos. Segue dicindo que o concello debe avalar o proxecto técnico 
e non a decisión de entrar nas axudas. Con respecto á marxe política mencionada polo 
Sr. Leis, di que o mellor sería que non a houbera, xa que se trata de concorrencia 
competitiva, e que habendo disposición presupostaria, sí se podería ampliar.  Cree que 
hai cartos para uns cinco campos e o Sr. Leis opina que hai para uns sete. A Sra. 
Hermida di que de tódolos xeitos somos corenta e nove concellos e que cando se saiba 
que decisión toma o Cacheiras se fará unha xuntanza cos voceiros, posto que este xa era 
o “modus operandi”. 
 
O Sr. Alcalde remata dicindo que se busca o consenso co sector e que se volve á 
coxuntura de se é primeiro o ovo ou a galiña. Manifesta que non hai inconvinte de 
apoiar a moción presentada, porque vai no mesmo senso que o traballo realizado polo 
grupo de goberno. 
 
O Sr. Parajó replica que as comisión son para informar dos asuntos e que cando se fai 
unha pregunta hai que contestala. O Sr. Alcalde respóndelle que se trataba dunha 
proposta do grupo socialista e que polo tanto non lle correspondía ó grupo de goberno 
defendela.  
 
Sometida a votación a moción que de seguido se transcribe, é aprobada por 
unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o de dezasete. 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O pleno da Deputación Provincial de A Coruña, na súa sesión ordinaria de 26 de 
outubro dos correntes, aprobou unhas Bases reguladoras da 2ª fase do Plan Especial de 
herba artificial nos campos de fútbol municipais 2007, ao cal poderanse acoller todos os 
concellos da provincia “que non foron incluídos na primeira fase deste plan e os que 
non subscribiron convenios de colaboración singulares durante os anos 2006 e 2007 
para este mesmo obxecto e finalidade”. 
 
O concello deberá presentar a seguinte documentación: 

• Certificación do acordo plenario municipal no que se acepten expresamente as 
bases e se concrete a denominación e orzamento da actuación e no que se preste 
aprobación ao proxecto tecnico da obra. 

• Certificación expedida polo Secretario do concello acreditativa da titularidade 
municipal da instalación. 

• Documentación descriptiva das obras ou Proxecto técnico. 
• Memoria xustificativa da necesidade do investimento. 
• Informe técnico sobre do estado en que se atopa na actualidade o terreo de xogo 

do campo. 
 
Os proxectos técnicos das obras terán un orzamento máximo de 400.000 euros e 
serán cofinanciados entre Deputación e Concello do seguinte xeito: a achega da 
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Deputación concretarase no 85% do orzamento do proxecto ate un máximo de 
340.000 euros e a achega municipal completará o 15% restante. 
 
O prazo de solicitude remata o 31 de xaneiro de 2008. 
 
O Grupo Municipal Socialista entende que o concello de Teo reúne todos os 
requerementos que se establecen nesta convocatoria, xa que: 

• Trátase dun concello de case 20.000 habitantes, resultando ser un dos dez ou 
doce municipios máis grandes da provincia en número de poboación. 

• Amosa na actualidade unha grande precariedade de instalacións deportivas 
desta naturaza, sobre de todo na área territorial proposta (na actualidade só 
hai un campo de herba artificial en Calo construído anos atrás a través do 
Convenio Xunta/Deputación). 

• Na zona proposta existen varios equipos de fútbol federados que ademáis de 
dispoñer de numerosas licencias están a desenvolver un grande traballo de 
base entre a mocedade. 

• Esta zona do concello concentra a maioría da poboación de Teo. 
• Hai disponibilidade de terreos que cumplan as condicións establecidas polas 

mencionadas Bases. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Á vista de todo o exposto o Grupo Municipal Socialista propón: 
 

1. – Que o concello de Teo tome a expresa decisión de acollerse a estas Bases para 
dotar de herba artificial a un dos campos de fútbol localizados na parte do 
territorio municipal que se vertebra en torno á AC-841. 

2. – Que o concello de Teo adopte as decisións pertinentes para cumplimentar a 
solicitude e cumplir os requisitos establecidos na convocatoria, esto é: 

• Seleccionar o campo de fútbol para o que se pide a intervención. 
• Elaborar e aprobar o proxecto técnico e do Informe técnico. 
• Solicitarlle á Deputación a delegación de contratación e ejecución da 

obra. 
• Declarar que o concello non solicitou nin percibiu subvención doutras 

administracións públicas para o financiamento do investimento ou que, 
caso de existir, que a suma total delas non supere o 100% do importe. 

• Facultar ao alcalde para ejecutar todo o relacionado co presente acordo. 
• Reservar ou habilitar o crédito necesario dentro da partida económica dos 

ornamentos municipais para facer a achega correspondente.”. 
 
 
 
4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE  APROBACIÓN DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ABASTECEMENTO 
DE AUGAS, SUMIDOIROS E DEPURACIÓN. 
 
A Sra. Secretaria da lectura á proposta da Alcaldía, que copiada literalmente di o que 
segue: “Considerando a necesidade de regular mediante fórmula xurídica correcta os 
ingresos pola xestión do servizo de abbastecemento de auga, sumidoiros e depuración, 
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que ata agora se viña regulando erroneamente como prezo público, cando se trata dunha 
taxa regulada no RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido d aLei de 
Facendas Locais. 
Considerando a necesidade de actualizar as tarifas deste tributo, que permanecen sen 
modificar desde 1998, e tendo en conta o acordado en sesión do Pleno da Corporación 
de data 30.04.2007. 
Considerando que, polo tanto, procede a derogación da Ordenanza Reguladora do prezo 
público existente, que debe ser substituída pola Ordenanza Fiscal reguladora da 
correspondente taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e depuración. 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón de materia, dictamine 
favorablemente a aprobación da Ordenanza Fiscal da taxa por abastecemento de auga, 
sumidoiros e depuración, que implica a derogación da Ordenanza do Prezo Público 
existente, e se aprobe este novo texto, sométase a información pública de conformidade 
co disposto nos artigos 15 e seguintes do RDL 2/2004, TRLFL, por prazo de 30 días 
para reclamacións e suxestións. 
De presentarse reclamacións, someteranse á aprobación definitiva polo Pleno da 
Corporación, De non presentarse, elevarase a definitivo o texto ata entón provisional. 
Contra a Ordenanza Fiscal unicamente caberá recurso contencioso-administrativo.”. 
  
O Sr. Alcalde manifesta que o BNG se posiciona en contra porque se trata de algo que 
se tentou revertir ó considerarse polos informes existente que a ampliación era irregular. 
Segue dicindo que nese acordo se recolle un aumento de taxas antes de fin de ano, e que 
posto que na súa postura tratan de ser coherentes, non o avalan, pero que había que 
traelo porque existía un acordo plenario. Reitera que non van avalar as condicións dese 
acordo porque no seu momento pediron a regresión. 
 
O Sr. Parajó di que só quere preguntar desde cando se actualiza e respóndeselle que 
dende 1998. Di que no seu momento votou a favor, que a subida lle parece razoable e 
que agora tamén vai votar a favor. 
 
O Sr. Leis manifesta que viña coa idea de apoiar ó grupo de goberno para mostrar o 
grado de correspondencia,  pero a situación parécelles desproporcionada. Di que na 
comisión informativa se manifestou que erroneamente se regulaba unha taxa como 
prezo público polo que entón o coherente era votar a favor. Despois o grupo de goberno 
presenta a proposta pedindo o dictame favorable dunha taxa e que hai que ver se esta é  
unha contía razoable polo servizo que se presta. Segue dicindo que se o grupo de 
goberno segue mantendo que se vulnera a legalidade, terán que denunciar este contrato, 
posto que se se segue con el se está prevalicando. Cree que é unha incoherencia que se 
diga isto e que ó mesmo tempo se lle encarge a Aquagest a elaboración do plan director 
de saneamento e abastecemento. Manifesta a intención do seu grupo de absterse e 
pídelle unha reflexión ó grupo de goberno posto que resulta absurdo que cada vez que 
se trae unha decisión do goberno anterior se absteñan. Pídelle que asuman que son 
goberno con tódalas consecuencias, que o grupo socialista tamén discrepa pero que se o 
que interesase fose levar adiante isto con tódalas consecuencias, eles o apoiarían. 
 
Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Rego Jorge. 
 
O Sr. Blanco manifesta que o Sr. Alcalde sempre di moi alto que isto é ilegal e 
irregular, que tivo todo nas súas mans para denuncialo e que non o fixo, que só critica. 
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Opina que para traer unha proposta aquí que non van apoiar que é mellor que non a 
traian. Pensa que o que se quere é nadar e gardar a roupa. Di que se leva dende o ano 
1998 sen subida e que non sabe o que repercutirá no recibo. Cree que o grupo de 
goberno se esconde dicindo que hai irregularidade e ilegalidade e que se se trae unha 
porposta hai que ser consecuente e non manterse ó marxe. Segue dicindo que desde que 
o BNG chegou ó goberno só houbo regulamentos e taxas e que o seu grupo se abstivo 
para que o grupo de goberno as levase adiente. Manifesta que hai un convenio para 
realizar melloras, que o  grupo de goberno está en contra e que por enriba pagan 
cincuenta mil euros para ver onde hai alcantarillados, cando para iso están os técnicos, 
que el non precisa dun informe para saber onde hai alcantarillados. Pide que se pague ós 
proveedores como facían eles no anterior goberno e que cando traian unha proposta 
sexan coherentes.  
 
O Sr. Sisto respóndelle ó Sr. Blanco que el saberá onde hai alcantarillados, pero que 
tamén saberá que hai moitos que non valen para nada como por exemplo o de 
Nespereira que vai moi alto e os veciños non se poden conectar e que este non é un caso 
illado, que ó mellor hai que tirar coa metade dos alcantarillados feitos. Opina que o 
anormal é traer a dous meses dun proceso electoral o tema da ampliación do contrato, 
privando que haxa un proceso público, polo que, agora, que se asuman as 
consecuencias. Di que as taxas hai que adaptalas ó IPC xa que en nove anos non se fixo 
e pregúntase se ese é xeito de gobernar e que meteron ó actual grupo de goberno nesta 
dinámica e  le o acordo adoptado no seu momento, relativo á suba do 24%. Di que 
tamén está o tema das depuradoras que non había quen lles botara un ollo.  
Ó Sr. Leis respóndelle que a auténtica incoherencia é que se trouxera a pleno a reversión 
do acordo porque xa pasaran os dous meses para plantexar recurso e que non o apoiaran. 
Asumen un acordo plenario ó que votaron en contra pero o acordo plenario obriga. 
Segue dicindo que o asumen legalmente pero non politicamente e que por iso se 
absteñen. Manifesta que se Aquagest ten uns compromisos, ou se bota abaixo, para o cal 
non tiveron apoio dos outros grupos, ou se asumen as consecuencias e Aquagest debe 
cumplir os compromisos. 
 
O Sr. Parajó di que parece que só se fala dunha suba de taxas, cando tamén se fala 
dunha condonación de débeda e de moitos cartos para obras, polo que este acordo  que 
leu antes o Sr. Sisto ó mellor en dous renglóns di moitas cousas e que por el poden votar 
en contra. Cree que se debe asumir a suba de taxas e que o grupo de goberno as subiría 
igual, pero que acolléndose ó que di o acordo o que fan é meter a cabeza debaixo da ala. 
 
O Sr. Leis, respostándolle ó Sr. Sisto, di que pode entender certos argumentos da 
postura do grupo de goberno, pero que existen contradiccións, como que á comisión 
informativa se lle pida un dictame favorable. Segue dicindo que para denunciar o 
contrato non fai falla un acordo plenario, incluso como organización política o puideron 
facer, e que non o fixeron, e que ó mesmo tempo se lle encarga un plan director a 
Aquagest. Cre que usan a Aquagest para o que lle interesa, o cal lles parece insensato. 
Reitera que viñan coa idea de apoiar ó grupo de goberno neste punto, pero que xa existe 
un precedente, coas obras da piscina, e que sería unha irresponsabilidade. Pensa que un 
goberno debe pensar no interese xeral e non mirar para atrás, e que existen outros 
ámbitos, como o xudicial, e que se debe levar alí ou senón asumilo, posto que hai que 
mirar para adiante. Pide que se imaxine que se absteñen tódolos grupos, e pregúntase cal 
sería entón a solución. Opina que sería unha irresponsabilidade, e que a principal 
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irresponsabilidade é non gobernar, que este goberno os desconcerta a todos, incluso ós 
veciños, e que así non van a ningures. 
 
O Sr. Blanco di que o Sr. Sisto se lle está parecendo ó Sr. José Blanco, xa que le o que 
lle parece e deixa o resto, xa que coa ampliación do contrato iban varios millóns de 
euros en obras e en condonación da débeda. Cre que se eles seguisen gobernando hoxe 
estarían as obras de todo o alcantarillado de Teo en marcha. Opina que este grupo de 
goberno vive de rendas, e que non fan nada, só poñen taxan para cobrar. Di que el está 
en contra de tódalas subas, e que isto hai que asumilo porque supón moitas vantaxes, e 
que este grupo de goberno incluso limpa as beirarrúas cos obreiros que contratou o 
anterior goberno. Manifesta que se queren ser coherentes, que voten a favor e non 
agachen a cabeza. Di que o seu grupo vai votar a favor, porque é para ben dos veciños, 
xa que trae moitos beneficios. Pensa que o que se sube desde 1998 é pouco, e que polo 
convenio se van realizar unhas obras. Remata pedíndolle ó grupo de goberno que 
reflexione sobre o que están a facer en Teo. 
 
O Sr. Sisto dille ó Sr. Blanco que seguramente, cando ampliaron o contrato, pensaron 
nos beneficios, e que sí que limpan as beirarrúas, xa que antes non se limpaban, e tiñan 
a mesma xente. Segue dicindo que o BNG foi a lista máis votada, e que por iso se busca 
o acordo cos outros grupos. Manifesta que existen uns informes de Secretaría, 
Intervención e Deputación que din o mesmo, e que xa pasaran o tempo para recurrir, 
aínda que o BNG xa dixo moitas veces que non quere xudicializar a vida política. Diq 
ue a xustiza vén cando vén, e que logo hai que pagar indemnizacións. Cre que a 
solución era revertir o acordo, e que non se quixo, e que agora a responsabilidade do 
goberno é cumplir os acordos plenarios. 
 
O Sr. Alcalde intervén para dicir que se está a prestar un servizo e que hai que cobrar 
por el, e que non están de acordo en avalar unha suba que vén reflectida nun convenio 
que trataron de revertir. Pensa que se todos se abstiveran, como dixo antes o Sr. Leis, 
quedaría desacreditado o anterior acordo. Reitera que estaban obrigados a traelo, pero 
que non o avalan. 
 
Sometido a proposta da Alcaldía a votación, acádanse sete votos a favor (dos grupos 
municipais do PP e INTEO) e dez abstencións (dos grupos municipais do BNG e 
PSdeG-PSOE), polo que resulta aprobada, transcribíndose a continuación a ordenanza 
fiscal correspondente: 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SUMINISTRO DE 
AUGA, SUMIDOIROS E DEPURACIÓN 

 
Artigo 1.-Fundamento e naturaza 
En uso das facultades outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo 
artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, e de conformidade 
có disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais este Concello 
establece a Taxa por suministración de auga, sumidoiros e depuración, que se rexirá 
pola presente Ordenanza Fiscal e polos artigos 20 a 27 do TRLRFL. 
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Artigo 2.-Feito Impoñíble 
 
1.-Constitue o feito impoñible da taxa a utilización da rede de subministro de auga polos 
predios situados no termo municipal Teo, así como os servizos de sumidoiros e 
depuración. 
Ós efectos de aplica-la taxa se distinguen os seguintes usos: 
a) Usos domésticos: son os que atenden ás necesidades vitais, tales como bebida, 
preparación de alimentos e aseo. 
b) Uso industrial: son aqueles nos que a auga se emprega como motor ou axente 
mecánico ou químico, e nos que se verifica a transformación en vapor,xeo, bebidas 
carbónicas. 
c) Obras: auga empregada  para o sector da construcción. 
 
Constitue igualmente o  feito impoñible da taxa: 

a) a actividade municipal técnica e administrativa, tendente a verificar que se dan 
as condicións necesarias para autoriza-la acometida á rede de sumidoiros 
municipal. 

b) A prestación do servizo de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e 
residuais, a través da rede de sumidoiros municipal e o seu tratamento para 
depuralas. 

2.-Non estarán suxeitas á taxa as fincas derruídas, as declaradas ruinosas ou que teñan 
condición de solar ou terreo. 
 
 
Artigo 3.-Suxeito pasivo 
Son suxeitos pasivos en concepto de contribuíntes, as persoas físicas, xurídicas e as 
entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, que soliciten ou 
resulten beneficiadas polo servizo de que é obxecto esta taxa. 
En concreto: 

a) cando se trate da  concesión de licenza de acometida á rede, o propietario, 
usufructuario ou titular do dominio útil da finca. 

b) No caso dos servizos citados no apartado 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou 
usufructuarios das fincas do termo municipal beneficiarias de dito servizo, a 
titulo de propietarios, usufructuarios, habitacionistas ou arrendatarios. 

 
Artigo 4.-Responsables 
1.-Responderán solidariamente das obrigas do suxeito pasivo, as persoas ou entidades 
que estabrece o artigo 42 da Lei 58/2003. 
1.-Serán responsables subsidiarios os administradores de sociedades, síndicos 
interventores ou liquidadores de quebras e concursos, có alcance e nos termos  do artigo 
43 da citada norma. 
 
Artigo 5.-Cota tributaria: 
 
a) Abastecemento de auga: 
 

1.-Doméstico: 
 Mínimo de consumo, ata 30m3/Trm: 0,3130€/ metro cúbico 
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Dende 31 a 45m3/Trm: 0,4471€/ metro cúbico 
 
Mais de 45m3/Trm: 0,6334€/metro cúbico 

 
2.-Industrial: 
 Mínimo de consumo, ata 30m3/Trm: 0,3726€/metro cúbico. 
  

Máis de 30m3/Trm: 0,4917€ /metro cúbico 
 
 
3.-Obras: 
 Mínimo de consumo, ata 150m3/Trm:0,5216€/metro cúbico. 
  
 Máis de 150m3/Trm: 0,5961€/metro cúbico. 

 
b) Sumidoiros: 
 
 1.-Doméstico: 
  Minimo de consumo, ata 30m3/Trm:0,1565€/metro cúbico. 
   
  Dende 31 a 45m3/Trm: 0,2235 €/metro cúbico. 
 
  Mais de 45m3/Trm: 0,3167€ /metro cúbico. 
 
 2.-Industrial: 
 
  Mínimo de consumo, ata 30m3/Trm: 0,1863€/metro cúbico. 
   
  Máis de 30m3/Trm: 0,2458€/metro cúbico. 
 
 
 
c) Depuración: 
 
 1.-Domésticos: 
  Mínimo de consumo, ata 30m3/Trm: 0,2564€/metro cúbico. 
   
  Desde 31 ata 45m3/Trm: 0,3663€ /metro cúbico. 
 
  Mais de 45m3/Trm: 0,5190€/ metro cúbico 
   
 
 2.-Industrial: 
 
  Mínimo de consumo, ata 30m3/Trm: 0,3053€/metro cúbico. 
 
  Mais de 30m3/Trm: 0,4029€/metro cúbico 
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d) Cota tributaria por concesion de licenza ou autorización de acometida á rede de 
sumidoiros: 30,05€ 
 

 
 
Artigo 6.-Devengo 
 1.-O devengo da taxa prodúcese no momento en que se inicia a prestación do 
servicio, e a súa facturación e cobro realizarase con periodicide trimestral. 
 2.-O pago da taxa efectuarase no momento de presentación da factura ante o 
obrigado. 
 3.-As débedas por este tributo poderán esixirse mediante procedemento 
administrativo de constrinximento, de conformidade có disposto no RD 393/2005, que 
aproba o  Regulamento Xeral de Recadación. 
 
Artigo 7.-Beneficios fiscais. 
Recoñecese unha bonificación na cota tributaria da taxa para familias numerosas 
segundo o seguinte baremo, para o cal o suxeito pasivo deberá presentar certificado de 
calificación de familia numerosa e declaracion do IRPF do exercicio anterior. 
 
 
Categoría familia 

numerosa 
% bonificacion 
Base impoñible 
IRPF < 12.000€ 

% Bonificación  
Base impoñible 
IRPF entre 12.001 
e 24.000€ 

% Bonificación  
Base Impoñible 
IRPF superior a 
24.000€ 

Xeral 75% 50% 25% 
Especial 90% 60% 30% 

 
 

Artigo 8.-Réxime de infraccións e sancións 
Estarase ó disposto nos artigos 178 e ss da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral 
Tributaria. 
 
Disposición final 
 A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada en sesión do Pleno da Corporación de 
data .................., entrando en vigor a partir da súa publicación definitiva no BOP, e 
manterá a súa vixencia en tanto non sexa derogada ou modificada expresamente.”. 
 
 
5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INICIACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DA POSESIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO 
NO LUGAR DE BALCAIDE-CALO. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía relativa á iniciación de expediente  
de recuperación da posesión de camiño público no lugar de Balcaide-Calo, que copiada 
literalmente, di o que segue: “Á vista do expediente iniciado por constatación de 
existencia de portalón metálico en camiño de natureza pública tras denuncia de dona 
Dolores Perol Ambruñeiras, veciña do lugar de Balcaide da parroquia de Calo. 
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Tras informe da policía local relativo á situación existente por colocación de portalón 
metálico en camiño que separa dúas vivendas no lugar de Balcaide, Calo. 
Á vista do informe do arquitecto técnico municipal en funcións de inspección 
urbanística, e da Secretaría Municipal. 
Á vista do transcurso do prazo de dez días de audiencia outorgado ó denunciado, Don 
Jesús Pan Rey por recepción de notificación de 28 de xuño de 2007. 
PROPOÑO ó Pleno da Corporación a resolución do expediente de recuperación da 
posesión de camiño público en Balcaide-Calo. 
O acordo será executado pola Alcaldía  polo que se dándolle un prazo prudencial de 10 
días a D. Jesús Pan Rey este non deixa libre o camiño usurpado en todo o seu ancho 
repoñéndoo ó seu estado primitivo, procede que, previo apercibimento, conforme 
establece o artigo 95 da Lei 30/92 se proceda á execución subsidiaria realizando a 
Administración o acto por sí, a través das persoas que determine, a costa do obrigado.”. 
 
 
O Sr. Sisto manifesta que se determinou polos servizos técnicos a titularidade pública 
do camiño, e que existe unha confrontación entre particulares. Di que non se presentou, 
previo requerimento, o documento solicitado de titularidade, e que agora se ten que 
seguir o procedemento. 
O Sr. Parajó manifesta que coñece o lugar e tamén ós propietarios, e que como uns din 
que teñen razón e os outros tamén, e que sabe que se recurriu á xustiza ordinaria, se vai 
abster. 
O Sr. Rego manifesta que o seu grupo vai votar a favor. 
O Sr. Blanco di que o seu grupo non o ven claro, polo que se van abster. 
O Sr. Sisto di que se trata do principio do procedemento, xa que non se aportou o 
xustificante de titularidade por parte dos veciños afectados, e que a vía civil non é a 
maneira, xa que é responsabilidade da corporación. 
O Sr. Parajó responde que non dí que non sexa correcto, senón que como o asunto está 
no xulgado, el se vai abster. 
 
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, acádanse dez votos a favor (dos grupos 
municipais do BNG e PSdeG-PSOE) e sete abstencións (dos grupos municipais do PP e 
INTEO), polo que resulta aprobada. 
 
 
6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INICIACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DA POSESIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO 
NO LUGAR DE CASTRES-OZA. 
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía relativa á  iniciación de expediente  
de recuperación da posesión de camiño público no lugar de Castres-Oza, que copiada 
literalmente, di o que segue: “Á vista do expediente iniciado por denuncia de data 3 de 
maio de 2004 de dona Waldina Milmanda Barreiro, D.N.I. 76.466.078, veciña do lugar 
de Castres da parroquia de Oza, nº 992 de rexistro de entrada, na que expón que é dona 
en propiedade da finca nº 53 do Polígono 2 de concentración parcelaria de Santa Eulalia 
de Oza; que lindando coa referida finca e en zona excluída de concentración atópase a 
vivenda; que para acceder á súa vivenda e edificacións anexas, lle é necesaria a apertura 
do camiño sinalado no plano adxunto , o que co paso do tempo foi totalñmente pechado 
e con impdiementos físicos para a libre circulación. 
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Á vista dos informes do arquitecto técnico municipal, do estudio técnico eleborado por 
TOPODEX S.C., do informe da Consellería de Medio Rural, Dirección Xeral de 
Estruturas e Infraestruturas Agrarias, e da Secretaría Municipal. 
Á vista do transcurso do prazo de dez días de audiencia outorgado á denunciada, Dona 
Sara Cao Noya por recepción de notificación de 7 de maio de 2007. 
PROPOÑO  ó Pleno da Corporación a resolución do expediente de recuperación da 
posesión de camiño público en Catres-Oza lindante coas fincas nº 29 e 53.”. 
 
O Sr. Sisto di que neste caso a posesión pública é máis evidente, pola cantidade de 
informes que o avalan, e que a realidade do lugar mudou totalmente. Segue dicindo que 
as reivindicacións de acceso están solucionadas pero a titularidade pública é clara, e que 
calquera acordo pasa por un entendemento e pola recuperación do ben. 
O Sr. Parajó manifesta que este tema é diferente ó anterior e que o lóxico é recuperar o 
camiño. 
O  Sr. Rego móstrase a favor. 
O Sr. Blanco tamén se mostra a favor, e que os informes xa foran pedidos polo anterior 
grupo de goberno. 
 
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, é aprobada por unanimidade dos dezasete 
membros que legalmente conforman a Corporación. 
 
7º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á SOLICITUDE Á 
XUNTA DE GALICIA DE DEVOLUCIÓN Ó CONCELLO DO PXOM. 
A continuación pásase ó debate da moción presentada polo grupo municipal socialista, 
relativa á solicitude á Xunta de Galicia de devolución ó Concello do PXOM, que 
copiada literalmente, di o que segue: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Durante a tramitación do PXOM na pasada legislatura Partido Socialista e BNG 
puxeron de manifesto as súas discrepancias, tanto en cuestións de fondo como de forma, 
respecto do proxecto auspiciado polos grupos políticos que conformaban naquel entón o 
goberno municipal de Teo. 
 
Coñecida é a fortísima contestación social (mais de 2000 alegacións) e política que 
orixinou aquel proxecto urbanístico. Daquela, Socialistas e Nacionalistas, ademais de 
criticar contundentemente o procedemento obscurantista seguido polo goberno 
municipal no proceso de elaboración do PXOM, expresamos publicamente o noso 
desacordo sobre aspectos do enfoque teórico (prevalencia dun modelo urbanístico 
“despersonalizado” e “deshumanizador” como “cidade dormitorio”; concepción 
desagregada do territorio; énfase no desenvolvemento urbanístico longitudinal arredor 
das dúas grandes estradas que atravesan o municipio…) e práctico daquel modelo 
urbanístico, entre os que salientamos os seguintes: 

• Interpretación restrictiva da lei no desenvolvemento urbanístico da zona rural. 
• Solo industrial da Lagoa. 
• SUND de O Ferreiriño (Reis). 
• Desviación do Camiño Portugués na zona de Agrela (Calo). 
• Ubicación do intercambiador de Cacheiras de Cacheiras. 
• Parcela cualificada como Solo Urbano Consolidado no Montouto (Cacheiras). 
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• Solos Urbanos Consolidados e Non Consolidados da zona interior da curva da 
Gaiteira (Cacheiras). 

• SUND de O Grilo e SUND do Sebe na parroquia de Cacheiras. 
• Vial que atravesa a urbanización “Aguas Mansas”. 
• Vial de Mazas (Solláns). 
• Solo Urbano Industrial de Ameneiro (Calo), etc. 

 
Con data 26/marzo/2007 o Pleno da Corporación de Teo, cos votos favorables de PP e 
INTEO e os votos en contra dos Grupos Socialista e Nacionalista, levou a cabo a 
aprobación inicial do texto do PXOM. 
 
En maio de 2007 as eleccións municipais debuxaron un novo mapa político en Teo 
según o que as formacións políticas que no seu intre rexeitaron aquel Plan Xeral, agora 
pasaron a ter mayoría dentro da Corporación municipal. 
 
Poren, os partidos políticos que daquela defendiamos un modelo alternativo de PXOM 
para Teo estamos obrigados a actuar agora consecuentemente e a utilizar 
democráticamente a nosa mayoría para lograr por todos os medios que o PXOM de Teo, 
dentro do máis escrupuloso respeto á normativa legal vixente, se axuste o máis posible 
aos posicionamentos formulados no seu día e ás reivindicacións dos nosos concidadáns 
para acadar aquel obxectivo recurrentemente expresado de contar en Teo cun “ PXOM 
que concitara o máximo consenso social e político”. 
 
Estamos a tempo, porque, aínda que o texto inicial do PXOM foi remitido á Xunta de 
Galicia, non hai obstáculo legal que impida a súa devolución ao concello de Teo para, 
ademáis de aplicar as directrices marcadas pola Consellería de Medio Ambiente, 
proceder a súa revisión e incorporar ao mesmo os reajustes necesarios n aliña do 
mantido por parte de Partido Socialista e BNG. 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Poren, o Grupo Municipal Socialista, propón que se reclame á Dirección Xeral de 
Urbanismo da Consellería de Política Territorial da Xunta de Galicia a devolución do 
texto do PXOM aprobado inicialmente na sesión  plenaria de 26/marzo/2007 co 
propósito de sometelo a revisión e estudio para, dentro do marco legal imperante, 
proceder á subsanación de erros e á incorporación dos reajustes necesarios que permitan 
recionalizar e optimizar o devandito texto na liña do defendido no seu día por Partido 
Socialista e BNG e gran parte da cidadanía de Teo.”. 
 
   
O Sr. Leis presenta a moción do grupo municipal socialista, e di que o 26.03.2007 se 
aprobou provisionalmente o PXOM, cunha serie de precedentes: un proceso 
oscurantista e sendo un texto que provocou unha fortíssima resposta dos veciños de 
Teo, ó presentarse unhas dúas mil alegacións. Segue dicindo que por parte do PSOE e 
BNG se mantivo unha posición moi firme de rexeitamento, editándose numerosos 
boletíns informativos e plantexándose por parte do PSOE unha serie de cusestións de 
fondo. Manifesta que en maio, coas eleccións, se configura un novo mapa político, e 
que as forzas políticas que antes eran minoría agora conforman a maioría da 
corporación. Cre que agora esas forzas deberían ser consecuentes, xa que existe a 
posibilidade legal de pedir a devolución do PXOM para facer as melloras que 
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propuxeron no seu momento, e que iso non está cuestionado no informe da Secretaría 
Municipal. Quere lembrar  unhas verbas do Sr. Sisto cando dixo que unha organización 
debe ser coherente co que dixo, e refírese tamén a unhas verbas do Sr. Alcalde, cando 
nunha sesión plenaria, referíndose ó entón alcalde, o Sr. Blanco, lle dí que a mellor 
herencia que podía deixar era non traer a pleno este PXOM que hipoteca a Teo para os 
vindeiros dezaseis anos.  
Manifesta que se trata de evitar esa hipoteca cun pequeño retraso para mellorar o 
documento, e evidenciar o cambio polo que optou a poboación de Teo nas eleccións. 
 
O Sr. Parajó cre que o que se debería debater aquí é que o PXOM fose aprobado o máis 
urxentemente posible, mandando o contrainforme de zonas de ríos, regatos, etc. que 
esixe cen metros a cada lado. Pensa que os veciños teñen asumido que o PXOM é o 
máis urxente que necesita Teo, e que o concello non podería subsistir pola falla de 
cartos e polo inconvinte de non poder construir, xa que a construcción trae cartos e 
emprego. Cre que paralizar catro ou cinco anos máis o PXOM sería un erro. A súa 
postura é a de que o PXOM siga o seu curso o máis urxentemente posible, xa que 
moitas persoas dependen diso dentro e fóra de Teo. 
 
O Sr. Blanco non se mostra de acordo coa moción. Di que chegar a este punto lles levou 
moitos anos, e que houbo moitas alegacións, como houbo noutros concellos similares. 
Segue dicindo que a súa idea é que se aprobe e logo se fagan as revisións puntuais 
necesarias, sempre de acordo coa lei, e que diso sempre se falou. Manifesta que o 
PXOM conta con tódolos informes favorables, e que só faltaba o de Medio Ambiente. 
Di que preguntou por que non se mandou a documentación e que o Sr. Sisto lle 
respondeu que non tiveran tempo. Pensa que podía facelo o equipo redactor, e que sigue 
pensando que non se pode retrasar tanto tempo o PXOM, aparte do gasto, xa que 
habería que volver a pagar outro tanto e volver ó inicio, con tódolos informes sectoriais 
e a información pública. Di que non cre que os veciños  queiran estar seis ou sete anos 
máis sen PXOM. Reitera que logo de aprobarse, se poden facer revisións puntuais. 
Manifesta que desde o cinco de decembro se pasou ás normas anteriores, ó haber máis 
de dous anos da aprobación inicial, e que como xa dixo o outro día, se poden pedir 
licenzas. Cre que se pasou ó decreto por non apurar as cousas, e que o director xeral lles 
dixera no seu momento que os ía apoiar. Agora, ó haber un goberno en Teo que non é 
do mesmo partido, e por non ter mandado o informe, as cousas están así, e que iso é 
deixadez. 
Móstrase en desacordo coa moción, porque pensa que supón un atraso e un gasto de 
cartos, e que o seu grupo quere o mellor para os veciños de  Teo, que é traer o PXOM. 
 
O Sr. Sisto alégrase de que se sitúe o debate onde está, e que é preciso partir dunha 
cousa, que é que o proceso de aprobación do PXOM non está rematado. Di que o que 
está rematado é o proceso municipal, e que agora está pechada a modificación a non ser 
que se pida o reinicio do proceso. Agarda que a Consellería se involucre en correxir as 
graves deficiencias e que se traballará con eles. Parten de que non está rematado o 
proceso e pensa que á xente había que sacala antes do peche da vía municipal. Segue 
dicindo que son conscientes de que a Xunta non é favorable a un aumento da 
construcción no medio rural, pero que se non se aproba o PXOM non haberá, por 
exemplo, parque industrial. Di que a volta atrás conleva cinco ou seis anos máis, porque 
hai que recabar informes, facer período de exposición, elegacións, etc, e que sería difícil  
xustificar a petición doutra subvención á Xunta cando se acaba de pedir unha. Manifesta 
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que os que teñen agora a competencia son Medio Ambiente e Urbanismo, e que teñen 
que poñer o que hai que poñer, que teñen todo o apoio do goberno municipal e que xa se 
lles dixo. Di que hai moita xente que non pode construir, e que tampouco podía coas 
normas anteriores, e que se se pide a devolución estaríase condeados a sete anos polo 
menos de inactividade. Cre que os custos sociais serían tan brutais que non están 
dispostos, a non ser que o Sr. Leis os convenza doutra solución. 
 
O Sr. Alcalde manifesta que este é un proceso bifásico, con competencia neste momento 
de dúas consellerías. Cre que se está alicatando a autonomía municipal e que o que se 
busca é o desgaste político, desde o momento en que non se argumenta. Reitera que este 
PXOM non é o do actual grupo de goberno, e que será a Xunta a que dicte as medidas 
correctoras, que de outro xeito habería que indemnizar e volver a comezar. Segue 
dicindo que a batalla había que dala antes da aprobación inicial e da provisional, que 
agora a batalla está na Xunta e que o grupo socialista quere asumir unhas consecuencias 
sociais brutais. Segue dicindo que eles son coherentes, e que se trata dun caso de 
responsabilidade política, xa que non é o plan do grupo de goberno, aínda que se trate 
de dicir o contrario, e que incluso o PP os acusa de torpedealo. Entenden o desgaste que 
se busca, e que o seu grupo é coherente, que para iso se lles votou. 
 
O Sr. Rego respóndelle ó Sr. Alcalde que non se trata dun ataque persoal, nin en contra 
do BNG, senón que esta é a postura que defende o seu grupo, e que non se personalice, 
xa que no grupo municipal son catro persoas. 
 
O Sr. Alcalde di que se personaliza  e logo se pide que non se devolva a pelota. Cre que 
se está a persoalizar, e que nos comunicados do PSOE se está personalizando no 
alcalde, e pide que se faga propósito de enmenda. 
 
O Sr. Leis manifesta que se queda coa intervención do Sr. Sisto e non con parte da que 
fixo o Sr. Alcalde, pola argumentación que fixo o Sr. Sisto, que respecta pero non 
comparte. 
Ó Sr. Parajó dille que o PSOE  tamén quere o PXOM, pero un que concite o máximo 
acordo social e político, e que non comparten este modelo de PXOM.  
Ó PP dille que non veñen a conto as discrepancias que pode haber na Xunta e que non 
inflúen no concello. Segue dicindo que o seu grupo entende que o PP e INTEO non 
estean de acordo coa iniciativa socialista, pero non así a actitude do BNG, e que por iso 
traen esta moción, por un exercicio de coherencia política. Opina que hai unha 
coincidencia argumental entre o BNG, o PP e o Sr. Parajó e é que supoñen a 
paralización  durante cinco ou seis anos. Non sabe cal é a argumentación do PP e o Sr. 
Parajó para afirmar isto pero si a do BNG, que lles fixo chegar un informe da Secretaría 
Municipal, no que se dicía que conlevaría unha indemnización ó equipo redactor. 
Manifesta que o PSOE presenta non un senón catro informes xurrídicos alternativos: un 
dun alto cargo dun concello, un dun profesor, un dun bufete urbanístico e outro dun 
avogado en exercicio de Santiago. Di que cada un deles traballou pola súa conta, que 
ningún pón en dúbida que o PXOM se poida devolver, e que, contra o que dí o informe 
da Secretaría, eles teñen catro que dín o contrario nos temas de retrotraerse ó principio e 
na indemnización. Cre que non é un tema xurídico, senón político, e que se o seu grupo 
pensase que se poderían tardar cinco ou seis anos non se lles ocorrería traer esta moción. 
Manifesta que quere situar o debate no terreo político, que a devolución do PXOM pode 
supor un retraso duns meses, e que iso supón solucionar a hipoteca de dezaseis anos 
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deste PXOM no Concello. Segue dicindo que pode entender a posición política de PP e 
INTEO, pero non a do BNG, e que as cuestións que se plantexan na moción son 
modificacións puntuais, non inventadas polo PSOE, senón tamén aportadas polo BNG, 
pois están sacadas das mocións presentadas no seu día por BNG e PSOE. Pídelles ós 
señores do BNG que por unha cuestión de responsabilidade política non usen 
subterfuxios legais, e que saben que non se vai poder influir na Xunta. Cre que se está 
perdendo a oportunidade de reconciliar á cidadanía coa clase política, posto que esta 
última quedou moi cuestionada e pechar así a fractura social que se produciu e que tivo 
consecuencias nas eleccións. Cre que o BNG usa dúas linguaxes: unha cando era 
oposición e outra agora no goberno. Di que eles queren que haxa un goberno en Teo que 
goberne, e que este tipo de actuacións restan credibilidade. Como conclusión di que se o 
grupo de goberno non aproveita a ocasión para concitar o consenso, que despois non 
digan que este é o PXOM dos señores Blanco e Parajó, xa que será tamén o do Sr. 
Noriega. 
 
O Sr. Parajó manifesta que, do mesmo xeito que agora todo o mundo escribe libros, el 
podería escribir un moi groso sobre o PXOM. Di que o PXOM tivo moitas épocas desde 
que se comezou, e que os problemas foron provocados polo PSOE e o BNG. Segue 
dicindo que se sacou o concurso para contratar un equipo redactor, e que se escolleu a 
este cos votos co PSOE e do BNG e algún do grupo de goberno, dicindo que era unha 
empresa moi boa. Cre que a empresa efectivamente era boa, pero que foi retrasando o 
PXOM para compaxinalo con outros que estaban realizando, e que logo se fixeron 
moitas reunións, e que o avance tivo un retraso moi grande. Manifesta que este 
tampouco é o seu Plan, porque el quería un Plan co que poder edificar nos núcleos, a 
douscentos metros, pero que se consultou á Xunta, como tamén o fixo Santiago, e que 
dixeron que non. Reitera que el claro que querería pero que o equipo redactor tamén di 
que non é posible, e que senón nos atoparíamos cunha situación como a da Estrada.  O 
director xeral díxolles que estaban en boas mans e opina que é un equipo restrictivo 
porque queren sacar os PXOMs adiante. Segue dicindo que nas moitas reunións ás que 
foi a Coruña, acompañado dos técnicos, lle dixo ós membros do equipo redactor que 
eles estaban nun piso dezanove, pero que o grupo de goberno estaba a rás do chan, 
atendendo ós veciños, e respondéronlle que ese non era o seu problema. Miraron as 
alegacións alí e desde o equipo redactor se lles dixo que eles tiñan a última palabra, polo 
que este tampouco é o seu PXOM, como se dí. 
Referíndose ós membros do grupo municipal do PSOE, di que na moción falan de 
“interpretación restrictiva” e que iso foi o primeiro que fixo a Xunta, polo non aumento 
dos núcleos, e que respecto ó tema do solo industrial na Lagoa, que pensa que non se 
vai morrer ninguén se non é na Lagoa e é en outros lados. Polo que respecta ó Camiño 
Portugués, dí que foi a Xunta a que mandou que se marcara polos dous lados, e que en 
Ames desaparece. Cre que algunhas cousas se poden correxir e outras non, pero que o 
que hai que facer é aprobar o PXOM, xa que ós dous anos se poden facer revisións 
puntuais, e que hai mecanismos suficientes para que o Plan se aprobe. Pide ó equipo de 
goberno que axilice o contrainforme. Remata dicindo que só pide coherencia, porque se 
está xogando co futuro do concello. 
 
O Sr. Blanco pensa que este equipo redactor é un dos mellores, que o grupo de goberno 
non querían mermar os núcleos, e que os recortes viñan das consellerías. Segue dicindo 
que a eles lles importaba que os núcleos tivesen a maior saída posible. Opina que eses 
recortes hai que adaptalos, que o equipo redactor o sabe, e que ás xuntanzas que había 
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tamén iban os nosos técnicos, e nelas había que facer as cousas contando coas 
consellerías. Cre que é importante o tema do polígono industrial, porque aquí non hai 
onde poñer a traballar ás familias, e di que el non está de acordo con que o retraso que 
se propón sexa duns meses, senón que sería de anos, aparte dos gastos que suporía. 
Manifesta que tén testigos de que o director xeral de Medio Ambiente lle dixo que o iba 
sacar, e non o fixo, que están tódolos  informes sectoriais, e que, se ó plan se lle dá para 
atrás, se tardaría máis tempo do que dín os membros do grupo socialista. Pide que se 
manden eses informes a Medio Ambiente, que se lle dea para diante na Consellería de 
Política Territorial e que manden o PXOM para Teo, para que os veciños poidan ter 
traballo e edificar as súas casas. Manifesta que votarán en contra da moción. 
 
O Sr. Sisto opina que, a responsabilidade, pase o que pase, vai ser do Sr. Blanco e do Sr. 
Parajó, e según o que cada un votou nos plenos, do que se votará hoxe e das 
consellerías. Di que comparten gran parte das cousas da moción, e cre que se perdeu 
unha gran oportunidade de facer as cousas ben. Pensa que cada cousa ten o seu 
momento e que retrotraerse suporía uns custos terribles. Ten a apreciación persoal de 
que se gobernase o Sr. Leis faría o mesmo, e que isto non estaba no programa do PSOE. 
Dí que no goberno a toma de decisións é unha responsabilidade. Continúa dicindo que 
non vai entrar no dos informes, xa que non os veu, pero que ante os quilos de informes, 
pón o sentido común. Pensa que é innegable que hai que ir ós diferentes procesos: 
alegacións, informes, etc, e que saben que de tres, catro ou cinco anos non se baixaría, 
debido á lentitude da administración e a que habería que garantir ós cidadáns os prazos 
dos procesos. Fai votos de confianza polo entendemento co goberno galego, xa que 
calquera modificación que se propoña en dous anos tamén deberá pasar polas 
consellerías. Incide na autonomía, e en que este non é o seu Plan, senón que se está a 
manter unha postura de responsabilidade, posto que se estivesen convencidos de que o 
retraso sería só duns meses, o farían. 
 
O Sr. Alcalde remata dicindo que se fixeron convocatorias da comisión do PXOM, de 
comisións informativas, e que agora, no segundo turno, se sacan catro informes 
xurídicos, cando non se fixo nesas xuntanzas. O Sr. Leis respóndelle que tiveron que 
encargalos unha vez tiveron coñecemento do informe da Secretaría Xeral. 
 
Sometida a moción a votación, acádanse catro votos a favor (do grupo municipal do 
PSdeG-PSOE) e trece en contra (dos grupos municipais do BNG, PP e INTEO), polo 
que resulta rexeitada. 
 
.Antes de entrar no punto de rogos e preguntas, o Sr. Alcalde pregunta se hai mocións 
para presentar pola vía de urxencia, e respóndeselle que non. 
 
8º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Non se formularon.  
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E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as vinte e 

unha horas e corenta minutos, de todo o que como Secretaria certifico, de orde e co 

visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 

7/85, do 2 de abril. 

Vº e Prace. 
O Alcalde,         A Secretaria Acctal, 
 
 
 
 
Martiño Noriega Sánchez                                                      Mª Elena Méndez Buela 


