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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 

CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE FEBREIRO DE 2008. 

 

 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 4 de febreiro 

de 2008, 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 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. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral 
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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: 

 

Intervén previo ó inicio do debate do Punto único do Orde do Dia a concelleira Sara 

Currás Rey, manifesta que o día 30 de xaneiro deste ano natural cando entrou no 

Consistorio para asistir ao pleno ordinario había dous policías e ninguén lle dixo nada 

de recoller unha convocatoria, sen embargo a diligencia da policía dí que os concelleiros 

do PP se negaron a recoller a convocatoria do pleno que hoxe se celebra, e quere facer 

constar que con ela ninguén falou e que ela non se negou a nada. 

Se lle contesta que debeu haber unha falla de entendemento coa policía porque sí consta 

expresamente dilixencia na convocatoria  que dí que os concelleiros do PP se negaron a 

recibir a convocatoria. 

 

Pregunta pola súa parte o Sr. Armando si é legal convoar o Pleno sen o dictame da 

Comisión Informativa. 

Se lle contesta  pola Secretaría que non existe precepto legal que establezca que ten que 

existir un prazo de tempo determinado entre a celebración das Comisións Informativas e 

a celebración do Pleno. 

 

1º) ORZAMENTOS 2008. 

 

Comeza o Sr. Alcalde a defensa do punto do Orde do Día. Explica que antes existía 

unha bolsa única para varios grupos de partidas e que agora o que se quere é que exista 

unha maior organización. Destaca a aposta  dos orzamentos polos servizos básicos. 

 

Explica tamén que existen varias partidas orzamentarias destinadas á urbanización dos 

Tilos. Explica que en política social contémplase un gasto de ata un 8,75 %. 

 

Dí que existe tamén unha aposta importante  en Educación e en Cultura. 

Dí que tamén impúlsase un gasto en conciliación da vida familiar 
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Explica igualmente a aposta importante que se fai en gasto cultural, tanto a obra da 

mediateca como no pagamento de subvencións que na actualidade estanse a pagar cun 

ano de atraso  e así o presuposto contempla destinar crédito para subvencións 

nominativas a asociacións e actividades de verán. 

Tamén figuan gastos como os das piscinas. 

 

Dí que no Concello de Teo existe un grave problema en materia de equilibrio 

económico-financieiro. 

Destaca que entre as taxas que se recadan e os servizos que se prestan existen grandes 

diferencias económicas o que conleva a necesidade de acollerse a subvencións de 

carácter supramunicipal para poder continuar coa prestación de servizos. 

 

Respecto ao Anexo de Persoal dí que existe unha situación herdada, que na actualidade 

está en marcha  a elaboración da RPT e dun convenio de persoal. Destaca igualmente a 

creación de oito prazas na cuadrilla de parques e xardíns e a praza de animador 

sociocultural. Contémplase tamén unha praza de traballadora social. 

Explica que na documentación que se entregou aos grupos figura o expediente do 

presuposto completo con todos os informes esixidos pola lei. Afirma que é certo que os 

presupostos deberían terse aprobado en Decembro pero que mais vale tarde que nunca. 

 

Dí o Alcalde que intentou que o procedemento fora participativo, dí que en novembro se 

convocou aos portavoces para poder manter negociacións e él como Alcalde  convocou 

aos portavoces dos grupos municipais para a entrega de toda a documentación. 

 

Intervén o Sr. Parajó: dí que o Pleno dos Orzamentos é sempre o máis importante do 

ano e dí que no tempo que leva no Concello non estudou nunca tanto un documento  de 

presupostos  como este pero non lle convencen. 

Dí que é verdade que se convocou á Xunta de Portavoces e que asistiron os tres grupos 

e él lles dixo que o lóxico era que o goberno levara unha proposta de ornamentos e así, 

en base a iso poderían propoñer algo. 

Dí que dende esa reunión non houbo ningunha outra reunión da Xunta de Portavoces. O 

seguinte acto xa foi a Comisión Informativa do día 1 de febreiro. 

Manifesta que os Concellos de toda España prestan moitos servizos ós cidadáns. 
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Dí que en base a tódolos servizos que se prestan  os ingresos non son suficientes e é por 

iso que é necesario subir as taxas e aprobar o PXOM ou o PACTO LOCAL. 

Dí que con respecto aos ingresos son 15.000.000 € pero analizados con calma existen 

moitos erros. 

Así, critica as subvencions a dí que a Xunta (respecto á subvencións das garderías) 

nunca deu máis  que o 33% e sen embargo no presuposto as axudas autonómicas son do 

50%. 

Fala tamén da partida dos desbroces. 

Critica a partida de alleamento de patrimonio. 

Respecto  ao capítulo VII o critica polos 3.000.000€. Critica que se inclúan como 

ingresos se non se sabe fixo que se van a obter. 

Pregunta tamén pola partida dos 120.000€ de Industria. 

Conclúe a súa intervención dicindo que unha vez analizados os presupostos estes son 

unha mala copia dos ornamentos do ano 2007. Critica igualmente que en Teo non se 

poden facer cousas con fondos propios. Soamente tres obras se financian  con fondos 

propios. 

No tema das subvencións nominativas di que estas xa existían no ano 2007 e critica que 

non figuren subvencionadas festas gastronómicas, que xa son de tradición. 

Considera que  tamén debería axudarse aos equipos de fútbol. 

Dí que nestes ornamentos que se someten a aprobación hai moito que traballar. 

 

Intervén o Sr. Leis, quere deixar claro que fala como portavoz do PSdeG-PSOE. Dí que 

tiñeron que reunirse varias veces para poder estudar os ornamentos e critican que van ter 

que utilizar os mesmos argumentos que con respecto á lexislatura anterior cunha 

diferencia que é que o que se pretende agora é facer un abuso por unha minoría. 

Dí que son uns orzamentos maquillados, irreais, que non existe esforzo inversor e que a 

maioría dos investimentos son supramunicipais. Dí que non existiu  esforzo de diálogo 

coa oposición. 

Dí, respecto ao millón de euros presupostado en licenzas de obra, que é unha osadía do 

goberno. 

Dí que non lle convence que a obra da piscina volva a estar presupostada, que no Plan 

de Investimentos  soamente existen tres obras con fondos  municipais. 
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Critica a falta de proxectos acompañando ao anexo de investimentos e critica tamén o 

proxecto de fibra óptica.  

Alega no que respecta aos proxectos de Medio Rural que Intervención no seu informe dí 

que foron aprobados polo Pleno e a eles non lles consta. 

Respecto á partida dos 3.000.000€ pídelle ao Alcalde que lle exhiba algún documento  

que acredite a transferencia, pois dí que Medio Ambiente, en materia de augas nunca 

trabilla vía transferencias de capital. 

Dí que sí é  certo que existe unha partida do Ministerio de Medio Ambiente en relación 

a este tema (no capítuloVI dos presupostos do estado) pero que o Estado executa 

directamente e que o pode facer como obra financiada por medio ambiente, pero nunca 

vía transferencia. 

Dí que estes ornamentos están construídos en base a mentiras. 

Critica que non figure no Orzamento a partida ao Fondo Galego de Solidariedade   

Bota en falta perspectivas da biblioteca municipal, instalacións deportivas, non hai 

referencias ao plan de saneamento, nin a un edificio de servizos múltiples. 

Dí que se non hai cartos deben establecerse prioridades, esixe máis optimización do 

gasto. 

Conclúe  que non existe unha partida forte en investimentos, que son uns orzamentos 

maquillados. Dí que hoxe teñen que aproveitar esta situación para desenmascarar 

determinadas situacións. 

Critica a entrevista de pola mañá do alcalde respecto á situación do PSOE.  

Pregúntalle  ao Sr. Alcalde cántas veces lle solicitou a algún membro socialista reunión 

para falar dos presupostos   

Dí que o único que houbo no previo ao Pleno Orzamentario foi un contacto  do Sr. Sisto 

coa Xunta de Portavoces. 

Segue dicindo que se lle pediu polo PSOE que tiveran o anteproxecto e a partir de aí o 

xoves día 24 de xaneiro reuniuse o Alcalde co Sr. Rego. Critica a falta de diálogo  do 

Sr. Alcalde. 

Dí que o mesmo día que se convocou o Pleno de hoxe solicitouse por carta  o 

aprazamento das datas  tanto da Comisión Informativa coma do Pleno Orzamentario  e 

non se lles contestou. 
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Pídelle o Sr. Leis ao Sr. Alcalde  que lle diga un so caso no que vai de lexislatura no que 

o PSOE non acudira a unha proposta de xuntanza  co BNG. 

 

Vázquez Pallas: dí que lle ía preguntar se os 3.000.000 € do Estado estaban asinados ou 

son fume. 

En canto as fincas dí que sempre se compraron fincas e o BNG as está vendendo. 

Critica tamén as transferencias de Medio Rural. Lamenta que  de fondos municipais  

sóamente existan 50.000 € e lamenta que  150.000€ sexan para fibra óptica  porque sabe 

que se poden obter subvencións. 

Pregunta por que non poñen unha partida para a primeira fase do conservatorio. 

 

Intervén o Sr. Blanco e dí que así non é forma de gobernar un concello como Teo,que o 

xoves 24 de xaneiro se lle entregou a documentación orzamentaria incompleta e que 

todo o proceso foi elaborado con moitísima presa. 

Critica que fale sempre de endebedamento, dí que o que deben facer é buscar cartos  

para solucionar os problemas existentes. 

Dí o Sr. Blanco que eles van a votar en contra destes ornamentos porque o BNG os 

votou en contra durante 20 anos. 

 

Intervén o concelleiro Sisto: Pregúntalle ó Sr. Leis   cando lle deixaron a él falar trinta 

minutos nun debate orzamentario, que non compare o proceso de reunións co que se 

facía en anos anteriores. Dí que o PSOE solicitou expresamente que non quería un trato 

privilegiado e criticaban que o feito de incorporan propostas da oposición ao proxecto 

de orzamentos podería  tratar de condicionar o senso do voto. 

Dí que o anterior Alcalde A. Blanco nunca ofreceu á oposición  a   posibilidade de 

participar nos ornamentos. Dí o Sr. Sisto que o que se trata é de evidenciar pola 

oposición que está en minoría e non ten o apoio de ninguén. 

Critica a posición do Sr. Parajó no endebedamento do Concello. Dí  que se debía valorar 

o feito de que sen cartos propios pódase incrementar o orzamento en base a buscar 

recursos externos e non endebedarse. 

Segue dicindo que o orzamento reflicte previsións . 

Dí tamén que o BNG xa negociou no Congreso a partida dos 3.000.000€ 
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Continúa a súa intervención dicindo que o que se criticou no seu día era o alleamento de 

parcelas de carácter dotacional, pero o que se prevé agora allear son parcelas para  

destinadas a vivendas unifamiliares. 

Dí tamén que se alegra de que a preocupación  do Sr. Leis sexa que os 3.000.000€  

estean  na partida do capítulo VII dos ornamentos cando según él deberían estar nunha 

partida do capítuloVI,  e que o importante é que grazas as negociacións do BNG no 

Parlamento as axudas sí existen. 

Manifesta que se se examina o Anexo de Investimentos existen case 4 millóns de euros 

dos 15 do total do Orzamento. 

Dí tamén que lle chama a atención que os que viven na urbanización parque Montouto e 

nos Tilos sexan os que critiquen a fibra óptica. Pídelles que pensen no  rural. 

Dí que se  tiveron que recortar  partidas  pero o que se trata é de ir igualando ós do 

urbano cos do rural, que van investimentos no contenedor rural e que este ano 

intentarase facer a ubicación do proxecto arquitectónico. 

Continúa dicindo que o da piscina climatizada ten que figurar nos ornamentos do 2008 

porque así o dí a interventora e non vai a entrar a analizar iso. 

Dí que é certo que existen proxectos que xa estaban aprobados  co goberno anterior pero 

non tiñan consignación presupostaria e deben quedar reflictidos agora. 

Dí que quere  falar despois das obras de medio rural  e que con respecto ao 

Conservatorio teñen que ser realistas. 

Segue dicindo que as obras contempladas no Anexo de investimentos moitas foron 

propostas por Antonio Castroagudían e figuran nos ornamentos. 

Dí que tamén colaboraron na elaboración do POS e figura contemplada  tamén a 

primeira fase da Urbanización dos Tilos. 

Remata dicindo que lle costa entender a postura do PP pero  pero a do PSOE xa a 

esperaba. 

 

O Alcalde pola súa parte critica a postura do Sr. Parajó respecto aos 800.000€ 

consignados en alleamento de patrimonio cando o ano pasado consignáronse 2.000.000 

e aínda non se ingresou nada. 

Fala tamén das festas, dí que o goberno  entende máis axustado entregar subvencións ás 

asociacións que facer festas con diñeiro público. 
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Continúa o Sr. Alcalde dicindo que existe una partida nos Orzamentos do Estado na que 

Teo está presente e  que se fixeron catro xuntanzas. 

Recrimínalle  ó Sr. Leis  os insultos recibidos e que lle chame mentireiro con respecto 

aos 3.000.000 € 

Respóndelle ao PP que non se pode ir a polo Conservatorio cando non existe todavía 

escola de música. 

Dille ó Sr. Blanco que mentras que eles foron líderes da oposición nunca foron 

convidados  a facer aportacións  ó orzamento. 

Dí tamén que cando él fala de bloqueo o fai con respecto ao proxecto de orzamento. 

 

Intervén o Sr. Parajó e dí que ao escoitar ao Sr. Alcalde  e ó Sr. Sisto parece que falan 

en posesión da verdade. Dille a Sisto que nin él cre nos ornamentos. Dí que está de 

acordo coa inversión dos 3.000.000 €. e que non deben figurar nos ornamentos. 

Con respecto ás inversións dí que outras Administracións tamén axudaron no seu día a 

Teo pois ten dúas EDAR. 

Dí que nos ornamentos figura unha praza máis de policía. Pregunta por que se lle 

rebaixa a un funcionario do nivel de complemento de destino 25 ao 22. 

Segue dicindo que INTEO é independente e pode facer da súa capa un sallo. 

Dí que a eles lles parece que o presuposto non é bo para o Concello de Teo e por iso vai 

votar en contra. 

 

Intervén o Sr. Leis: pregúntalle ó Sr.Sisto por que tersiverxa todo o que se lle pregunta. 

Dí que non se pode criticar que o que se  está debatindo é o documento político porque 

os orzamentos son un documento político. 

Critica novamente que o Plan de investimentos non veñan acompañados dos proxectos 

técnicos correspondentes. Dí  que cando eles falan de que o goberno minte é porque non 

poden contemplar a axuda dos 3.000.000€ como transferencia de capital. 

Critica polo tanto que os ingresos están inflados, como mínimo en 3.000.000€ 

Dille ó Sr. Sisto que él non critica a fibra óptica pero cuestiona que sexa unha prioridade 

de hoxe en día. 

Cuestiona que se lle diga que está aprobada a obra de Milladorio-Pontevea.   
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Pregunta aos membros da Corporación se non era certo que cando aprobouse a obra do 

POS 2008 se quedou en que se cambiaría o proxecto de Parque Montouto e se 

solucionarían os problemas existentes e, sen embargo, o goberno presentou o proxecto 

na Deputación tal cual foi aprobado no Pleno. 

Dí que o PSOE vese na obriga de votar en contra dos ornamentos. 

Dille ao Alcalde que él está tratando de recurrir ao victimismo como arma política. 

Dí tamén que están enganando aos cidadáns no que respecta á moción de censura pois 

saben que non se lles vai a facer e que estos presuposto ó final vanse a acabar 

aprobando. 

Pregúntalle ao Alcalde que fixeron para tratar  de que foran aprobados os orzamentos, 

cando vexan que os tres grupos lles van a votar en contra.Dí que deben tratar de garantir 

unha gobernabilidade e lle dí ao Alcalde que lle falta unha dose de humildade para 

poder gobernar Teo. 

 

Vázquez Pallas dí que se queren que haxa fibra óptica no rural deben pedir subvencións, 

que as hai, da Consellería de Industria. 

Critica tamén os 3.000.00€  porque consideran que son fume. 

Sobre o tema da Escola de Música lle dí ao Sr. Alcalde que cando falaba do 

Conservatorio é porque sabe que existen xa tres  escolas de música aínda que non sexan 

municipais. 

 

Intervén o Sr. Blanco: Critica ao Sr.  Sisto, pregúntalle si él cre todo o que fala. 

Dí que os ornamentos non son realistas e critica o que dixo o Sr. Sisto da desidia da 

parcela dos Tilos, dicindo que non é desidia pero era necesario facer unha estratexia. 

Continúa o Sr. Blanco dicindo que respecto as obras do POS 2008, como dixo o Sr. Leis 

eles votaron a favor pero deixando claro que se debía cambiar o proxecto  no que 

respecta ao territorio que se invadía fora do termo municipal de Teo.    

Dí que o seu voto negativo aos ornamentos vai a ser un voto negativo de castigo. 

 

Intervén o Sr. Sisto e dille ó Sr. Vázquez Pallas  que o que intentou coa Escola de 

Música foi incrementar a oferta respecto aos 3.000.000€  e que si son ou non  fume 

entende que a crítica debe ser a posteriori, pero agora considera que teñen  datos para 

establecer previsións. 
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Dille ó Sr. Parajó que eran 15 máis 1 policías no ano  2007 e que na actualidade  son 

tamén 15 máis 1. 

Dille ao Sr. Leis  que critica a postura do PSOE porque  critica os ornamentos pero sen 

embargo non aportaron alegacións de ningún tipo. 

Respecto ás obras de Medio Rural  dilles que son eles quenes aproban os proxectos. 

Dille ao Sr. Leis que pode ser que eles, no seu día, non apoiaran as obras do POS pero 

nunca os tratarán de boicotear. 

Dille o Sr. Sisto ao Sr. Leis que en vez de axudar a conseguir as catorces autorizacións 

dos veciños, o que fixeron foi tratar de    boicotear o proxecto perante Deputación. 

Dille ao Sr. Parajó que lamenta o seu voto negativo ao presuposto. 

Lémbralle ao Sr. Leis todo o que lle dixo, e dille que con todo iso logo non pode 

invitarlle ao consenso. 

Critícalle ó Sr.Leis que ten unha actividade de descrédito co goberno de Teo, e que él 

non axuda a manter o diálogo. 

Dille que Guillarei é unha depuradora non unha entidade local. Dille que respecto á 

axuda de Medio Ambiente houberon catro xuntanzas e da as datas. 

Critícalle ao Sr. Blanco as súas intervencións. 

 

O Alcalde somete a votación os ornamentos 2008, que acadan seis votos a favor (do 

grupo municipal do BNG) e once en contra (dos grupos municipais do PP, PSdeG-

PSOE e INTEO), polo que resultan rexeitados. 

 

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 EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE FEBREIRO DE 2008. 
 

 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 8 de febreiro 

de 2008, 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 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. 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) ORZAMENTOS 2008 VINCULADOS A UNHA MOCIÓN DE CONFIANZA 
 
Intervén o Alcalde e explica aos membros da Corporación que o luns 4 deste mes o 
goberno municipal someteu a aprobación plenaria os orzamentos 2008 que foron 
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rexeitados pola corporación e que eles e que  él considera imprescindibles para poder 
traballar. 
 
Dí que esta semana se presentou unha proposta de enmenda aos ornamentos  e tal e 
como  se contestou de forme expresa neste Pleno pódese debater o que sexa pero os 
ornamentos están blindados e hoxe o que se vota é a confianza o presuposto. 
Dí que sería probablemente máis práctico funcionar cuns ornamentos prorrogados pero 
considera que é mais axeitado aprobar uns presupostos propios. 
 
Intervén o Sr. Parajó e dí que non vai a entrar a debater os orzamentos  porque xa foron 
debatidos. Dí que, como xa manifestou, nos orzamentos  existen erros e que, de ser 
consensuado previamente ao Pleno do día  4 de febreiro, probablemente hoxe non 
estarían debatindo a cuestión de confianza. 
 
Dí o Sr. Parajó que sabe que se hoxe non sae a cuestión de confianza teñen un mes para 
presentar unha moción de censura e que non é intención de INTEO  que se retrase a 
aprobación dos presupostos  un mes porque iso suporía un prexuizo  para os veciños de 
Teo, e anuncia que por iso se vai abster. 
 
Intervén o Sr. Leis  e dille ao Sr. Alcalde que expresou de forme moi convinte que é o 
que se vota  na actualidade e considera que este Pleno de cuestión de confianza é a 
evidencia dun dobre fracaso deste goberno munipal. 
Fracaso ante a imposibilidade do goberno municipal para chegar a un consenso e 
fracaso en cuestións de fondo dos presupostos. 
Continúa explicando que o Concello de Teo conta neste momento cun goberno 
inestable, en minoría  e sen un proxecto político claro, e considera que  dende o punto 
de vista do goberno socialista é inxusto que o goberno trate  de condear desta situación 
á oposición. 
Dille ao Alcalde que non é necesario explicar que nunha democracia existen dúas 
legitimidades, a do goberno e a da oposición. Dí que o goberno debe aceptar a 
lexitimidade da oposición, integrando a ésta no goberno e no diálogo. 
Dí tamén que por parte do PSOE de Teo non existe ningunha oposición de bloqueo, 
considera que non hai siquera ningún tipo de predisposición  ao bloqueo pola oposición. 
Dí que por parte do goberno estase utilizando o recurso ao victimismo   e entende que é 
moi reprobable. 
Dí que a estratexia do PSOE está encaminada  a ser socio  de goberno porque o partido 
socialista, por tradición, aspira a gobernar e dí que na actualidade, no Concello de Teo, 
o partido socialista está na oposición facendo crítica, formulando alternativas. 
Entende que estos orzamentos foron feitos sen diálogo e agora a goberno trata de 
impoñelos á maioría.    
Dí que das 51 propostas deste goberno sóamente 3 non foron apoiadas polo PSOE. 
No plano das alternativas, dí que o PSOE de Teo presentou mocións que foron 
aprobadas incluso polo conxunto da Corporación. 
Dí que a situación actual dos ornamentos debe ser repasada. Entende que son uns 
ornamentos irreais, cun mínimo esforzo inversor e con pouca capacidade de diálogo 
polo goberno. 
Critica novamente os ingresos previstos en 1 millón de euros na partida de licenzas de 
obra. 
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Dí que non houbo unha reconsideración  polo goberno dos 3.000.000€ e ademais dí que 
esa obra do Ministerio de Medio Ambiennte para as anualidades 2008-2015 esixe entre 
outras cousas que a Xunta de Galicia asine un convenio con Medio Ambiente que a día 
de hoxe non está asinado. Destaca o investimentoalleo e que non se estableceron 
prioridades. 
 
Intervén o Sr. Blanco e dí que os presupostos foron feitos á maneira do goberno, tal e 
como lles deu a gana. Critica tamén os 3.000.000€. 
Dí que o que o seu  grupo fixo o outro día foi darlles un toque de atención porque 
entende que se teñen que poñer as pilas. 
Dí que se debe ter  humildade e facer un exame de conciencia. Dí que en 20 anos o 
BNG xamais apoiou os presupostos. 
Manifesta tamén que en sete meses non fixeron nada no goberno, pero que non é 
intención do Partido Popular  paralizar o Concello pois considera (o Sr. Blanco) que 
eles xa se escarallarán solos e teñen que espabilar. 
 
Intervén o concelleiro Sr. Sisto: dí que existen feitos obxectivos. Dí que a oposición foi 
convocada moitas más veces agora que cando estaba o PP no goberno. Dí que saben que 
están en minoría pero teñenque gobernar e para gobernar necesitan as pilas e as pilas 
son os ornamentos que delimitan as prioridades de actuacións. Dí tamén que lle molesta 
que se critique o diálogo.xustifica que tiveran que facer os ornamentos que eles 
quixeron  pois reuniu á Xunta de Portavoces e non se lle fixo por ésta ningunha 
proposta. 
Así, feitos e lles entregaron á oposición e presentándolos (continúa Sisto) moito antes 
do que se presentaron nunca. Dí que nos presupostos sí se recolleron propostas feitas 
por concelleiros do PP e entende que para gobernar Teo non ten que ser moi difícil 
establecer prioridades de actuación. 
Respecto ao PSOE dí que sí se deben buscar encontros pero, en todo caso, cando a 
relación sexa mais fluída. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde e dí que antes de pasar ao 2º turno de intervencións agradécelle 
ao Sr. Parajó a súa brevidade porque o cerrto é que os presupostos xa foron debatidos. 
Dille ao Sr. Blanco que quere quedarse coas cousas positivas que dixo. Respecto aos 
3.000.000€ dí que si entran gastaranse, senón non. 
Dille ao Sr. Leis que incapacidade do goberno non é porque eles (o goberno) sí 
quixeron facer algo e intentaron dialogar. Dí que él intentou dilogar  aínda que se lle 
acusou de monologuista. 
Dí que sabe que son minoría e iso pode ser positivo dende o momento en que lles obriga 
a buscar diálogo co  resto das forzas. 
Dí que él está moi orgulloso de todas as persoas que están sentadas ao seu carón e 
critica que si é certo que  de 51 propostas se sacaron 48 e que as mocions da oposición 
tamén foron prácticamente todas aprobadas entón a pregunta é qué pasa en TEo. 
 
 
Intervén o Sr. Parajó e reitera que non quere entrar no debate orzamentario pero sí que 
quere argumentar que o seu grupo ten liberdade para facer da súa capa un sallo. 
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Respecto da partida dos 3.000.000€ dí que oxalá veñan porque o certo é que son moi 
necesarios. 
Dille ao goberno que non é que estén gobernando mal pero sí pode ser que algunhas 
cousas se lles estén quedando no tinteiro. Dí tamén que os presupostos deben vir ao 
Pleno antes do 31 de decembro de cada ano e o máis consensuados posible, tal e como 
se lles criticaba ó anterior goberno. 
Critica a contratación da RPT, porque se realizará unha contratación de persoal 
encuberta, e que o tempo o demostrará, a páxina WEB, xa que se contratou unha 
empresa a dedo, e a páxina, que xa debía estar funcionando, dín que está en reformas. 
Tamén critica que non se recorrira a sentenza da gardería de Calo, dí tamén que non se 
reparou un metro máis de estradas máis ca as que xa estaban contratadas e que algúns 
empregados do Concello, que non son da súa “corda”, están olvidados ou apartados e 
critica tamén que non se executara o acordo plenario con GESECO. Remata dicindo que 
a ver se rematan dunha vez co tema do pacto, porque xa aburre. 
 
Intervén  o  concelleiro Leis: dille ao señor Sisto que noné certo que unha minoría teña 
que gobernar, que quen ten que gobernar é a mayoría e iso só se opten de dúas formas, 
consensuando e formando unha mayoría. 
Dí que si tomada a iniciativa de consensuar unha maioría, se atopan cun bloqueo, entón 
sí están legitimados para gobernar en minoría. 
Reitera que o PSOE  non ten ningún problema co BNG e se o tiveran xamais o 
invocarían para impedir un acordo. 
Pide que se volva a insistir co tema do bloqueo e dí que oPSOE no seu día non quería 
ter un trato preferencial. 
Dí que dende novembro non houbo chamada do goberno ao grupo socialista, salvo o 
encontro na Alcaldía para a entrega da documentación sendo ésta nun primeiro 
momento incompleta. 
Dí que frente a falla de diálogo do BNG co PSOE, o PSOE, a sensu contrario, sí tratou 
moitísimas veces de entablar diálogo. 
Manifesta que mesmo o día posterior ao Pleno do 4 de febreiro presentaron por rexistro  
unha carta para animar ao goberno a iniciar as relacións de diálogo co grupo municipal 
socialista. 
Dí que durante  estes días frente a oferta  de diálogo do PSOE o goberno o que fixo foi 
calificar esta de chantaxe. 
Aínda, a pesar de todo o PSOE (continúa o Sr. Leis) vai a seguir facendo un esforzo. 
Así, respecto á proposta de enmendas dí que sabían que non era o momento pero o que 
querían era mostar alternativas para o futuro. 
Dí que o último día no Pleno fixo una manifestación política e de forma para non apoiar 
os ornamentos, pero tamén recorda que xa dixeron nese Pleno que o seu partido estaría 
disposto  a replantexar o seu voto, pois calquera decisión que adoptan en Pleno é 
sempre froito de moitas reflexións internas. 
Quere deixar claro que en ningún caso un cambio de voto do seu grupo estaría afectado 
polo pacto nacional. 
Dí que por tanto a pesar de que estos ornamentos non lles resulten do seu agrado o seu 
grupo vase a abster nesta votación. 
 
Intervén o Sr. Blanco: critica que en vez de discutir os temas que lles interesan aos 
veciños, o PSOE e o goberno estén todo o día que si pacto sí ou pacto non. Eles vanse a 
abster. 
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Intervén o Sr. Vázquez Pallas: dí que con respecto aos 3.000.000€ duda que veñan para 
o Concello, que oxalá veñan, pero que o dubida. 
Solicita que se copien  en acta unhas pequenas aclaracións que lle quere facer ao Sr. 
Alcalde. 
Dí: Falouse aquí de oposición, mire a oposición ten a obriga de fiscalizar a labor do 
goberno que vostede preside, sobre este tema permítalle comentarlle literalmente o que 
dí o noso presidente   fundador do PP e expresidente Don Manuel Fraga Iribarne sobre a 
aoposición nun libro de recente publicación “unha oposición leal é vital na democracia 
pero unha oposición desleal é a mayor desgraza para unha democracia”, conceptos que 
eu comparto plenamente. 
Dicirlle que na nosa faceta fiscalizadora na súa xestión, este grupo municipal será o 
primeiro en felictalo se fai ben o seu traballo en prol dos veciños e do Concello en xeral, 
pero por outra parte seremos os primeiros en criticalos senón é o caso. 
Falouse aquí, no último Pleno, de moción de censura, evidentemente non vai haber 
moión de censura, por un lado porque non están autorizadas polos grandes partidos e 
por outra banda, o meu partido nunca permitiría semellante acción, entre otras cousas 
porque  no programa do noso candidato ás eleccións de 9 de marzo vaise incluir a 
reforma da Lei electoral, para que sexan os partidos mais votados os que gobernen, polo 
tanto por ese lado pode vostede estar ben tranquilo co respecto ao Partido Popular. 
De todas formas, en calquera partido político, pode existir a posibilidade, como paso 
unas eleciións autonómicas de 2003 en Madrid, de que apareza algún que outro Tamayo 
e Sáez. 
Antes de rematar, dicirlle que por enriba deste Grupo municipal  hai un partido político, 
pero que por riba dos intereses partidistas ou persoais, están e estarán sempre os 
intereses dos veciños de Teo 
 
Intervén o Concelleiro Sr. Sisto e dí que é intención do goberno municipal presentar os 
presupostos en vindeiras ocasións no mes de decembro. 
 
O Sr. Alcalde da por concluído o debate e somete os orzamentos vinculados a unha 
cuestión de confianza a votación. 
Votos: 
A favor: 6 (BNG) 
En contra (0) 
Abstencións: 6 (PP) máis 1 (INTEO) máis 4 (PSOE) 
 
E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as nove horas 

e corenta 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, 
 

 

Martiño Noriega Sánchez                                                      Cristina Castro Fuentes 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 

CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 11  DE FEBREIRO DE 2008. 

 

 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por 

atoparse en obras a Casa do Concello), sendo as doce horas do día 11 de febreiro de 2008, 

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: 

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. 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Non asisten:  

D. Rafael Carlos Sisto Edreira. 

D. José Carlos Rego Jorge. 

D. Manuel José Rama Lesta 
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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: 
 
 1.-SORTEO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS  

ELECCIÓNS XERAIS DE MARZO DE 2.008.- Seguidamente procédese á elección, 

mediante sorteo, dos electores que formarán as vinte e unha mesas electorais deste 

concello, co seguinte resultado: 

 
DISTRITO 1º  SECCION  1º  MESA  A 

 
PRESIDENTE: SANDRA ALVARELLOS RODRÍGUEZ 
1º VOCAL: FRANCISCO ABALCAL PÉREZ 
2º VOCAL: MARTA DESCALZO DE LA TORRE 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: JUAN MANUEL BARJA VAL 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: SILVIA Mª JUSTO BLANCO 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: ANA MARÍA BLANCO CALDAS 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: MÓNICA GARCÍA GARCÍA 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: ANDRÉS FERNANDO FROJÁN MAGÁN 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: RAMÓN BUSTELO PENA 
 
 
 

DISTRITO 1º   SECCION  1ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: VÍCTOR TEO RÍOS 
1º VOCAL: JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
2º VOCAL: JOSÉ FRANCISCO PÁJARO SEOANE 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: PATRICIA MARCOS SANMARTÍN 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª CARMEN PAMPÍN GONZÁLEZ 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: SILVIA MARÍA MARTÍN SILVA 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: JUAN MONTES VALIÑO 
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1º SUPLENTE 2º VOCAL: ISABEL MOSQUERA FERRO 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: MARÍA MATO CAMPOS 
 
 
 

DISTRITO 1º   SECCION  2ª  MESA  U 
 
PRESIDENTE: VLADIMIR LÓPEZ BARREIRO 
1º VOCAL: REBECA SABORIDO FIAÑO 
2º VOCAL: MARCOS CAJARAVILLE LOUREIRO 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: MIGUEL PORTO VÁZQUEZ  
2º SUPLENTE PRESIDENTE: LOURDES FERRO PASCUAL 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: MERCEDES GARCÍA FERNÁNDEZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: NIEVES CASAL PASCUAL 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: JUAN JOSÉ ARIAS SOLER 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: ÓSCAR LÓPEZ-PESTÓNIT GARCÍA 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  3ª  MESA   A 
 
PRESIDENTE: LAURA CALO CARRO 
1º VOCAL: LINO DOMÍNGUEZ MÍGUEZ 
2º VOCAL: Mª CARMEN JORGE BALEIRÓN 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: JOSÉ FIAÑO AVILÉS 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mº CARMEN DÍAZ LÓPEZ 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: SONIA GARCÍA RODRÍGUEZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: BERTA ALCALDE RIVEIRO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: JAVIER GARCÍA PENEDO 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: ANTONIO BENTOS CAMACHO 
 

DISTRITO 1º  SECCION  3ª  MESA   B 
 
PRESIDENTE: ISABEL REINO MARTÍNEZ 
1º VOCAL: Mª LUZ MOSQUERA GARCÍA 
2º VOCAL: Mª DE LOS ÁNGELES PEROL PARÍS 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: ÓSCAR SANTOMIL BUELA 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: MARÍA QUINTELA CUADRADO  
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: PLÁCIDO RIAÑO SIERRA 
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2º SUPLENTE 1º VOCAL: ANDRÉS RAMOS REIGOSA 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: JOSEFINA SANJURJO PIÑEIRO 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: SANTIAGO NOGUEIRA MONTERO 
 
 

DISTRITO  1º  SECCION  4ª  MESA  A 
 
PRESIDENTE: ÓSCAR FRAMIL NOENLLE 
1º VOCAL: OBDULIA CALVIÑO LAMAS 
2º VOCAL: Mª CARMEN GARCÍA MATO 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PRIETO 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: RAQUEL GIL GONZÁLEZ 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: CARLOS BARROS RODRÍGUEZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª. ENCARNACIÓN CASTRO FOSADO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: FERNANDO JORGE BALEIRÓN 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª. DOLORES CORDO SENDE 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  4ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: Mª JOSEFA VILAS CURRAIS 
1º VOCAL: LOURDES SOL BARTOLOMÉ 
2º VOCAL: MARCOS MARTÍNEZ MUÑÍZ 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: MÓNICA ADRIANA VIEITES LEÓN 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª LETICIA VÁZQUEN FRANCO  
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: CRISTINA MANZANO PÉREZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª LAMAS VILLAR 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: GONZALO OTERO GARCÍA 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: JESÚS RUBÉN MARTÍNEZ CAAMAÑO 
 

DISTRITO 1º  SECCION  5ª  MESA  A 
 
PRESIDENTE: MARTA ANDRADE LÓPEZ 
1º VOCAL: PABLO CASAS PORTELA 
2º VOCAL: ENMA DE LA CRUZ GÓMEZ PIÑEIRO 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: RAMÓN JESÚS DE MARTÍNEZ 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: RAMÓN JIMENEZ ESTEVEZ 
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1º SUPLENTE 1º VOCAL: NATALIA FARIÑA RICO 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: PABLO JESÚS DE ENRIQUE 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: ANA Mª FRANQUEIRA BUSTELO 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: MARÍA TERESA ALFONSO DE JESÚS 
 

DISTRITO 1º  SECCION  5ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: CLAUDINA MÍGUEZ IGLESIAS 
1º VOCAL: Mª ALCIRA MOSQUERA GARCÍA 
2º VOCAL: JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL VARELA DE LA FUNETE 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: ANA MARÍA VILLAR LÓPEZ 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: ROSA Mª LIÑARES GIMÉNEZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: PALOMA VILAR FERNÁNDEZ 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: CARLOS VARELA CIERTO 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: SANTIAGO MATA EIRÍS 
 

DISTRITO 1º  SECCION  6ª  MESA  A 
 
PRESIDENTE: Mº NIEVES BETOLAZA MATA 
1º VOCAL: JOSÉ ANTONIO CAMPO SAAVEDRA 
2º VOCAL: Mª ÁNGELES BOTAS PIÑÓN 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: MIGUEL ÁNGEL HOMBRE EIRAS 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: XOÁN CRESPO BERNARDEZ 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: RUBÉN GARCÍA PICAZO 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: ANDRÉS BALUJA PLAZA 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: NATIVIDAD GONZÁLEZ FUENTES 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: FERNÁNDO GARCÍA DIÉGUEZ 
 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  6ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: JUAN CARLOS VILLARINO TEJADA 
1º VOCAL: CRISTINA SEGURA GRADÍN 
2º VOCAL: Mª MANUEL PARDAL PARDAL 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: FRANCISCA RAMÍREZ ARAVENA 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: YOLANDA PIÑEIRO REDONDO 
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1º SUPLENTE 1º VOCAL: LIDIA VALIÑA RIAL 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: ISMAEL PÉREZ VILARIÑO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: MARISOL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: JESÚS MANUEL MATOS NOGUEIRA 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  7ª  MESA   U 
 
PRESIDENTE: BIBIANA ORTIGUEIRA CARRERO 
1º VOCAL: MARÍA JULIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
2º VOCAL: Mª CRISTINA MARCOS GARCÍA-CONDE 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: JORGE MOSQUERA PEREIRA 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: AMADOR DAVILA ROMERO 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª CARMEN VÁZQUEZ LÓPEZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: MIGUEL ÁNGEL ALCARAZ GARCÍA 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: BEATRIZ VIDAL HERRADOR 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: JOSÉ MARÍA ESPIÑA CORTIZO 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  8ª  MESA  U 
 
PRESIDENTE: ESPERANZA CASTRO TEJO 
1º VOCAL: JOSÉ LUIS QUINTÁNS RICO 
2º VOCAL: JOSÉ LUIS ROSENDE DOMÍNGUEZ 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: ALEJANDRO MANEIRO NOGUEIRA 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: ALFONSO GONZÁLEZ GÓMEZ 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: YOLANDA MUNÍN VILLAR  
2º SUPLENTE 1º VOCAL: HERIBERTO GARCÍA PORTO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: RAMÓN LÓPEZ SUEVOS FERNÁNDEZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª DEL PILAR CASTRO PAMPÍN 
 
 
 

DISTRITO 1º  SECCION  9ª  MESA  U 
 

 
PRESIDENTE: IRENE VIDAL ARNEJO 
1º VOCAL: Mª PAULA LIJO MARCOTE 
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2º VOCAL: MARÍA SARA SEOANE ORJALES 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: BEATRIZ SÁNCHEZ IGLESIAS 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: MANUEL MARTÍNEZ POMBO 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ SEOANE 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ VILASUSO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: MIGUEL ÁNGEL FRAMIL CAO 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: ROSA DÍEZ SÁNCHEZ 
 

 
 

DISTRITO  2º  SECCION  1ª  MESA   A 
 
PRESIDENTE: ANA MATEO LÓPEZ 
1º VOCAL: MARÍA DOLORES RIAL MOARES 
2º VOCAL: Mª SALOMÉ OTERO CHICO 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: RAMÓN RAMOS FERRO 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: MIGUEL BLANCO FRANCISCO 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: MARÍA AVELINA MOSQUERA BARREIRO 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: NATIVIDAD PARAMÁ FERREIRO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: RAMÓN MIGUENS CES 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: JORGE SUÁREZ CORRAL 
 

DISTRITO 2º  SECCION  1ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: ÁLVARO PARAJÓ FRANCOS 
1º VOCAL: ÓSCAR CARRO IGLESIAS 
2º VOCAL: SEBASTIÁN COUSELO MALLO 
  
1º SUPLENTE PRESIDENTE: JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: ALFONSO JOSÉ FERNÁNDEZ PEROL 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: SERGIO PEDROUZO TALLÓN 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: JUAN CARLOS REGUEIRO NOVÁS 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: MERCEDES RODRÍGUEZ PENA 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: DARÍO SÁNDEZ LANDEIRA 
 

DISTRITO  2º  SECCION  2ª  MESA  A 
 
PRESIDENTE: ROSA Mª VILAS NÚÑEZ 
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1º VOCAL: RUBÉN MARTOS PÉREZ 
2º VOCAL: MILAGROS MARTÍNEZ PEREIRO 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: TERESA CASAL LÓPEZ 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: JOSE RAMÓN MONTES VAAMONDE 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: VANESA CALVIÑO MOSQUERA 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª DEL CARMEN GENDRE GÓMEZ 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: SILVIA GARCÍA CALDELAS 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: MANUEL IGNACIO BSTILLEIRO PEQUEÑO 
 
 
 
 

DISTRITO  2º  SECCION  2ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: LUIS ÁNGEL GIANZO QUINTELA  
1º VOCAL: PATRICIA CAJARAVILLE ORTIGUEIRA 
2º VOCAL: JUAN MANUEL PORTO BREA 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: MARÍA LUEIRO MENDOZA 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: JOSÉ GESTAL ARES 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª PIEDAD MANTEIGA LÓPEZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: MARÍA GARCÍA SOUTO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PAZOS 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: FERNANDO PERNAS RODRÍGUEZ 
 

DISTRITO  3º  SECCION  1ª  MESA  U 
 
PRESIDENTE: BÁRBARA LOUREIRO CEBEIRO 
1º VOCAL: CÉSAR CORBELLE SUÁREZ 
2º VOCAL: Mª ESTHER MIRANDA CALVIÑO 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: ROSALÍA BALADO FANDIÑO 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: ÓSCAR QUIÁN TATO 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: MIGUEL ÁNGEL MANTEIGA VIGO 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: NOEMÍ MEIJIDE QUINTEIRO 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: JESÚS MUNÍN ESTÉVEZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: FRANCISCO ANTONIO ALDARIZ CARBIA 
 

DISTRITO  3º  SECCION  2ª  MESA A 
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PRESIDENTE: EDUARDO LADA CARRÓN 
1º VOCAL: CARLOTA ANDRÉS CASAS 
2º VOCAL: SALOMÉ LÓPEZ VILARIÑO 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: JAVIER ISORNA ARTIME 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: CELSO BORRAJO TOIMIL 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: GEMA CASAL PASCUAL  
2º SUPLENTE 1º VOCAL: LAURA MERA BARROS 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: JOSÑÉ ANTONIO AFONSO RODRÍGUEZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: ROCÍO RIVAS MATO 
 
 
 

DISTRITO 3º  SECCION  2ª  MESA  B 
 
PRESIDENTE: FERNANDO ASPERILLA PINILLA 
1º VOCAL: MANUEL ANTONIO VALIÑO CAMPOS 
2º VOCAL: MARÍA JOSÉ YAÑEZ DÍAS 
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: SAMUEL VILLAVERDE IGLESIAS 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: ALICIA SUÁREZ REBOIRAS 
 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: JOSÉ RICARDO GÓMEZ SUÁREZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: DIONISIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: PATRICIA Mª DE LA FUENTE MARTÍNEZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: VERÓNICA SEIJO FERRO 
 
 
 E non habendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as doce 
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 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 MARZO DE 2008. 

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 26 de marzo de 
2008, reúnense 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 convocados. Non asiste por causa xustificada D. Carlos Rego Jorge.  

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. 
Dª. Sandra Riveiro Carro. 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares. 
 
Secretaria accidental: Mª Pilar Sueiro Castro 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde declara público e aberto o acto. 
Antes de entrar no debate dos asuntos incluídos na orde do día o Sr. Alcalde aclara que 
se puxo en funcionamento o sistema de gravación tal como tiña acordado o Pleno, aínda 
que por ser o primeiro día ten carácter de proba. 
 
Seguidamente pásase a estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 
convocatoria: 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATAS 

26.02.2008 E 27.02.2008. 

Dada conta dos borradores das actas correspondentes á extraordinaria celebrada o 26 de 

febreiro de dous mil oito e á ordinaria de vintesete de mesmo mes de febreiro, toma a 
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palabra o Sr. Parajó para dicir que na páxina 5 do único punto da orde do día da acta de 

26 de febreiro recóllese na súa intervención que “os obreiros de limpeza viaria estaban 

contratados por tres meses antes das eleccións”, cando en realidade o que dixo foi que 

“os obreiros estaban contratados dende facía tres meses antes das eleccións”. 

Pola súa parte o Sr. Blanco Martinez, intervén para decir que na mesma acta, na páxina 

3, cando o Sr. Alcalde fala do dimensionamento da cuadrilla de obras dí que pasou de 3 

ou 4 operarios a 7, e en realidade a cuadrilla era de 4 operarios. 

Acláralle á Secretaria que o que se recolle no borrador da acta é o que dixo o Sr. 

Alcalde, non o número de operarios que tiña a cuadrilla nese momento, e o Sr. Alcalde 

dixo textualmente que “…pasou de 3 ou 4 operarios a 7”.  

Discutido o asunto a Corporación, unha vez correxido o erro da acta de 26 de febreiro, 

posto de manifesto polo Sr. Parajó, acorda por unanimidade aprobar as actas. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DA 81/08 Á 117/08.  

Seguidamente dase conta das Resolucións da Alcaldía da número 81 á número 117, que 

están a disposición da Corporación que queda enterada. 

 

3º.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Ó SERVIZO DE CORREOS 

NO CONCELLO DE TEO. 

A continuación o Sr. Alcalde dá lectura ó dictame da Moción do BNG que literalmente 

transcrita dí: 

“En Galiza o servizo postal é un dos grandes medios de cohesión socioeconómica, sobre 
todo neste medio rural espallado xeográfica e poboacionalmente e, por engadido, un dos 
garantes da información e a comunicación, e tamén da xestión económica a través do 
xiro postal; unhas positivas virtualidades que agora se están poñendo en grave risco. 
 
Dende hai máis de dez anos, o modelo deseñado polos gobernos do Estado para o 
servizo postal incidiu na precariedade deste: externalización de servizos concretos, 
creación de empresas de reparto de paquetaría e progresiva supresión dos postos de 
persoal funcionario, para transformalos en postos de persoal funcionario, para 
transformalos en postos de persoal laboral adscritos a unha sociedade anónima e non 
directamente á Administración do Estado. 
 
Os/as funcionarios/as de correos xa non son corpo especial, o que pode favorecer a súa 
marcha: mobilidade para poder trasladarse a outras administracións. O propósito é 
eliminar funcionarios/as. Fanse repetidas reducións do cadro de persoal laboral, as 
xubilacións non son substituídas por novos/as traballadores/as, as condicións laborais 
sofren un deterioro paulatino, engadidas as presións que sofren os/as traballadores/as; e 
a calidade do servizo vaise empobrecendo. 
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Preténdese así facer de Correos unha entidade rendible, fronte ao modelo de servizo 
público destinado a atender as necesidades cidadáns. 
 
Esta tendencia veu provocando moito dano ao servizo e ao seu persoal, dano aínda máis 
notable en Galiza, e que o noso Concello está a sufrir, polas súas peculiaridades de 
asentamento poboacional disperso. Neses senso, a apertura dun novo local en Cacheiras 
vén a solucionar un déficit en infraestruturas reivindicado dende hai tempo, que debe ira 
agora acompañado dun dimensionamento no cadro de persoal, insuficiente dende o ano 
2005, recoñecido por Correos e repetidamente demandado polos sindicatos dos 
traballadores e todas as forzas políticas do municipio. 
 
Neste contexto cómpre tamén salientar a aprobación polo Goberno do Estado do 
Regulamento reitor da prestación dos servizos postais. Mentres que coa anterior 
normativa establecíase a obriga de entregar a correspondencia os cinco días laborables á 
semana, o novo decreto reduce esa obriga e crea os chamados “contornos especiais”, 
nos que se elimina a entrega domiciliaria. Nestes “contornos” a entrega dos envíos 
postais ordinarios realizarase a través de “caixas de correos individuais non 
domiciliarios” e de “ficheiros concentrados pluridomiciliarios”. E a entrega dos envíos a 
través de tales caixas de correos será –dise- “todos os días laborables e, polo menos, 
cinco días á semana”. 
 
Prevese ao propio tempo, que a entidade que presta o servizo postal universal poderá 
“convir cos usuarios, os concellos, así como os promotores o establecemento situación e 
financiamento de instalacións apropiadas para a entrega dos envíos postais ordinarios”. 
 
Prevese asemade que “se as vivendas ou edificacións do contorno afectado non 
dispuxesen das instalacións apropiadas para a entrega dos envíos postais ou estas non se 
atopasen en condicións de uso adecuadas, o operador universal facilitará a entrega dos 
envíos postais na oficina postal máis próxima, previa comunicación escrita aos/ás 
destinatarios/as da dita circunstancia e do horario no que poderán ser retirados”. É dicir, 
se non hai caixa de correo a xente terá que desprazarse á oficina máis próxima. 
 
A isto cómpre engadir que, segundo o novo regulamento, a consideración de “contornos 
especiais” é amplísima. Abonda con ter en conta, por exemplo, que terán esa 
consideración (e é un só suposto) “as vivendas illadas ou situadas en contornos 
cualificados como diseminados e que estean situadas a máis de 250 metros da vía 
pública habitualmente utilizada por calquera dos servizos públicos”. 
 
Xa se ve, polo dito, que practicamente todo o rural galego queda baixo estas condicións. 
Non se esqueza que Galiza non só ten 32000 núcleos de poboación (a metade do 
Estado), senón tamén que ten máis do 50 por cento dos carteiros de España. 
 
Atopámonos así nunha situación que é nomeadamente grave en Galiza, que minara a 
condición do servizo público dos correos, que non ofrece garantías de inviolabilidade da 
correspondencia, que obedece a criterios puramente economistas e non de seguridade e 
eficacia do servizo, e que, a máis de todo iso, pode supor, de se implantar, a perda de 
máis de 400 postos de traballo en Galiza, sobre todo no deprimido medio rural; todo iso, 
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por non insistir na perda de calidade, o trastorno dos usuarios e un incumprimento do 
espírito da Lei. 
 
Esta situación estámola xa a sufrir no noso concello, polo que o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego insta ao Pleno da Corporación municipal a adoptar o 
seguinte acordo: 
 
1. Demandar de Correos o dimensionamento do cadro de persoal no Concello de Teo, 

a día de hoxe, totalmente insuficiente, sendo esta unha cuestión reivindicada desde o 
2005 por todas as forzas políticas do Concello en repetidas mocións. 

2. Dirixirse ao Goberno Galego para que inste ao Ministerio de Fomento do Goberno 
do Estado a garantir, sen detrimento das condicións laborais do persoal, a prestación 
eficaz do servizo postal universal no termo municipal en condicións de igualdade e 
non discriminación polo lugar de residencia, revogando asemade, calquera medida 
que poida menoscabar o dereito cidadán á inviolabilidade da comunicación postal. 

3. Enviar o presente acordo ao presidente e ao vicepresidente da Xunta de Galiza, ao 
presidente do Goberno do Estado e á ministra de Fomento.”. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que foi inaugurado o novo local de Correos e que 

existía unha demanda por parte de todos os grupos da Corporación de que se 

incrementase o persoal para poder atender o servizo en condicións, tendo en conta as 

necesidades do Concello de Teo, demanda que estaba limitada polas dimensións do 

local existente, e que por parte de correos hai vontade de dar unha solución a esta 

situación adaptando a plantilla as demandas existentes. 

Por outro lado, fala da aprobación do Regulamento de servicios postais que establece o 

reparto a través de casilleiros concentrados, sistema que  que prexudica a este Concello 

pola peculiaridade de ter unha zona rural dispersa e que supón un perxuizo para os 

veciños de Teo. 

Intervén o Sr. Parajó para manifestar que está de acordo coa moción presentada, e 

engade que ata agora correos dicía que os problemas eran debidos ó local, polo que 

esperan que co local novo os problemas queden resoltos, ainda que de momento o 

incremento de persoal non o van a resolver. Cre que se debe exercer a presión suficiente 

para que aumenten o número de persoal, porque, aínda que recoñece que as casas non 

están numeradas e as rúas non teñen nome,  isto non é xustificación para que o servizo 

funcione tan mal. En canto ó reparto do rural, di que as peculiaridades de Galicia, coa 

dispersión de población, dificultan a labor, pero debese esixir un reparto axeitado. 

Remata dicindo que que vai votar a favor da aprobación da moción. 

 



 5 

Seguidamente intervén a voceira do PSdeG-PSOE, Sra. Riveiro para manifestar que o 

seu grupo municipal tamén está de acordo coa moción presentada polo BNG. 

 

 O Sr. Blanco di que é o sentir de todos a necesidade de presionar a Correos para 

esixirlle que o servizo funcione ben, e, que, en canto ó tema da numeración das casas 

considera que se debería deixar para despois de aprobar o Plan Xeral. De tódolos xeitos, 

di que o seu grupo vai apoiar a moción. 

 

Intervén o Sr. Alcalde e admite que a numeración sería bo facela despois de aprobar o 

Plan Xeral pero que correos viña utilizando esta desculpa para non facer correctamente 

o servizo e que por iso se contratou antes da aprobación do Plan. 

 

Os voceiros renuncian a utilizar o segundo turno de intervención e, sometido o asunto a 

votación, a Corporación acorda por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, 

sendo o número legal o de dezasete, aprobar a moción transcrita. 

 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE EXECUCIÓN DE 

SENTENZA RELATIVA ÓS TERREOS DA FINCA DE AGÜEIROS 

(OCUPADOS POLO CEMITERIO DO PADROADO DE LUOU). 

Dada lectura ó dictame favorable da Comisión informativa de Presidencia sobre a 

proposta da Alcaldía de execución de sentenza relativa ós terreos da finca de Agüeiros, 

ocupados polo cemiterio do Padroado de Luou, e que literalmente transcrita di: 

 

“D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 

En data 15 de decembro de 2006 a Sala Terceira do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Supremo falla en sentenza “no ha lugar al recurso de casación núm. 199/2004 

interpuesto por las representaciones legales del Patronato del Cementerio de Luou y de 

la empresa Travesías y canalizaciones Andrade Rodríguez S.L. frente a la Sentencia de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

Sección Segunda, de veinticinco de septiembre de dos mil tres que estimó el recurso 

4796/1999 interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Teo que mediante Acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno de trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve declaró 

lesivo el Acuerdo adoptado el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y 
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cinco sobre cesión de terrenos al Patronato del cementerio de Luou, y anuló el 

mencionado Acuerdo del Pleno municipal de veintinueve de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco de cesión de la finca “Cancela de Granxa de Agüeiros” al  

Patronato del cementerio de Luou, que confirmamos y todo ello con expresa condena 

en costas a las recurrentes con el límite establecido en el fundamento de Derecho sexto 

de esta resolución”. 

Para poder executar a sentenza xudicial e recuperar a finca cedida indebidamente foi 

necesario poder exhumar os restos cadavéricos de Dona Jesusa Vázquez Naveira alí 

enterrada. 

Exhumados os restos cadavéricos de Dona Jesusa Vázquez Naveira o venres día 22 de 

febreiro de 2008 ás 10:00 horas da mañán. 

PROPOÑO AO PLENO DESTA CORPORACIÓN: 

1º.- Executar a sentenza xudicial de 15 de decmebro de 2006 da Sala Terceira do 

Contencioso-Administrativo, dando conta deste acordo ao órgano xudicial. 

2º.- Recuperar a posesión do devandito terreo obxecto de indebida cesión para que este 

forme parte novamente do patrimonio municipal do Concello de Teo. 

En caso de que fora necesario adoptar medidas coactivas será competente o Alcalde 

para a súa execución.”.  

 

Intervén o Sr. Sisto dicindo que esta moción non ten nada que ver coa moción de anular 

a cesión da finca que xa fora debatida pola Corporación, e que agora tratase de executar 

a sentenza do TS. e de recuperar a posesión do terreo para que pase ó patrimonio 

municipal do Concello de Teo. Segue dicindo que o que xa se exhumar o cadáver da 

persoa que estaba soterrada no cemiterio, coa autorización de Sanidade, e dado que en 

principio non se permitiu a entrada, reclamouse ó Xulgado unha orde de acceso e 

procedeuse á exhumación. 

A situación actual é que, a pesar da sentenza que dá a razón ó Concello admitindo a 

titularidade municipal da parcela, despois da exhumación e aínda que se colocou un 

candado na entrada da finca, romperono e tratase de impedir estes actos de violación da 

propiedade municipal. 

 

Seguidamente o Sr. Alcalde dá a palabra o Sr. Parajó, que manifesta que se sentiría 

satisfeito se o problema do cemiterio de Luou se rematase dunha vez, pero que é un 
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tema difícil e cre que habería que separar a recuperación da finca en execución de 

sentenza do tema das obras que están feitas na mesma e sobre as que hai denuncia do 

contratista . 

 

A continuación intervén o Sr. Leis e dí que o seu grupo non ten problema en apoiar a 

moción, ainda que sí ten dúbidas sobre o procedemento e as implicacións que a 

execución da sentenza teña para os veciños. Aclara que non entende o sentido desta 

proposta cando o Alcalde está facultado para executar a sentenza e non ve a necesidade 

de que se trate no Pleno. 

Por outro lado, considera que o conflicto de Luou ten consecuencias sociais importantes 

e crea tensións na cidadanía e que, á marxe do problema de legalización do cemiterio, o 

goberno municipal debería facer un esforzo para tentar que se superaran esas tensións 

acumuladas e as dificultades, sendo moi prudentes á hora de tomar medidas para 

recuperar a armonía entre os veciños. 

 

Intervén seguidamente o Sr. Blanco e aclara que antes das eleccións xa había permiso 

dos familiares e de Sanidade para exhumar o cadáver que estaba soterrado neste 

cemiterio pero descoñece cales foron as razóns polas que non se fixo naquel momento. 

En calquera caso, felicita ó equipo de goberno por levar a cabo a exhumación, pero 

opina que hai que ser cautos á hora de facer as cousas. Manifesta que o seu grupo esta 

de acordo coa recuperación da leira sempre que sexa legal, pero pensa que existe un 

embargo por parte dun abogado e do contratista e que polo tanto hai que ser prudentes e 

facer as cousas dentro da legalidade, evitando que o Concello teña que indemnizar. Cre 

que hai que recuperar a leira pero con prudencia e dentro da legalidade, cos informes 

xurídicos necesarios e que se acabe dunha vez por todas cos problemas do cemiterio de 

Luou. 

 

Intervén de novo o Sr. Sisto e aclara que o motivo de traer esta proposta á consideración 

do Pleno foi co asesoramento da Secretaría do Concello. Engade que o goberno 

municipal pretende actuar con prudencia e di que non se vai a facer nada coa 

construcción existente na leira e non se vai tomar ningunha decisión sen contar coa 

oposición. Aclara que ó Concello non lle consta que exista ningunha reclamación 
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económica por parte do constructor nin dos abogados, e cree que ós membros do 

padroado tampouco lles consta que haxa esas reclamacións. 

Manifesta que o equipo de goberno non tén ningunha dúbida con respecto á actuación 

proposta nesta moción, e que saben que existe un recurso de amparo pero que é sobre a 

posible vulneración de dereitos fundamentais, que non vai afectar ó fondo da sentenza, 

que é firme. 

Manifesta que está de acordo co Sr. Leis en que non se deben acentuar as tensións que 

existen entre os veciños por este tema, que se debe actuar con cautela pero que o 

Concello ten a obriga de recuperar a parcela municipal. 

 

Intervén no segundo turno o Sr. Parajó para dicir que sería de desexar que se remataran 

as tensións entre os veciños da parroquia de Luou, pero é consciente de que é difícil de 

conseguir. 

 

A continuación intervén o Sr. Leis para dicir que sí hai un embargo das obras do 

cemiterio a favor do abogado e con resolución xudicial, e que non sabe se isto vai ter 

implicacións para as arcas municipais. Dí que ademáis existe unha  reclamación 

empresarial que pode ter consecuencias, e que en canto o recurso de amparo tamén 

existe. 

En canto a recuperar a convivencia entre os veciños, opina que hai que facer un esforzo 

e ser prudentes á hora de tomar medidas desde o goberno municipal, porque hai moitas 

persoas implicadas no conflicto, que ten distorsionada á parroquia de Luou e hai que 

buscar maneiras de aproximación que eviten a fractura social. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Blanco para dicir que él tamén ten entendido que hai 

reclamación e un embargo dun abogado e pensa que hai que ser prudentes para evitar 

problemas e que no que concierne á Corporación  debese rematar con todo isto. 

 

Discutido o asunto suficientemente a Corporación acorda aprobar a proposta da 

Alcaldía por unanimidade dos dezaseis membros presentes, dos dezasete que compoñen 

a Corporación. 
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 5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á CONSTITUCIÓN 

DA XUNTA LOCAL DE SEGURIDADE. 

A continuación dase lectura á proposta da Alcaldía relativa á constitución da Xunta 

Local de Seguridade, que copiada literalmente, dí o que segue: 

“Á vista dos últimos acontecementos ocorridos neste concello relativos ás entradas en 
domicilios e actos vandálicos 
 
PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN: 
 
Primeiro.- Proceder á creación da Xunta Local de Seguridade do Concello de Teo como 
órgano operativo máis próximo aos problemas de seguridade do municipio co obxectivo 
principal de procurar o incremento da cooperación mutua cos corpos da Policía Local e 
da Garda Civil, en canto á prevención e control da delincuencia, que inicialmente se 
integrara polo alcalde como presidente que compartirá a presidencia co subdelegado do 
Goberno na provincia, no caso de que concorra este ás sesións. Vogais: un responsable 
de Protección Civil do Concello de Teo que designará o seu presidente, o xefe da 
Policía Local do Concello de Teo e o comandante do posto da Garda Civil do 
Milladoiro; actuando como secretario o da corporación, que actuará con voz pero sen 
voto. 
 
Segundo.- A Xunta inicialmente constituída do modo indicado no parágrafo anterior 
presentará ao Pleno, para a súa aprobación, uns estatutos de organización e 
funcionamento nos que se establezan, ademais, as fórmulas de vinculación dos acordos 
que adopte a Xunta Local de Seguridade como órgano colexiado. 
 
Terceiro.- Remitir este acordo á Subdelegación do Goberno na Provincia da Coruña 
para a súa aceptación.”. 
 

A continuación transcríbese a enmenda presentada polo grupo municipal socialista, con 

rexistro de entrada  nº 2257 de 26.03.2008, que dí o que segue: 

“ Como alternativa á proposta presentada polo Goberno Municipal neste punto, o Grupo 

Municipal Socialista presenta a seguinte enmenda para que sexa sometida á 

consideración do Pleno da Corporación: 

TENDO EN CONTA QUE: 

1.- A Xunta Local de Seguridade é un órgano destinado a facilitar a cooperación e a 

coordinación das Forzas e Corpos de Seguridade do estado e das Policías Locais e que 

como tal está regulado no artigo 54 da Ley Orgánica 27/1986 de 13 de marzo de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

2.- Que o Servizo de Protección Civil é un servizo público orientado á prevención das 

situacións de grave risco colectivo, catástrofe extraordinaria ou calamidade pública nas 

que poden perigar, de xeito masivo, a vida e integridade das persoas e a proxección e 
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socorro destas, os seus bens e o medio ambiente, e que está regulado básicamente pola 

Lei 2/1985 de 21 de xaneiro, sobre Protección Civil, e, que por conseguinte, en ningún 

caso tén un carácter policial. 

3.- Que nin sequera é conveniente por cuestións de fondo e forma a “consideración 

policial” deste servizo de Protección Civil. 

ESTE GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PROPÓN: 

1.- A non inclusión dun representante de Protección Civil como membro da Xunta 

Local de Seguridade”. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para informar do acontecido na comisión informativa, e aclara 

que se trata de crear a Xunta Local de Seguridade, e que posteriormente se redactarán os 

estatutos, que terán que ser aprobados polo Pleno da Corporación, podendo incluso 

crease o Consello Local de Seguridade.  

Proponse a creación da X.L.S. deixando aberta a súa composición, deixando claro que 

debe ser operativa tendo en conta que a súa función é a de coordinar as forzas de 

seguridade. 

Informa seguidamente de que o grupo socialista presentou unha enmenda, pedindo que 

non forme parte da mesma Protección Civil, que o grupo de goberno considera que é 

positivo que si estea representada na X.L.S. porque en ocasións é importante a 

coordinación entre Protección Civil e o resto de corpos de seguridade. 

 

A continuación intervén o Sr. Parajó para dicir que vai votar a favor da proposta, 

cambiando o voto do ano 2006 no que se debatiu a creación da X.L.S. e que votara en 

contra, e pregunta si existe regulamento de funcionamento da Policía Local. Considera 

interesante que se cree a X.L.S. pero que sexa operativa sen meter xente de tódolos 

lados e pregunta se hai algún motivo por ser incompatible ou cal é o motivo polo que o 

PSdeG-PSOE non quere que estea Protección Civil na X.L.S. 

 

O Sr. Leis considera que non se debe plantexar o tema da creación da X.L.S. cando non 

existe regulamentación da policía municipal, polo que vota en falla unha política de 

seguridade e  a creación do Consello Local de Seguridade simultáneo coa X.L.S. que 

ten unha única finalidade que é a coordinación dos corpos de policía que debe estar 

constituída polo Sr. Alcalde, o secretario municipal, e os representates dos corpos 
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policiais  e se existe concelleiro de seguridade tamén, e que esa é a razón pola que 

considera que Protección Civil non debe formar parte da Xunta, porque non é un corpo 

policial, e que habería que determinar cales son exactamente as funcións de Protección 

Civil, que non está para regular o tráfico, nin outras tarefas que está facendo e que non 

lle corresponden, sí considera que debería estar no Consello Local de Seguridade que é 

onde están os axentes sociais, como son os sanitarios, asociacións de empresarios, 

sindicatos, etc. Critica que non se plantee a creación da X.L.S. dentro dunha política de 

seguridade municipal. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Blanco para manifestar que o seu grupo non ten inconvinte 

en que Protección Civil forma parte da X.L.S., senón que ademáis pide que o Xuiz de 

Paz tamén forme parte da mesma. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que noutras xuntas locais de seguridade non está o 

xuiz de paz, pero pola parte do equipo de goberno non existe inconvinte en que o Xuíz 

de Paz estea na X.L.S., e aclara que o que se pretende é que se cree formalmente a 

Xunta, e a través da aprobación do seu regulamento, que terá que ser aprobado polo 

Pleno, e que no regulamento se pode contemplar a creación do Consello Local de 

Seguridade. Aclara que en canto a que Protección Civil forme parte da Xunta, non lle ve 

inconvinte porque considera que a Xunta non ten exclusivamente carácter policial, e 

protección civil sí que ten cometido en labores de seguridade no sentido amplo do 

termo, que sí fai un traballo en casos de temporal ou cando existe un problema e non 

entende por que non se quere que Protección Civil estea na Xunta cando existe unha 

proposta do partido socialista no seu momento, na acta do 2006 na que o Sr. Leis di no 

debate literalmente: “ engade que Ames a ten e incluso Melide que propón a 

coordinación das forzas de seguridade con protección civil…………………..”  . Engade 

que o grupo de goberno está disposto a incluir ó Xuiz de Paz, pero non a que se quite 

Protección Civil. 

 

O Sr. Parajó no segundo turno intervén para dicir que o importante é que a Xunta sexa 

operativa, pero que a él tanto lle vale que sexa con Protección Civil e co Xuíz de Paz 

como tampouco lle importa que o Xuiz de Paz forme parte do Consello Local de 
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Seguridade e non da Xunta, pero que por él non hai problema en que forme parte da 

Xunta ambos. 

 

Pola súa parte o Sr. Leis no segundo turno dí que Protección Civil ten unha normativa 

concreta e outra cousa distinta é a Xunta Local de Seguridade que regula a Lei de 

corpos e forzas de seguridade, e que en canto á moción presentada polo partido 

socialista no 2006 na que se propoñía a creación da X.L.S., elaborar o regulamento de 

funcionamento, e crear o Consello Local de Seguridade  e se  incluía unha proposta de 

regulamento no que se recolle a elaboración de plans de colaboración co servizo de 

Protección Civil, para complementar pero non necesariamente ten que estar incluído na 

Xunta, nin tampouco o Xuiz de Paz, porque a súa función fundamental é a de coordinar 

á policía Local coa Garda Civil en temas de seguridade cidadá, e non en temas de 

catástrofes, onde ten que estar Protección Civil, que non pode ser unha especie de 

comodín que fai de todo, é insiste en que non é misión de Protección Civil regular o 

trafico en festas ou enterros, e que os axentes sociais deberán formar parte do Consello 

Local de Seguridade pero non da Xunta que ten como misión elaborar e coordinar os 

plans de seguridade. Opina que se deben facer as cousas ben e que se debería crear a 

Xunta Local de Protección Civil. En calquera caso o seu grupo vai votar a favor da 

proposta pero advirte da posibilidade de que isto se convirta nun fiasco. 

 

O Sr. Blanco no segundo turno insiste en que o seu grupo pide que se incorpore ó Xuiz 

de Paz á Xunta Local de Seguridade. 

 

Finalmente o Sr. Alcalde asume a modificación proposta polo grupo municipal do PP e 

inclúe ó Xuíz de Paz como integrante da X.L.S. 

 

Pola súa parte o Sr. Leis retira a enmenda presentada á proposta da Alcaldía quedando 

aprobada por unanimidade a proposta de creación da Xunta Local de Seguridade 

incluíndo como integrante da mesma ó Xuiz de Paz. 

 

6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A DECLARACIÓN DO 

CONCELLO DE TEO COMO CONCELLO LIBRE DE TRANSXÉNICOS. 
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Seguidamente dase conta do dictame proposta da Alcaldía sobre a declaración do 

Concello de Teo como concello libre de transxénicos informada favorablemente pola 

Comisión informativa de presidencia e que literalmente dí: 

“Os cultivos transxénicos son unha realidade no Estado español desde 1998, sendo hoxe 
este o principal produtor da Unión Europea (UE). Segundo datos difundidos por 
EuropaBio, a asociación das empresas europeas de biotecnoloxías, no ano 2007, 
sometéronse no Estado 75 148 hectáreas con cultivos transxénicos, en concreto de millo 
MON 810. No ano pasado, só se cultivaron transxénicos en oito estados da UE, 
situándose en España cerca do 70% de toda a superficie cultivada. Recentemente, o 
Goberno de Francia estableceu unha moratoria sobre o millo transxénico MON 810 
perante novas e evidencias científicas sobre os seus riscos. 
 
O borrador do Plano de desenvolvemento da agricultura ecolóxica galega (2007-2010), 
presentado publicamente pola Consellaría do Medio Rural, inclúe entre as súas medidas 
a declaración de Galiza como zona libre de transxénicos e a súa incorporación á Rede 
Europea de Zonas Libres de Transxénicos. Segundo o devandito borrador, “se ben non 
se trata dunha medida é unha ferramenta de promoción da intencionalidade política de 
protección da produción ecolóxica”. 
 
Existen aínda demasiadas dúbidas sobre o efecto da diseminación de transxénicos sobre 
o ambiente e a saúde humana, como para garantir unha liberación de transxénicos 
segura. A normativa europea e os controis exercidos polo Estado resultan insuficientes 
para asegurar unha liberación sen riscos significativos, a xuízo de moitas organizacións 
e especialistas. 
 
Entre os riscos dos Organismos Modificados Xeneticamente (OMX) sobre a saúde son 
especialmente relevantes no debate científico e están no centro da polémica: a aparición 
de novas alerxias e a creación de novas resistencias a antibióticos. Por outro lado, non 
se sabe moito sobre os efectos indirectos ou sobre os efectos a longo prazo da liberación 
de OMX sobre a agricultura e o ambiente, se ben os poucos datos coñecidos non son 
moi alentadores. Trátase ademais dunha tecnoloxía practicamente imposible de 
controlar. Non menos importante é o feito de que os OMX tornan aos labregos e 
labregas máis dependentes das multinacionais agroalimentarias. Os OMX non 
representan unha contribución nin para unha agricultura sustentable nin para unha 
alimentación saudable e a súa introdución é o resultado da presión das poderosas 
empresas agroalimentarias que os comercializan. 
 
A extensión do cultivo de OMX con fins comerciais pode terminar a medio prazo coa 
agricultura tradicional. Un exemplo son os principais produtores de transxénicos (EUA, 
Arxentina e Canadá) onde a contaminación transxénica da agricultura tradicional e 
ecolóxica xa é universal. Evidentemente iso supón un risco para o mantemento da 
poboación do rural. 
 
As numerosas declaracións de zonas libres de transxénicos por parte de institucións 
subestatais (concellos e comunidades) son unha expresión da resistencia á introdución. 
En Europa, máis de 170 rexións ou países e milleiros de concellos declaráronse xa 
zonas libres de transxénicos en toda Europa. 
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Por todo isto, proponse ao Pleno da Corporación á adopción do seguinte ACORDO: 
 
- Declarar o Concello de Teo como zona libre de transxénicos, rexeitando a introdución 
de transxénicos na agricultura e na alimentación como medida de garantía ambiental e 
sanitaria. 
- Facer o posible, dentro das competencias municipais, para evitar o uso de cultivos 
modificados xeneticamente no termo municipal de Teo.”. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que  se trata dunha proposta  simbólica, xa que excede 

das competencias municipais, pero que se fai, como xa se fixo noutros concellos, como 

un posicionamento dentro do debate que existe promovido polos ecoloxistas sobre a 

influencia dos transxénicos na saúde, como a resistencia a antibióticos, e que xa existen 

estados da Comunidade Europea que teñen declarado moratorias para o cultivo de 

transxénicos, aínda que España  é o principal productor deste tipo de productos, e nesta 

comarca existen concellos que os producen, e parece ser que en España se producen o 

70% dos productos transxénicos de toda a Comunidade Europea. 

 

Intervén en primeiro lugar o Sr. Parajó que manifesta non estar moi posto neste tema 

pero que se en España se producen transxénicos e a Comunidade Europea os permite 

non ve o interese de adoptar o acordo e que a él non lle preocupa este tema. 

 

A continuación intervén o Sr. Leis para manifestar que a redacción da proposta de 

acordo non lle parece moi axeitada e se se rexeitan os productos transxénicos non 

poderíamos comprar moitos productos que se venden nas superficies comerciais de 

alimentación. Por outro lado o Concello de Teo non vive da agricultura e considera que 

a hora de presentar este tipo de acordos habería que ser mais cautos. 

 

Intervén o Sr. Pallas que entende que se trata dunha posición adoptada polos ecoloxistas 

que non son agricultores, e a Unión Europea non pode dictar ningunha moratoria para a 

producción de transxénicos. Os transxénicos permiten obter mellores colleitas e os 

agricultores están encantados con estes productos. En calquera caso aclara que non 

depende do Concello de Teo, nin sequera do Goberno Español, senón que é a UE a que 

ten as competencias neste tema, polo que o seu grupo se vai abster, posto que ademáis 

existen organismos encargados de controlar a salubridade dos mesmos. 
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Intervén o Sr. Alcalde para manifestar que se trata dunha cuestión simbólica promovida 

polos ecoloxistas  pero que en calquera caso a Consellería de Medio Rural está 

estudiando regulamentar a producción de transxénicos. Non dubida da rentabilidade dos 

mesmos pero medicamente está demostrado que ofrecen resistencia ós antibiòticos. 

 

No segundo turno o Sr. Parajó limítase a dicir que se vai abster. 

 

O Sr. Alcalde dá a palabra ó Sr. Leis aclarándolle que non hai inconvinte por parte do 

equipo de goberno en cambiar a redacción da proposta de acordo se o estima necesario. 

 

O Sr. Leis aclara que lle parece un debate que non ten sentido a nivel municipal e dille ó 

Sr. Pallas que o tema dos transxénicos presenta moitas dubidas, que habería que valorar 

moitas cousas, e que non se pode xeralizar. 

 

Discutido o asunto suficientemente sométese a votación, quedando aprobada a proposta 

da Alcaldía por 9 votos a favor (do BNG e do PSdeG-PSOE), e 7 abstencións ( do PP e 

INTEO). 

 

Antes de entrar no apartado de ROGOS E PREGUNTAS o Alcalde pregunta se hai 

algunha moción por vía de urxencia e pregunta a Secretaria sobre o procedemento para 

tratar unha moción conxunta de todas as forzas políticas. A Secretaria informa que se a 

declaración institucional implica a adopción de acordo plenario hai que declarar a 

urxencia antes de proceder a debatila. 

Seguidamente o Sr. Alcalde explica a necesidade de someter esta declaración á 

consideración do pleno e a explicar os motivos da urxencia, manifestando tódolos 

grupos municipais a súa conformidade coa aurxencia da proposta polo que se acorda a 

declaración de urxencia por unanimidade. 

A continuación o Sr. Alcalde procede a dar lectura a proposta que se somete á 

consideración da Corporación e que literalmente transcrita di: 

“O conxunto das forzas políticas que conforman a Corporación do Concello de Teo 

(BNG, PP de Galicia, PSdG-PSOE e IN-TEO), diante do grave problema social xerado 
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polo peche do tanatorio do cemiterio da Agrupación Veciñal Camposanto de Luou a 

raíz dunha sentenza xudicial 

EXPOÑEN 

1. Que o proxecto de construción do cemiterio de Luou incorporaba, dende o momento 

no que se presentou, o espazo dedicado a enterramentos, un tanatorio e unha capela 

relixiosa, e que nestas condicións obtivo todos os permisos pertinentes de todas as 

administracións implicadas (atopándose este conxunto a máis de 200m de calquera 

outra construción).  

2. Que o Decreto 134/1988 de 23 de abril di textualmente no seu artigo 47 sobre zona 

de protección: 

Arredor do solo destinado á construción dun novo cemiterio establecerase como 

zona de protección unha franxa de 50 metros de largo totalmente libre de todo 

tipo de construción, medida a partir do peche exterior do cemiterio. 

3. Que esta Corporación entende que na mente do lexislador non estaba nin está impedir 

ao lado dos cemiterios as construcións directamente relacionadas coas actividades e 
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servizos mortuorios, senón garantir que estes complexos garden prudencial distancia co 

resto das construcións e actividades. 

4. Que, sen embargo, unha sentenza xudicial, aplicando estritamente a literalidade do 

Decreto, considera que a o tanatorio non forma parte do cemiterio (fundamentalmente 

porque hai un muro que os separa), se ben existe outro muro máis baixo rodeando o 

complexo. 

 

Consecuentemente, os grupos políticos da Corporación de Teo, por unanimidade, 

SOLICITAN: 

A modificación do artigo 47 do Decreto 134/1988 nos seguintes termos: 

Arredor do solo destinado á construción dun novo cemiterio establecerase como 

zona de protección unha franxa de 50 metros de largo totalmente libre de todo 

tipo de construción (agás as estritamente relacionadas cos servizos e actividades 

mortuorias), medida a partir do peche exterior do cemiterio. 

Ou calquera outra redacción que permita a construción dun tanatorio nas proximidades 

do lugar de enterramento, circunstancia na que se atopan xa unha gran cantidade dos 

cemiterios de Galicia.”. 

 

A Corporación acorda por unanimidade apoiar a declaración institucional que se acaba 

de transcribir. 

 

Acto seguido o Sr. Parajó presenta unha moción sobre a creación dunha gardería 

municipal na parroquia de Cacheiras, que tivo entrada o 24.03.2008 co nº 2227. 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o seu grupo non ten inconvinte en declarar de 

urxencia este tema e tratalo no Pleno aínda que a proposta que presenta o Sr. Parajó non 

é de competencia plenaria. 

 A Corporación acorda por unanimidade declarar a urxencia da moción presentada por 

INTEO, pasando o Sr. Parajó a dar lectura á mesma que literalmente transcrita dí: 

“Que debido ó incremento de persoas que veñen a empadronarse neste Concello nos 

edificios que están situados no lugar de Cacheiras, que teñen como característica 

fundamental que a maioría está constituído por persoas xóvenes  e por nenos que están 
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en idade de ir á gardería (0 a 3 anos) e que na restante parroquia de Cacheiras tamén 

están a proliferar as vivendas unifamilaires que comparten a mesma característica que 

os anteriores. 

Por parte deste concelleiro PROPONSE que se constrúa unha gardería municipal na 

parroquia de Caheiras, a situarse na parcela que o Concello dispón na urbanización 

Augas Mansas, no lugar de Pedrouso. 

Esta parcela tén unha extensión de 1684,38 m2 e está dedicada a equipamento 

colectivo”. 

 

O Sr. Parajó pasa a explicar que xa se falou no Pleno outras veces da necesidade de 
crear este servizo en Cacheiras, pero non había donde ubicala, pero en Augas Mansas, 
xunto as parcelas que se puxeron á venda, hai unha parcela da que se poderían ocupar 
1179 m2 na que está permitido o equipamento colectivo, polo que na mesma poderíase 
facer a guardería que prestaría servizo a toda esa zona. 

Seguidamente intervén o Sr. Leis para manifestar que existe a necesidade e ademáis 
considera que é urxente, e aínda que existan outras parcelas de carácter dotacional no 
PXOM, agora mesmo a parcela que existe é esa e aínda que non sexa a máis idónea pola 
dimensión, haberá que axustarse  a ela, e aclara que o seu grupo municipal vai apoiar a 
moción, pero que como se trata dun terreo municipal a escola infantil debe ser 
municipal. 

Seguidamente intervén o Sr. Blanco para manifestar que están de acordo coa moción 
porque consideran necesaria a escola infantil, aínda que non sabe se a parcela é ou non a 
idónea nin sabe se os veciños queren esa parcela para outros servizos e engade que está 
de acordo co PSdeG-PSOE en que a escola infantil debe ser municipal. 

Pregúntalle o Sr. Alcalde que con que cartos se faría. Respostaselle ó Sr. Blanco que os 
cartos haberá que búscalos na Xunta ou donde sexa. 

Seguidamente intervén o Sr. Sisto para dicir que o debate ten sentido se é posible, senón 

o que se está facendo é unha declaración de intencións, pero se o que se quere é facer 

unha guardería, que o grupo de goberno sabe que é necesaria, aínda que outro tema é se 

a parcela é ou non a idónea, pero valorando a situación e tendo en conta que a 

necesidade é apremiante e se o que se quere e que se faga a escola e non quedarse nunha 

declaración institucional o grupo de goberno está disposto a apoiar a moción do Sr. 

Parajó pero debe quedar claro que a Xunta non vai dar cartos para construir unha 

gardería cando a Xunta establece uns mecanismos para a instalación de garderías, polo 

tanto a proposta do Sr. Parajó ten cabida no Pleno se se admite a seguinte enmenda do 

BNG , que tivo entrada co nº 2273 do 26.03.2008, e que copiada literalmente, di: 
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“Párrafo para engadir ao final da moción (despois de “…equipamento colectivo”.) 

Consecuentemente, o Concello de Teo acorda a cesión ao Consorcio Galego de Servizos 

de Igualdade e Benestar da parcela nº 141 do Plan Parcial do SAUR-4 e Cacheiras, de 

referencia catastral 6014112NH3461S0001ST, por 25 anos prorrogables por igual 

período, para a construcción dunha escola infantil. Este acordo de cesión queda 

condicionado a que o Consorcio valore positivamente a idoneidade da finca para ese 

fin.”. 

 

 Trataríase de ceder a parcela a Xunta e que fagan a escola infantil con custo cero para o 
Concello, que esa é a forma de conseguir os cartos da Xunta, que non se entende que 
problema hai para que non nos poida facer a guardería a Xunta co único custo do 
proxecto, noutro caso a ubicación da gardería non é competencia plenaria e o grupo 
municipal do BNG abstense. 

A continuación o Sr. Alcalde dá a palabra o Sr. Parajó  que intervén para manifestar que 
él o que quere é que haxa unha gardería en Cacheiras, e se hai que esperar á aprobación 
do Plan os veciños seguen sen guardería ata que se desenvolva o Plan e estamos falando 
de dous anos ou máis. 

Engade que en relación co debate que está habendo coa FEGAMP e coa 
Vicepresidencia da Xunta  para que as galescolas sexan xestionadas polos municipios, 
entende que neste momento non é posible facer as gardería son fondos municipais e 
haberá que buscar a solución para financiala  e a única posibilidade é que a financie a 
Xunta de Galicia que neste momento esixe a cesión do terreo para facer a guardería, 
polo que considera que se debe chegar a un acordo e que non é unha mala idea que sexa 
Vicepresidencia porque ademais no Pleno xa se tiña falado que as garderías que había 
foran xestionadas polo Concello e que se se facía algunha nova que a faría a Xunta. En 
canto á dimensión da parcela aclara que a guardería de Calo está ubicada nunha parcela 
máis pequena que esta de Cacheiras. 

A continuación intervén o Sr. Leis no segundo turno de palabra para aclarar que eles 
comparten a necesidade da escola infantil, pero estase introducindo o debate das 
galescolas, e o seu grupo non está en contra das galescolas, pero queren que non haxa 
inxerencia na autonomía municipal, e cando sexan xestionadas polos municipios eles 
están de acordo, mentras tanto consideran que non é correcto que ceder patrimonio 
municipal a outras administracións públicas. O grupo municipal do PSdeG-PSOE 
mantén que a escola infantil debe ser de titularidade municipal e xestionada polo 
Concello e que haberá que buscar os fondos, pero conservando a competencia municipal 
sobre o servizo, e nese caso apoiarían a moción presentada, e se non é de competencia 
plenaria pois que non se debata, pero o que non se pode facer é adopta-lo acordo e que 
despois non se execute, según lles conveña. 

Intervén o Sr. Parajó para dicir que entende que o que non é competencia plenaria é a 
ubicación, pero o resto sí é competencia plenaria. 

Acláralle o Sr. Alcalde que se presentou a enmenda para dotar a moción de contido 
plenario, pero en ningún momento está por prohibir os debates, pero que hai que ser 
conscientes dos acordos e que por iso tratan de ser coherentes coa presentación da 
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enmenda dándolle contido plenario, porque senón non se senten vinculados polo acordo, 
e quería aclarar esta cuestión de orde. 

Segue coa súa intervención o Sr. Leis preguntándolle ó Sr. Alcalde se non se sinte 
vinculado se sae adiante o acordo de proposta, se a ubicación da escola como non é 
vinculante poden ubicar a escola infantil donde queiran. 

O Sr. Alcalde acláralle que se o acordo non é de competencia plenaria non se sinte 
vinculado polo mesmo, e dille que se quere pídelle aclaración á Secretaría sobre se a 
decisión plenaria é obligatoria se non é competencia plenaria, aínda que intentan 
cumplir todas as decisións plenarias. 

Intervén o Sr. Parajó para dicir que cando se acordan obras, de alcantarillado ou de 
calqueira outro tipo, nun determinado lugar estase fixando a ubicación e non se pón 
problema a estes acordos. 

Respóstalle o Sr. Alcalde que isto pasa cando o acordo que se está adoptando é de 
competencia plenaria, pola contía ou porque está atribuída a competencia ó Pleno por 
outra razón. 

Aclara a Secretaria que normalmente as obras que acordan no Pleno son as de plans 
provinciais porque a administración municipal actúa por delegación da Deputación e  
esta esixe  acordo plenario, e con respecto a ubicación da escola infantil é competencia 
do Pleno se o  acordo implica unha cesión da parcela á Xunta. 

A continuación intervén o Sr. Blanco para dicir que non ten problema coa ubicación da 
escola infantil, o que lle preocupa é quen a vai xestionar, e o seu grupo non está de 
acordo con que sexa a Xunta quen a xestione, e acláralle ó Sr. Parajó que o que se 
acordara no Pleno foi que as escolas infantís que había as xestionaba o Concello e que 
cando se crease algunha nova que se traería o tema ó Pleno para estudiar a forma de 
xestión, e que se está suficientemente capacitados para levar a xestión das escolas 
infantís como se fixo ata agora. A postura do grupo municipal do PP é a de dicir sí á 
gardería de Cacheiras, buscar a financiación sen condicións, como se buscou para as 
outras escolas infantis. 

O Sr. Sisto intervén para dicir que o problema deste tema é político e que o PSde-PSOE 
fai declaracións de principios e a consecuencia é que os rapaces de Cacheiras se quedan 
sen gardería.  Pregúntalle ó Sr. Blanco se non é certo que cando estaba no goberno 
municipal acordou a cesión dunha finca ó Sergas para un centro de saúde, que non vai 
xestionar o Concello, e antes cedeuse o terreo para facer un instituto e tampouco o 
xestionamos nos, xestionao educación e non entende a postura actual, porque non se 
cuestiona a xestión, que o que se cuestiona é a capacidade de construcción, e aclara que 
a cesión faríase ó Consorcio Galego  de Benestar do que forma parte o Concello de Teo, 
con outros moitos concellos, do PSdeG-PSOE, do PP e do BNG, o que pasa é que se 
está dicindo que se quere unha gardería en Cacheiras, pero na práctica non se quere 
porque ou a financia a Xunta ou a gardería non se pode facer. 

O Sr. Leis e o Sr. Blanco piden volver a intervir, aclarándolle ó Sr. Alcalde que xa están 
agotados os turnos e só lles dá a palabra para explicación do voto, e dí que se vai votar 
primeiro a enmenda e se queda rexeitada votase a proposta inicial, e nese caso 
interpretarase o tema como unha cuestión orientativa. 
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Intervén o  Sr. Leis para preguntar se o expediente conta cos trámites que esixe un 
expediente de cesión e se a enmenda foi presentada por rexistro. Respostandolle a 
Secretaria que a enmenda está informada pola Secretaría Xeral do Concello. 

O Sr. Alcalde somete a votación a enmenda e intervén o Sr. Parajó para aclarar que él 
vota a favor da enmenda pero tamén vai votar a favor da proposta inicial se a enmenda é 
rexeitada. 

Realizado o reconto de votos a enmenda queda rexeitada, acadando 7 votos a favor (seis 
do BNG e un de INTEO) e 9 votos en contra (seis do PP e tres do PSdeG-PSOE). 

O Sr Leis explica que está a favor da moción presentada polo Sr. Parajó, pero vota en 
contra da cesión da parcela a Vicepresidencia para garantir a pluralidade en Teo, 
evitando que se impoña un modelo nacionalista e o Sr. Blanco explica que non ven 
problema coa ubicación e están de acordo coa creación da gardería pero non están de 
acordo con ceder a parcela e a xestión á Xunta, senón que se pida a financiación ós 
organismos oficiais para facela. 

Sometida a proposta inicial presentada polo Sr. Parajó a votación queda aprobada con 
dez votos a favor (seis do PP, tres do PSdeG-PSOE e un de INTEO) e seis abstención 
do BNG. 

Neste momento o Sr. Blanco pide autorización para ausentarse por razóns personais, 
abandonando seguidamente a Sesión. 

 

7º.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

En primeiro lugar intervén o Sr. Parajó para preguntar como van os traballos da 
numeración das casas e se hai algún problema con ese contrato. Respóstalle o Sr. 
Alcalde que a planimetría do PXOM non coincide coa que tén a empresa e estamos 
tratando de mediar coa empresa que redactou o Plan Xeral para que facilite a 
planimetría a empresa encargada da numeración. 

Pregunta tamén o Sr. Parajó polo tema de ASPAMITE, e se non se lle pode ceder a 
parcela tal como acordou o Pleno, e quere saber cal é o problema ese hai  que pedir 
algun informe xurídico, pero darlle algunha solución. 

Respostalle o Sr. Alcalde que é un tema que se acordou por unanimidade no Pleno pero 
a verdade é que se trata dun acordo nulo, es estase buscando algunha solución porque 
está claro que é vontade da Corporación facer esta cesión. 

O Sr. Parajó pide que se solicite un informe os servicios de asistencia xurídica da 
Deputación. Respostandolle o Sr. Alcalde que recolle o rogo. 

A continuación o Sr. Parajó pregunta polo escrito presentado polos pais da escola 
infantil dos Tilos, que non foi contestado. Respóstalle o Sr. Alcalde que non hai unha 
decisión tomada o respecto é intención sacar a concurso a xestión, mantendo o servizo 
externalizado. 

Pregunta tamén o Sr. Parajó canto vale un curso de monitor de tempo libre e por que se 
denegou pola alcaldía. Respostalle o Sr. Alcalde que non se considerou un tema 
prioritario e se unha asociación  decide facelo pois vale pero  ten que facelo pola súa 
conta. 
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 Pregunta o Sr. Parajó polo tema de estrada da Deputación de Cornide a Casalonga que 
está chea de lama e hai que darlle unha solución. Respóstalle o Sr. Alcalde que xa se 
requeriu á empresa para que a limpara pero teremos que tomar medidas se sigue sin 
limpala. 

De novo pregunta o Sr. Parajó que pasa coa páxina Web que leva un ano sen funcionar. 
Respóstalle o Sr. Alcalde que xa está practicamente feita e pronto estará operativa e o 
mantemento vaise levar directamente polo Concello. 

Finalmente o Sr. Parajó pregunta  polas suvbencións xa que non ten o tema moi claro 
pero non está de acordo con que se lle vaixe a subvención a directiva de Calo. 
Respóstalle a Concelleira de Cultura que lle respostará na próxima sesión cando recabe 
toda a información sobre o tema. 

A continuación intervén o Sr. Leis  para preguntar si existiu por parte do goberno 
municipal  unha proposta para ceder á Xunta a parcela cedida a ASPAMITE para facer 
unha galescola. Respóstalle o Sr. Alcalde que houbo un erro dos servizos técnicos á 
hora de identificar a parcela e o que está facendo o goberno municipal é facer de 
interlocutor entre Vicepresidencia e ASPAMITE para darlle unha solución a cesión feita 
polo Pleno. 

Intervén de novo o Sr. Leis para preguntar que criterios de selección se utilizaron para 
contratar o servizo xurídico. Respóstalle o Sr. Alcalde que se fixo un procedemento 
negociado ó que por certo o PSdeG-PSOE nin sequera asistiu á mesa de contratación a 
pesar de estar convocado. 

Seguidamente pregunta  pola execución do acordo de adhesión ó Fondo Galego de 
Cooperación, respostándolle o Sr. Alcalde que se está  executado. 

Pregunta tamén o Sr. Leis polas xestións con Medio Rural sobre a concentración 
parcelaria de Calo. Respóstalle o Sr. Alcalde que se mandou o acordo e mantiveronse 
unhas conversas pero non houbo maís xestións. 

Pregunta o Sr. Leis a continuación polo acordo sobre a comisión de seguimento dos 
medios de comunicación e sobre o acordo adoptado polo Pleno sobre a reprobación da 
Secretaria de Vicepresidencia. O Sr. Alcalde respóstalle que con respecto a primeira 
cuestión habería que incorporala a través da modificación do Regulamento Orgánico ou 
ben aprobar un regulamento de funcionamento propio, e con respecto á segunda 
cuestión, enviouse certificación do acordo á interesada como se fai con todos os 
acordos. 

Seguidamente intervén o Sr Vázquez Pallas para preguntar se se tomou algunha 
decisión sobre os cartos consignados para a parroquia dos Tilos. Respóstalle o Sr. Sisto 
que se está facendo unha valoración  de acordo cos veciños e nuns días estará elavorada 
a proposta. 

Intervén de novo o Sr. Vázquez Pallas para preguntar pola RPT, respostandolle o Sr. 
Alcalde que os traballos están prácticamente rematados pero agora faltaría o que é a 
negociación cos sindicatos e traballadores. 

A continuación pregunta tamén o Sr. Vázquez Pallas pola auditoría, respostandolle o Sr. 
Alcalde que están facendo moito traballo e  intenta que se lle facilite toda información  
por parte dos funcionarios e non ten máis información, espera que non se tarde moito en 
rematala. 
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Pregunta de novo o Sr. Vázquez Pallas polo centro médico de A Ramallosa. Respóstalle 
o Sr. Alcalde que está pendiente do Plan Especial que  se está tramitando. 

Finalmente o Sr. Vázquez Pallas  pide que se lle demande ó organismo correspondente 
as razóns polas que Teo non entrou no Plan de reequilibrio territorial de Galicia 2007-
2010. Respóstalle o Sr. Alcalde que supón que habería uns criterios obxectivos pero en 
calquera caso comprométese a enterarse e informar dos motivos. 

A continuación intervén a Sra. Currás para preguntar que empresas están limpamdo as 
cunetas e como se lles está pagando. Respóstalle o Sr. Sisto que son dúas empresas e 
que  se lles está pagando por metro lineal, que agora mesmo non ten o dato de canto se 
paga por metro pero que xa lle pasará esa información. 

 

 E non habendo máis asuntos que tratar remata a sesión as vintedúas horas cuarenta e 
cinco minutos, de todo o que se extende a presente Acta. Certifico  
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA 

CORPORACIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2008  

 

 

No centro sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por 

atoparse en obras a Casa Consistorial)  sendo as vinte horas do día trinta de 

marzo de dous mil oito, reúnense en primeira convocatoria os señores 

concelleiros que se relacionan a continuación, baixo a presidencia do Sr. 

Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria 

correspondente ó día da data, para a que foron previamente convocados. 

 

ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente  

D. Martiño Noriega Sánchez  

 

Concelleiros  

D. Rafael Sisto Edreira 

Dª Carme 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. Carlos Rego Jorge 

Dª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 

Secretaria accidental: Mª Pilar Sueiro Castro 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida 

constitución do Pleno, o Sr. Alcalde declara público e aberto o acto, pasando a 

estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria: 
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1º.- APROBACIÓN , SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 

26.03.2008.  

Dada conta do borrador da acta correspondente á ordinaria celebrada o día 26 

de marzo de 2008, non se produce ningunha intervención polo que queda 

aprobada por unanimidade. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 118/08 Á 

174/2008). 

Seguidamente  dáse conta das Resolucións da Alcaldía da número 118 á 

número 174, e que están a disposición da Corporación que queda enterada. 

 

3º.-DAR CONTA DA SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DA SUBVENCIÓN 

DESTINADA Á PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS POLAS 

CORPORACIÓNS LOCAIS (PLAN CONCERTADO).  

A continuación o Concelleiro de igualdade, benestar e servicios básicos, D. 

Andrés Fernández Martínez, dá conta dos proxectos incluídos no Plan 

Concertado, ó amparo da Orde da Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar, 

de data 18 de marzo de 2008, pola que se rexerá a concesión de subvencións 

destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se 

procede á súa convocatoria, e explica o desglose dos programas co importe de 

cada un que ascenden a un total de 778.632,84 euros dos que se solicitan á 

Xunta 562.081,85 euros. 

 A Corporación queda enterada e o Sr. Parajó pregunta se xa está enviada a 

solicitude, contéstalle o Sr. Alcalde que si, que se presentou dentro do prazo 

establecido na Orde que xa rematou. 

 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á ELABORACIÓN 

DO INVENTARIO DE BENS E DEREITOS DO CONCELLO DE TEO.  

Dáse conta do dictame da Comisión Informativa de Presidencia, emitido en 

sentido favorable,  sobre a Moción do PSdeG-PSOE, relativa á elaboración do 

inventario de bens,  que literalmente transcrita di: 

 

“O Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens 
das entidades locais determina no seu capítulo III, sección primeira que: 
“As Corporacións Locais están obrigadas a formar un inventario de todos os seus bens e 
dereitos, calquera que sexa a súa natureza ou forma de adquisición.” (Art. 17.1). 
 
Máis adiante o mesmo texto, na citada sección, dedica varios artigos a diversos aspectos 
do inventario de bens municipais e, entre outras cuestións, establece que “a rectificación 
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do inventario verificarase anualmente” (art. 33.1) e que “a comprobación se efectuará 
sempre que se renove a corporación” (art. 33.2). 
 
Por último, o art. 34 sinala que será o Pleno da Corporación “o órgano competente para 
acordar a aprobación do inventario xa formado, a súa rectificación e aprobación”. 
 
Pola súa banda, a Lei 33/2003, de 3 de novembro, do patrimonio das administracións 
públicas, confirma no seu art. 32.1 que “as administracións públicas están obrigadas a 
inventariar os bens e dereitos que integran o seu patrimonio, facendo constar, co 
suficiente detalle, as mencións necesarias para a súa identificación e as que resulten 
precisas para reflectir a súa situación xurídica e o destino ou uso ao que están sendo 
dedicados”. 
 
Asemade, no artigo 32.4, esa mesma Lei 33/2003 recolle que o inventario patrimonial 
das entidades públicas incluirá “polo menos, os bens inmobles e os dereitos reais sobre 
os mesmos”. 
 
Pois ben, a realidade do Concello de Teo é que carece de inventario de bens e, malia 
que no pasado foi unha reivindicación reiterada dos grupos políticos que estaban na 
oposición, agora tampouco se albiscan no horizonte decisións firmes par parte do 
goberno local que contribúan a cubrir este preocupante baleiro relacionado co 
patrimonio público municipal. 
 
En definitiva, neste intre o Concello carece de datos fidedignos e actualizados de acordo 
coas normas legais vixentes de todo o seu patrimonio público, tanto o referido a bens 
inmobles como a dereitos reais, vehículos, mobles de carácter histórico ou artístico, etc. 
 
Este baleiro, ademais de incumprir a lexislación vixente de maneira flagrante e de 
constituír por si mesmo un atranco importante no desenvolvemento da administración 
local, podería mesmo formular serias dúbidas ou limitacións con respecto á posibilidade 
de disposición de certas propiedades municipais, polo menos, en determinadas 
situacións. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Diante de todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a 
consideración do Pleno a seguinte proposta de resolución: 
1. Que, por parte da Xunta de Goberno Local, se tome a decisión de proceder á 

elaboración do inventario de todos os bens e dereitos de titularidade municipal, de 
acordo cos termos establecidos na normativa legal de referencia. 

2. Que, por parte da Xunta de Goberno Local, antes de tres meses que se contarán 
dende a data desta sesión plenaria, se aproben as bases e a convocatoria do 
correspondente concurso público para adxudicar os traballos de confección deste 
inventario. 

3. Con este fin, asemade, os órganos de goberno municipal competentes deberán de 
aprobar paralelamente a obrigada partida orzamentaria para financiar os traballos de 
elaboración deste. 

4. Antes de que remate a presente lexislatura e, en todo caso, antes de finais do ano 
2010, o goberno municipal, de acordo co art. 34 do devandito Regulamento de bens 



 4 

das entidades locais, presentará ao Pleno o correspondente inventario para a súa 
definitiva aprobación.”. 

 

 A Corporación queda enterada e intervén o voceiro do Grupo Socialista, Sr. 

Rego, para dicir que a normativa esixe ós Concellos que teñan inventario de 

bens, e trátase dun tema do que xa se falou noutras lexislaturas e que ademais 

xa está presupostado, pero ata a data non se procedeu a súa elaboración, por 

iso o seu grupo municipal pide que antes de tres meses se aproben as bases 

para contratalo, e engade que o motivo de traer a Moción ó Pleno  é conseguir 

ese compromiso da Corporación. 

A continuación toma a palabra o Sr. Parajó para dicir que él tamén cree 

necesario facer o inventario, e que se non se fixo antes é porque estaba 

pendentes dos procesos de  concentración parcelaria que podían interferir no 

resultado do mesmo, pero está de acordo en que se elabore canto antes. 

O Sr. Blanco está de acordo coa moción, e engade que o grupo de goberno 

anterior xa o tiña presupostado, e se non se fixo foi porque, como xa se dixo, 

estaban pendentes de que se remataran as concentración parcelarias, pero en 

vista de que a Xunta non avanza nos procesos de concentración pendentes, 

considera que se debe facer xa o inventario. 

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que é un compromiso do grupo de goberno 

facer o inventario municipal de bens, do que dá fé a partida de 190.000 euros 

que figura no orzamento municipal que entrou en vigor a semana pasada, polo 

que agora xa se pode proceder a súa contratación, e vaise facer o antes 

posible porque é importante para o Concello contar con un inventario de bens. 

Engade que é certo que o anterior equipo de goberno xa o tiña presupostado o 

ano anterior, pero esgotou a partida  orzamentaria sen contratalo.  

Intervén de novo o Sr. Rego e di que non se pode achacar á concentración 

parcelaria non ter feito o inventario porque se trata dun instrumento vivo ó que 

se poden incorporar ou dar de baixa os bens municipais a medida que sexa 

necesario para adaptalo á situación real, e en canto a que está presupostado o 

que se pide na moción é que se contrate o antes posible. 

Pide a palabra o Sr. Castroagudín para aclarar que se gastaron os cartos da 

partida noutras cousas porque as circunstancias non permitían facer o 

inventario, e aproveitáronse para cubrir outras necesidades. 

Respóstalle o Sr. Alcalde que cando tomaron posesión preguntaron pola 

partida do inventario de bens para contratalo e dende a intervención díxoselles 

que non se podía contratar porque non había cartos, por iso se presupostou de 

novo este ano para contratalo e queren ver que posibilidades hai de que entre 

no plan que está levando a cabo a Deputación Provincial para elaborar os 
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inventarios municipais dos concellos da provincia, e se non entra este ano 

contratarase dende o Concello o antes posible. 

Rematado o debate sométese o asunto a votación quedando aprobada a 

moción do PSdeG-PSOE por unanimidade. 

 

5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE 

UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS.  

Seguidamente dáse  conta do dictame emitido en sentido favorable pola 

Comisión de Cultura, Deportes e Comunicación Social, sobre a proposta de 

regulamento das instalacións deportivas municipais do Concello de Teo, que 

ten a seguinte redacción:  

 

“REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

ARTIGO 1º. 

Constitúe o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento das 
instalacións deportivas municipais do Concello de Teo, xa sexan xestionadas polo 
propio Concello ou por entidade autorizada en virtude de acordo adoptado polos seus 
órganos de goberno. A competencia municipal respecto desta materia está recoñecida no 
artigo 25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local. 

 

ARTIGO 2º. 

O Concello de Teo persegue, na xestión das instalacións da súa competencia, os 
seguintes obxectivos: 

a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacións deportivas municipais, garantindo o 
seu uso a toda a cidadanía en condicións de igualdade. 

b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoñibles, tanto materiais coma humanos. 

c) Fomentar o deporte e a educación física entre a veciñanza e procurar o 
desenvolvemento integral da persoa, independentemente da súa idade, buscando 
ademais crear hábitos de vida saudable. 

d) Coordinar os esforzos e as actividades deportivas que se poidan realizar no Concello, 
sexan estas promovidas pola institución municipal, polas entidades deportivas ou por 
particulares. 

 

ARTIGO 3º. 

1. As instalacións deportivas municipais son bens de dominio público que se destinan ó 
servizo deportivo da cidadanía.  

2. As instalacións afectadas por este regulamento son campos de fútbol, piscinas 
descubertas, parques biosaudables, pistas polideportivas descubertas, pavillóns 
deportivos ou calquera outra instalación deportiva non comprendida na relación anterior 
de titularidade municipal.  
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3. Este regulamento tamén será de aplicación a calquera instalación deportiva para a que 
o Concello teña unha cesión de uso. 

 

ARTIGO 4º. 

1. As instalacións deportivas municipais destinaranse á práctica das actividades 
deportivas que se axusten ás características das súas instalacións, previa autorización da 
alcaldía ou concellaría en quen delegar. 

2. Ocasionalmente e previa autorización específica da alcaldía ou da Comisión de 
Goberno, poderán utilizarse para a realización doutras manifestacións artísticas, 
culturais, sociais ou de interese para a comunidade veciñal. 

 

COMPETENCIAS 

ARTIGO 5º. 

Compételle ó Pleno da Corporación o exercicio das seguintes facultades: 

1. Aprobación, modificación e revogación deste regulamento. 

2. Fixar as taxas pola utilización das instalacións. 

 

ARTIGO 6º. 

Compételle á Alcaldía ou Concellaría competente en materia de deportes, previa 
delegación: 

1. Dirixir e organizar os servizos das instalacións deportivas municipais. 

2. Coordinar a utilización das instalacións deportivas municipais e os programas de 
actividades que nelas se desenvolvan. 

3. Ditar as normas de utilización específicas de cada unha das instalacións deportivas 
municipais consonte cos principios que se recollen no presente regulamento. 

4. Outorgar as autorizacións precisas para a utilización das instalacións deportivas 
municipais. 

5. Autorizar a colocación de publicidade nos recintos das instalacións municipais. 

6. Impor as sancións que legal e regulamentariamente correspondan ás infraccións que 
poidan cometer os usuarios/as. 

7. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e as que asignadas ó 
Concello non se atribúan expresamente a outro órgano. 

 

ARTIGO 7º. 

Correspóndelle á Concellaría competente en materia de Deportes: 

1. A elaboración dos informes que lle soliciten a Alcaldía, a Comisión Informativa, a 
Comisión de Goberno ou o Pleno da Corporación. 

2. O establecemento de directrices de uso e do horario de utilización das instalacións 
deportivas. 

3. O establecemento dos prazos para a realización das solicitudes de uso das instalacións 
deportivas. 

3. A proposta de convenios coas asociacións e entidades deportivas sobre utilización das 
instalacións. 
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4. A resolución das incidencias ordinarias que xurdan na xestión das instalacións 
deportivas. 

5. Todas aquelas competencias que se lle asignen por delegación da Alcaldía. 

 

DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS 

ARTIGO 8º. 

1. Toda a cidadanía de Teo ten dereito a acceder e a usar as instalacións deportivas 
municipais en condicións de igualdade, con suxeición ós principios democráticos de 
convivencia, ás normas que contén o presente regulamento e ás instrucións que na súa 
execución diten as autoridades municipais e quen se encargar da xestión do servizo. 

2. O dereito de uso tamén se axustará ás condicións da autorización municipal e ós 
horarios aprobados. 

3. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacións e suxestións que estime 
pertinentes no libro de reclamacións da instalacións xestionadas por empresas externas, 
perante os encargados municipais das instalacións deportivas ou, por escrito, perante a 
Alcaldía. 

 

ARTIGO 9º. 

Os/as usuarios/as teñen a obriga de: 

1. Colaborar no mantemento en debidas condicións de limpeza e hixiene das 
instalacións . 

2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das 
instalacións. 

3. Acatar as normas de uso xeral contidas neste regulamento e aquelas específicas que 
as autoridades municipais diten para as distintas instalacións. 

 

ARTIGO 10º. 

As avarías, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacións como 
consecuencia dunha desaxeitada ou neglixente utilización darán lugar á 
responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles será esixida polo Concello 
de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo isto 
sen prexuízo da sanción administrativa que proceda. 

As entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que efectuasen o 
alugueiro de uso das instalacións terán a consideración de responsables subsidiarios dos 
danos producidos.  

 

ARTIGO 11º. 

Os/as responsables das instalacións deportivas poderanas pechar por razóns 
climatolóxicas, de seguridade ou cando se dean circunstancias que poidan ocasionar 
danos ás persoas ou instalacións. 

Cando haxa que pechar as instalacións para a realización de obras ou melloras, este 
deberá ser debidamente comunicado ós usuarios/as con autorizacións concedidas 
previamente, que tamén recibirán unha comunicación sobre a previsión da nova 
apertura. 
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USO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 

ARTIGO 12º. 

1. As pistas deportivas descubertas e os parques biosaudables poderán ser usadas 
libremente pola cidadanía. O uso exclusivo durante un tempo limitado destas 
instalacións estará suxeito á aprobación expresa da Alcaldía ou Concellaría delegada en 
materia de deportes e ó pagamento da taxa regulamentariamente aprobada. 

2. A entrada ás piscinas municipais será libre para aquelas persoas que dispoñan da 
correspondente entrada, abono ou carné de usuario. 

3. O uso dos pavillóns deportivos municipais estará suxeito á autorización expresa 
emitida pola Alcaldía ou Concellaría que teña a competencia delegada e previo 
pagamento da taxa regulamentariamente aprobada. 

4. Os campos de fútbol municipais serán usados principalmente polas entidades 
deportivas que teñan nel a súa sede. Calquera outra entidade ou particular que desexe 
empregar estas instalacións deberá solicitalo á Alcaldía ou Concellaría delegada que 
poderá autorizar o seu uso, previa consulta e aceptación da entidade residente, e 
esixindo o pagamento da taxa establecida.  

 

ARTIGO 13º. 

O uso das instalacións deportivas municipais computarase por módulos de 60 minutos. 

 

ARTIGO 14º. 

As actividades que se desenvolvan nas instalacións deportivas municipais poden ter 
carácter anual, mensual ou puntual. En consideración das actividades extraescolares 
promovidas polos centros escolares ou polas súas ANPAS, tamén se poden conceder 
autorizacións para o período de duración do curso escolar. 

 

ARTIGO 15º. 

A Concellaría competente en materia de deportes, establecerá os prazos para a 
presentación das solicitudes de uso das instalacións municipais, que comunicará coa 
suficiente publicidade á cidadanía. 

O modelo de solicitude para a utilización das instalacións, que estará a disposición de 
calquera potencial usuario/a, aparece recollido no anexo I.  

 

ARTIGO 16º. 

As actividades organizadas polo Concello de Teo terán prioridade absoluta de 
ocupación dos módulos horarios das instalacións deportivas municipais. Nos espazos 
non utilizados polo Concello atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelación: 

1. Centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas 
actividades que non se poidan realizar nas súas instalacións. 

2. ANPAS dos centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para 
aquelas actividades que non se poidan realizar nas instalacións do centro escolar.  

3. Entidades ou asociacións deportivas ou culturais inscritas no Rexistro de Asociacións 
do Concello de Teo. 

4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Teo. 

5. Particulares empadroados no Concello de Teo. 
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6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular que o solicitar. 

A prelación aplicarase concedendo módulo a módulo e non o conxunto dos módulos 
solicitados. 

 

ARTIGO 17º. 

O uso das instalacións durante un ou máis períodos temporais non comporta ningún 
dereito adquido para os seguintes. 

 

ARTIGO 18º. 

Cando existan solicitudes de uso das instalacións deportivas para actividades de carácter 
puntual que sexan de interese e de relevancia para a práctica deportiva da colectividade 
e as datas sinaladas coincidan con módulos previamente asignados, a autorización 
municipal non se poderá conceder sen poñer en coñecemento o feito dos usuarios/as, 
ós/ás que ademais se lles deberá ofrecer outra data para a realización da actividade. 

 

ARTIGO 19º. 

Unha vez obtida a autorización, o non uso reiterado do módulo concedido e reservado 
dará lugar, unha vez oídos os afectados, á anulación da autorización. 

 

ARTIGO 20º. 

As instalacións deportivas municipais, coa excepción dos campos de fútbol con equipo 
residente, non poderán ser ofrecidas ás distintas Federacións ou Asociacións para a 
realización de competicións oficiais de non ser que medie unha autorización expresa da 
Alcaldía ou da Concellaría delegada. 

 

NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE 

ARTIGO 21º. 

Establécense as seguintes normas xerais, que perseguen fundamentalmente o fomento 
de hábitos hixiénicos, a boa convivencia, o respecto ós demais, o coidado e mantemento 
das instalacións e a prevención de riscos de todo tipo: 

1. Todo usuario/a estará obrigado a velar polo bo estado de conservación das 
instalacións e servizos, e, polo tanto, impedirá ou denunciará todos os actos que 
deterioren as instalacións ou os servizos e advertirá ós empregados ou responsables 
municipais cando observe anomalías nas instalacións ou no material destas. 

2. As persoas que cheguen ou abandonen as instalacións deportivas deberán gardar o 
debido silencio para non interferiren na actividade que nese momento se estea a 
desenvolver. Evitarase tamén a entrada no lugar de desenvolvemento da actividade 
antes da hora concedida. 

3. Para garantir o correcto aproveitamento das instalacións, deberase abandonar a pista 
con puntualidade para permitir que os seguintes usuarios/as aproveiten ó máximo o seu 
tempo.  

4. Nos módulos adscritos a centros escolares, ANPAS, asociacións ou entidades para o 
seu uso por menores de 18 anos estes deberán estar acompañados durante o 
desenvolvemento da actividade por un mestre, un adestrador ou un adulto responsable. 
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5. É obrigatoria a utilización da vestimenta e o calzado deportivo axeitado ás diferentes 
instalacións. 

6. Deberanse respectar os espazos reservados aos diferentes usos da instalación 
deportiva. 

7. Cando se faga uso de material específico, unha vez rematada a actividade este deberá 
quedar arrombado no seu lugar. É obrigatorio que a instalación quede nas debidas 
condicións para ser usada no seguinte módulo. 

8. Para a comodidade de todos os usuarios/as e para tratar de promover valores 
ambientais, o tempo de utilización das duchas e da luz será o estritamente necesario. 

9. Por razóns de salubridade pública usaranse as papeleiras e os colectores para 
depositar o lixo. 

10. Non se poderá acceder ás pistas das instalacións deportivas con animais, agás que 
estes sexan cans-guía das persoas invidentes, sempre que vaian debidamente 
identificados. 

11. Non se autoriza o acceso ás pistas e ós vestiarios de persoas non participantes nas 
actividades deportivas. Exceptúase desta prohibición o representante familiar dos 
deportistas con algún tipo de eiva física ou psíquica. 

12. Desaconséllase a realización de xogos e prácticas perigosas e, en xeral, todos 
aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o desenvolvemento das 
actividades que se leven a cabo. 

13. Recoméndase a todos os usuarios que se sometan a un recoñecemento médico 
previo á práctica deportiva, sobre todo aqueles que permanecesen inactivos durante un 
período prolongado de tempo ou padezan algunha enfermidade de carácter crónico. 

14. Todo accidente que se produza na instalación será comunicado antes de abandonala. 

 

ARTIGO 22º. 

1. A publicidade estática fixa nas instalacións deportivas municipais, calquera que sexa 
o soporte en que se desexe materializar a mensaxe, queda suxeita á previa autorización 
da Alcaldía e ó aboamento da taxa por establecemento de carteis publicitarios. 

2. Non obstante o anterior, a autorización de uso das instalacións municipais levará 
aparellada o permiso de colocación puntual da publicidade durante a actividade sempre 
que esta non atente contra os valores básicos da convivencia e dos seres humanos. 

3. Nos campos de fútbol con equipos residentes serán estes os que autoricen o 
establecemento da publicidade e perciban os ingresos que esta poida xerar. 

 

ARTIGO 23º. 

1. O concello de Teo non se fai responsable dos obxectos subtraídos, extraviados, 
cambiados ou estragados dentro das instalacións deportivas municipais. 

2. Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalación 
serán custodiados polos empregados municipais, ou polos da empresa concesionaria do 
servizo, durante un prazo máximo de 15 días. Se nese prazo non son reclamados polo 
seu propietario ou propietaria, serán entregados á policía local ou ós servizos sociais do 
Concello. 

 

ARTIGO 24º. 
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O Concello de Teo non se fai responsable das lesións ou accidentes acontecidos ós/ás 
usuarios/as das instalacións deportivas municipais que sexan consecuencia da propia 
práctica deportiva desenvolvida. 

 

ARTIGO 25º. 

O persoal da instalación, que estará debidamente identificado, será o responsable de 
facer cumprir os/as usuarios/as as normas de uso desta, e poderá, se é o caso, expulsar 
do recinto a quen incumpra o contido deste regulamento. 

 

ARTIGO 26º. 

Nas instalacións deportivas de titularidade municipal xestionadas indirectamente 
existirán a disposición do público follas de reclamacións e suxestións numeradas para 
que poidan presentarse as queixas, reclamacións e suxestións que se estimen necesarias. 
Delas sempre se deberá remitir copia ó concello. 

 

ARTIGO 27º. 

As normas de uso particular das distintas instalacións, que complementarán e 
desenvolverán as de carácter xeral contidas neste regulamento, serán aprobadas en cada 
caso pola Alcaldía. 

 

INFRACCIÓNS 

ARTIGO 28º. 

1. O incumprimento do disposto neste regulamento poderá dar lugar á expulsión do 
recinto, con posterior perda, se é o caso, da condición de socio, abonado ou usuario por 
un período que irá de un mes a un ano. Todo isto sen prexuízo da esixencia das 
responsabilidades civís ou doutro natureza que procedan. 

2. Para a gradación das sancións terase en conta a gravidade da infracción, a 
reincidencia e os prexuízos ocasionados aos usuarios e/ou ás instalacións. 

3. Con independencia da imposición das sancións que procedan, se algunha infracción 
levase aparellado unha deterioración, rotura ou estrago dalgún elemento da instalación 
deportiva, o infractor deberá aboar o importe das reparacións ou reposicións de 
materiais que haxan que realizar. 

4. Para todos os efectos, terán a consideración de responsables subsidiarios dos danos 
producidos as entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que 
efectuasen o alugueiro de uso das instalacións. As reincidencias na comisión de 
infraccións poderán dar lugar á anulación ou suspensión temporal ou total das reservas 
que se puidesen conceder a estas entidades. 

5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Real 
Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento 
para o exercicio da potestade sancionadora. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

O funcionamento das instalacións deportivas de titularidade municipal xestionadas 
indirectamente rexerase polas condicións establecidas no Prego de cláusulas 
administrativas correspondente e polas disposicións contidas neste regulamento. 
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DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS 

Primeira.- A interpretación das normas deste regulamento será levada a cabo polo 
órgano competente do Concello de Teo, órgano que poderá ditar as instrucións 
necesarias para a súa aplicación. 

Segunda.- O presente regulamento entrará en vigor unha vez aprobado definitivamente 
polo Concello e publicado o texto íntegro e o acordo no Boletín Oficial da Provincia e 
teña transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
regulamentadora das bases de réxime local. 

ANEXO I 

SOLICITUDE DE UTILIZACION DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
MUNICIPAIS DE TEO 

 
 

 

APELIDOS: ................................................................................................................................................... 

NOME: ……………………………………………………………………………………………………... 

NIF:  ............................................................................................................................................................... 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONOS DE CONTACTO: .................................................................................................................. 

CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………………………………………………….. 

EN CALIDADE DE ……………………………………………………………………………………….. 

DA ENTIDADE/GRUPO ………………………………………………………………………………….. 

 
SOLICITA A: 

 

INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

PARA A REALIZACIÓN DE: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

O/S DIA/S: ................................................................................................................................................. 

DURANTE OS MESES: ………………………………………………………………………………... 

EN HORARIO: ……………………………............................................................................................ 

Nº DE PARTICIPANTES PREVISTO: ………………………………………………………………… 

 
En Teo, a …………………… de ……………………………. de 20…… 
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Sinatura”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Corporación queda enterada e intervén a Concelleira de Cultura, Deportes e 

Comunicación Social, Sra. Hermida, para dicir que as instalacións deportivas 

municipais estanse utilizando sen ningún regulamento que determine os 

dereitos e obrigas dos usuarios deixando a porta aberta á arbitrariedade, e isto 

é debido a que non están claras as normas para denegar ou permitir o uso das 

instalacións en un determinado momento, e engade que o regulamento 

establece unhas garantías para os usuarios porque regula o procedemento de 

solicitude e fixa os criterios para o uso das instalacións, que non son alterables. 

Intervén o Sr. Parajó para manifestar que entende que tén que haber unha 

ordenanza que regule o funcionamento destas instalacións e, o feito de non 

cobrar por elas, non axuda a que se faga un bo uso das mesmas, pero non 

está de acordo co grupo de goberno en cobrar taxas por todo no seu afán 

recadatorio. 

A continuación toma a palabra a Sra. Riveiro para preguntar se se variou o 

texto do regulamento que se levou á Comisión informativa. Contéstalle a 

Concelleira que é o mesmo texto. 

A Sra. Riveiro repróchalle ó grupo de goberno que se dedique a presentar 

regulamentos e ordenanzas ó Pleno sen consensuar cos grupos da oposición, 

e engade que na comisión informativa manifestou que no regulamento debería 

constar a relación das instalacións municipais ás que lle é de aplicación. 

Engade que non todas as instalacións son iguais e pregunta se van facer 

convenios cos equipos de fútbol que son os que están facendo o mantemento e 

conservación dos campos. Pregunta tamén se a fracción de 60 minutos que se 

establece como módulo é para todas as instalacións, e de que xeito afecta isto 

ás piscinas municipais. En relación co artigo 16, no que se establecen as 

prioridades de uso, considera que crea desigualdades   relegando ás 

asociacións de carácter deportivo. Pregunta quen percibe a taxa establecida no 

artigo 12.4, se é o Concello ou os clubes de fútbol. Con respecto ós parques de 

biosaudables, que son de entrada libre, non entende como se pode reservar a 
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entrada, previa petición, para unha persoa concreta, e finalmente considera 

que non queda claro se a competencia para instalar publicidade a tén atribuída 

o Alcalde ou os clubes de futbol. 

A continuación intervén o Sr. Blanco para dicir que o actual grupo de goberno 

está aprobando a imposición de taxas en todos os plenos, e este regulamento 

leva aparellada a correspondente ordenanza fiscal, e o grupo municipal do PP 

non está de acordo coa imposición de novas taxas. 

Toma a palabra o Sr. Alcalde para aclarar que o regulamento é independente 

da taxa, pero en calquera caso as instalacións teñen un custo de mantemento 

e por corresponsabilidade fiscal hai que cobrar unha taxa polo seu uso, pero 

que lle gustaría que se centrase o debate no regulamento xa que a ordenanza 

fiscal se vai tratar noutro punto da orde do día. 

Intervén a Sra. Hermida para aclarar que non se inclúe a relación das 

instalacións porque se trata de aprobar un marco aberto aplicable a todas as 

instalacións, ás que xa existen e ás que existan no futuro, que permita 

posteriormente adoptar normas especificas para instalacións concretas, como 

poden ser as piscinas, dentro dese marco normativo, co que se evita ter que 

modificalo cando haxa que incorporar unha instalación nova. En canto ó 

módulo por horas, aclara que non significa que só se poida solicitar o uso para 

unha hora, senón que son os tramos que logo se utilizarán para o 

establecemento de taxa. Con respecto ás asociacións, parécelle xusto que os 

que están facendo un traballo social teñan prioridade sobre os particulares á 

hora de utilizar as instalacións. Engade a Sra. Hermida que  os parques 

biosaudable, aínda que son de uso público, nun momento determinado 

pódense utilizar para unha actividade concreta, e aclara que a competencia 

para autorizar a colocación da publicidade é do Alcalde, pero que os clubes son 

os que a contratan. 

Intervén seguidamente o Sr. Parajó para dicir que o equipo de goberno cando 

estaba na oposición dicía que non se consensuaban as cousas e agora non se 

consensúa nada, e que en canto ó regulamento, lle parece que está copiado 

doutros concellos limítrofes, que tén virtudes pero tamén fallos que deberían 

correxirse e polo tanto vaise abster. 

A Sra. Riveiro pide que se retire da orde do día o regulamento porque entende 

que tén contradicións e eivas importantes, e reprocha que se están aprobando 

regulamentos que logo non se aplican como pasa co do ruído, porque o 

Concello non conta con recursos humanos suficientes, e pregunta quen vai a 

controlar o cumprimento das normas establecidas no regulamento.  
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O Sr. Blanco dí que o seu grupo non vai apoiar o regulamento porque a súa 

aprobación leva implícita a aprobación da ordenanza fiscal e está en contra da 

mesma. 

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar os grupos da oposición teñen a 

documentación coa antelación suficiente e poden facer aportacións ás 

propostas que se levan ó Pleno, e engade que o grupo de goberno podía 

adoptar normas internas de funcionamento aplicables ás instalacións 

municipais, pero parécelle máis correcto aprobar un regulamento como hai nos 

concellos limítrofes e polo tanto non se vai retirar da orde do día o regulamento 

porque o consideran unha ferramenta necesaria para o bo funcionamento das 

instalacións  deportivas. 

Sometido o asunto a votación queda rexeitada a Proposta da Alcaldía de 

aprobación do regulamento de  utilización de instalacións deportivas e culturais 

por 9 votos en contra (5 votos do PP e 4 do PSdeG-PSOE), 6 votos a favor do 

BNG e dúas abstencións (INTEO e  o Sr. Vázquez Pallas do PP). 

A Sra. Riveiro explica que o seu grupo municipal non está en contra da 

aprobación dun regulamento das instalacións deportivas, pero que está en 

contra do regulamento presentado polo grupo de goberno.  

 

6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DAS 

ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS.  

Dáse conta do dictame emitido en sentido favorable pola Comisión Informativa 

de Educación e Mocidade sobre a proposta da Alcaldía relativa á aprobación 

do regulamento de organización e funcionamento das escolas infantís 

municipais, que se transcribe a continuación: 

“REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

INFANTÍS MUNICIPAIS DOS TILOS E CALO DO CONCELLO DE TEO 

 

CAPÍTULO I 

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artigo 1º. Obxecto 

O presente regulamento ten por obxecto determinar a organización e 

funcionamento das Escolas Infantís Municipais dos Tilos e Calo do concello de Teo 

(en adiante EIMs), así como fixar o procedemento da adxudicación de prazas. 

 

Artigo 2º. Definición 

As EIMs son equipamentos diúrnos de carácter educativo e asistencial, dirixidos ao 

sector infantil da poboación de ata 3 anos de idade, que teñen por obxecto o 
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desenvolvemento harmónico e integral das/dos nenas/os, realizando unha 

importante labor de apoio á función educativa da propia familia ao tempo que 

facilitan a conciliación coa vida laboral e persoal. 

 

Artigo 3º. Obxectivos 

Son obxectivos específicos das EIMs, que serán desenvolvidos nos proxectos 

educativos de ambos  centros: 

a) Promover e fomentar o desenvolvemento integral das/dos nenas/os e a 

aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas. 

b) Facilitar a conciliación entre a vida familiar, persoal e laboral. 

c) Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais básicos: 

cooperación, solidariedade, respecto, etc. 

d) Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio. 

e) Respectar a singularidade e a diversidade de cada nena/o. 

f) Posibilitar a integración progresiva das/dos nenas/os na cultura do seu 

medio. 

g) Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas 

actitudes e nas actividades diarias. 

h) Facilitar a adquisición progresiva de hábitos de orde, limpeza e conservación 

dos materiais, facendo un uso axeitado destes. 

i) Facilitar a integración das/dos menores con necesidades educativas 

especiais, sempre e cando as EIMs conten cos recursos materiais e humanos 

necesarios. 

j) Acadar o desenvolvemento das capacidades das/dos nenas/os nas dúas 

linguas oficiais de Galicia cara o seu uso como vehículo de comunicación. 

Ademais procurarán a introdución da terceira lingua. 

 

Artigo 4º. Requisitos das e dos usuarias e usuarios   

As EIMs prestarán atención e coidado continuado ás/aos menores de entre 3 meses 

e 3 anos de idade tendo en conta o seguinte: 

a) Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso e non ter 

cumpridos os 3 anos o 31 de decembro do ano no que se solicita praza.  

b) Atoparse empadroado no  concello de Teo. Se ben, de existir prazas 

vacantes poderán ofertarse ás/aos fillas/os de persoas que sen estar 

empadroadas teñan neste municipio o seu lugar de traballo ou aleguen 

outras circunstancias excepcionais que fagan procedente a concesión da 

praza.  
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c) Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación 

da solicitude. 

As nenas e nenos con discapacidade que precisen de apoio específico para a súa 

integración deberán contar co informe do equipo de valoración e orientación da 

delegación provincial do departamento da Xunta de Galicia con competencias nesta 

área. Non poderá haber máis dunha praza destas características por aula e para os 

efectos de ratio contabilizaranse como dúas. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS 

 

Artigo 5º. Procedemento ordinario. 

Segundo se trate dunha/dun nena/o que xa foi usuaria/o do mesmo centro no 

curso anterior ou non aplicarase unha das seguintes modalidades, priorizando en 

todo caso a continuidade na prestación de servizos. 

a) Reserva de praza: 

Proporciona continuidade ás prazas adxudicadas no ano anterior sempre que se 

manteñan os requisitos recollidos no artigo 4º. Aquelas/es que formulen esta 

reserva nun horario distinto ao que se lle viña prestando optarán a este cambio 

só no caso de existir vacante, logo destas consideraranse as solicitudes 

doutras/os nenas/os que viñan sendo usuarias/os do outra EIMs, en ambos 

casos con preferencia sobre os novos ingresos. 

b) Novo ingreso: 

As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse á 

poboación xeral que cumpra os requisitos que fixa o artigo 4º. Dentro desta 

modalidade determínase a seguinte orde de preferencia:  

1. Usuarias/os que ocupaban praza reservada a ingresos urxentes. 

2. Fillas/os de traballadoras/os do centro no que estas/es prestan servizo. 

3. Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro para o que se 

solicita o novo ingreso. 

4. As restantes solicitudes adxudicaranse atendendo á puntuación obtida 

pola aplicación do baremo que se achega no Anexo I. 

Poderanse presentar solicitudes antes do nacemento cando a súa data 

estimada por unha/un facultativa/facultativo sexa anterior ao día 1 de xuño do 

ano para o que se solicita praza.  

 

Artigo 6º. Procedemento extraordinario 
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Seguirán este procedemento aqueles casos que non cumprindo os prazos 

formulados con carácter xeral requiran dunha resposta inmediata por parte das 

EIMs, que deberá ser así apreciada pola comisión de selección. 

a) Ingresos urxentes: 

Reservaranse para esta modalidade un 5% das prazas de cada centro. 

Seguirán este procedemento aqueles casos que sexan valorados pola unidade 

de traballo social correspondente como en situación de risco social da/do 

menor por motivos socioeconómicos e/ou familiares e se considere 

procedente a asistencia á EIM como parte do programa de intervención 

familiar. Neste caso a adxudicación da praza será inmediata, dándose conta á 

comisión na seguinte reunión que esta realice. 

As/os beneficiarias/os destas prazas deberán na seguinte convocatoria 

realizar unha solicitude de novo ingreso seguindo o procedemento ordinario. 

No caso de non obter praza no mesmo horario manteranse dentro deste cota 

ao tempo que ocupan lugar preferente na lista de espera que lle dea opción á 

mencionada praza da quenda xeral. 

b) Solicitudes fora de prazo: 

Con carácter excepcional poderán presentarse solicitudes fóra dos prazos 

fixados no artigo 7 deste regulamento. As causas sobrevidas e alegadas 

deberán ser debidamente xustificadas. Estas solicitudes serán examinadas 

pola comisión de selección e de non ser posible adxudicarlle a praza por non 

haber ningunha dispoñible, pasarán a formar parte da lista de espera no posto 

que lle corresponde segundo os criterios de priorización e a puntuación 

obtida. Para este fin realizaranse reunións da comisión cada tres meses, 

período que comezarán a contar logo da reunión na que se eleve a lista 

definitiva de admitidas/os e excluídas/os segundo o procedemento ordinario.  

 

Artigo 7 º. Lugar e prazo de solicitude da preinscrición 

a) As solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso efectuaranse nos 

modelos normalizados que serán facilitados nas EIMs dos Tilos e Calo así 

como no Departamento de Servizos Sociais (Anexo II). A presentación 

realizarase no Rexistro Xeral do concello, en horario de atención ao público. 

b) Os prazos de presentación de solicitude serán os que seguen: 

1. Reserva de praza: do 1 ao 15 de marzo, no caso de que estes días 

non resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o 

seguinte hábil. 
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2. Novo ingreso: do día 16 ao 31 de marzo, no caso de que estes días 

non resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o 

seguinte hábil. 

3. Solicitudes fóra de prazo. Con carácter excepcional poderán 

presentarse solicitudes fóra deste prazo nos seguintes casos: 

- Nacemento da/do nena/o con posterioridade ao prazo de 

presentación de solicitudes.  

- Nova residencia neste concello da unidade familiar. 

- Outras circunstancias que motivadamente aprecie a comisión de 

selección. 

c) Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación orixinal ou copia 

compulsada: 

1. Reserva de praza:  

Achegarase documentación xustificativa da situación económica 

das/dos proxenitoras/es ou responsables legais solicitantes, ademais 

da que acredite o mantemento da residencia no concello de Teo ou no 

seu caso as causas laborais ou excepcionais que levaron á concesión 

de praza no curso anterior. 

- Certificado de convivencia onde figure a/o nena/o. 

- Certificación de empresa na que figure o lugar de traballo das/dos 

solicitantes, cando sexa este o motivo alegado para demandar 

praza nas EIMs dos Tilos e Calo. 

 Ademais naqueles casos nos que se producirán variacións na 

situación sociofamiliar deberán achegarse as xustificacións 

documentais pertinentes. 

2. Novo ingreso: 

Documentación xustificativa da situación sociofamiliar  

- DNI (documento nacional de identidade) e/ou NIE (número de 

identificación de estranxeiros/as) da/do nai/pai ou responsables 

legais. 

- Libro de familia no que figuren todas as persoas que conforman a 

unidade de convivencia. 

- Certificado de convivencia onde figure a/o nena/o. 

- Certificación de empresa na que figure o lugar de traballo das/dos 

solicitantes, cando sexa este o motivo alegado para demandar 

praza nas EIMs dos Tilos e Calo. 
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- Documentación xustificativa de outros motivos excepcionais que 

ao igual que no caso anterior levan a solicitar a praza no concello 

de Teo aínda non estando empadroada/o nel. 

- Libro de familia numerosa 

- Certificados de minusvalidez e/ou dependencia da/do menor e 

das persoas convivintes. 

- No caso de nenas/os de integración, o informe do equipo de 

valoración e orientación das delegacións provinciais do 

departamento da Xunta de Galicia competente en materia de 

discapacidade. 

- No caso de existir enfermidades crónicas ou outras afeccións da 

saúde alegadas polos membros da unidade familiar, informe 

médico. 

- A condición de familia monoparental, de non quedar 

suficientemente acreditada a través da antedita documentación 

(libro de familia, certificado de convivencia,…), farase constar coa 

achega de sentenzas xudiciais, resolucións administrativas ou 

outra documentación que poida resultar acreditativa. 

- No caso de mulleres vítimas de violencia de xénero a condición 

xustificarase por algún dos seguintes medios:  

� Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou 

testemuño ou copia autenticada pola/o secretaria/o xudicial 

da propia orde de protección ou da medida cautelar. 

� Sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que a 

muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas 

na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a protección e o 

tratamento integral da violencia de xénero (DOG nº152 do 7 

de agosto). 

� Certificación e/ou informe do Ministerio Fiscal que indique a 

existencia de indicios de violencia. 

� Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social. 

� Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios 

da administración pública autonómica ou local. 

� Informe dos servizos de acollida da administración pública 

autonómica ou local. 

- Cando se trate de ingresos urxentes ou no caso de que existan 

aspectos insuficientemente acreditados requirirase informe social 
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da/do traballadora/traballador social de atención primaria de 

referencia. 

- Cando se trate de ingresos fóra de prazo deberá achegarse 

credencial suficiente das causas sobrevidas e alegadas. 

Documentación xustificativa da situación económica. 

- Última declaración da renda ou certificación de non estar obrigado 

realizala. 

- Se for o caso última nómina. 

- Se for o caso, certificado positivo ou negativo de pensións, 

prestacións por desemprego ou de carácter social. 

- Sentenza/auto xudicial na que se fixe a contía de pensións 

alimenticias ou compensatorias. 

- Informe social da/do traballadora/traballador social de atención 

primaria só cando non quede suficientemente acreditada a 

situación socioeconómica e familiar da/do menor. 

 

Artigo 8º. Emenda de documentación 

Se a solicitude presentada non reunira tódolos requisitos determinados requirirase 

á/ao interesada/o para que emende a falta e/ou acompañe os documentos 

preceptivos no prazo máximo de 10 días dende a notificación, con indicación de que 

se non o fixese, teráselle por desistida/o do seu pedimento. 

 

Artigo 9º. Reunión da Comisión de Selección e Seguimento e publicación da lista 

provisional de admitidas e admitidos 

a) A selección de solicitudes efectuarase en función da quenda á que 

corresponde o ingreso, a puntuación obtida da aplicación do baremo 

establecido no Anexo I e os criterios de priorización do artigo 5. Se logo 

disto persistise o empate entre varias solicitudes darase preferencia á renda 

per cápita máis baixa e no seu caso a aquelas que se refiran a xornada 

completa (continuada ou partida) sobre as de media xornada, e as que 

inclúan o servizo de comedor. 

b) Coa fin de avaliar todas as solicitudes e garantir o cumprimento do 

procedemento de ingreso constituirase un órgano colexiado de selección 

para cada EIM, a cal terá a composición e funcións que se determinan no 

artigo 31 deste regulamento e que se denominará Comisión de Selección e 

Seguimento. 
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c) A comisión elevará a proposta vinculante de admitidas/os e excluídas/os 

á/ao alcaldesa/alcalde que resolverá e ordenará a publicación da listaxe 

provisional na que figure a puntuación obtida por cada unha das solicitudes. 

 

Artigo 10º. Reclamacións 

As/os solicitantes que o desexen poderán presentar no rexistro xeral do concello as 

reclamacións, debidamente documentadas, que consideran oportunas no prazo de 

10 días contados a partir da data de publicación da relación provisional. 

 

Artigo 11º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e 

matriculación 

a) Unha vez estudadas tódalas reclamacións presentadas e resoltas pola 

comisión, elevarase á alcaldía unha proposta coas listas de admitidas/os e 

de espera, nas que figuraran as puntuacións obtidas. Unha vez aprobada a 

proposta pola/o alcaldesa/alcalde faranse públicas as listaxes definitivas. 

b) As/os solicitantes admitidas/os disporán dun prazo de 15 días para 

confirmar a praza presentando no rexistro xeral do concello xunto co 

impreso de matriculación, que se poderá recoller no departamento de 

servizos sociais ou nas EIMs, a seguinte documentación complementaria 

orixinal ou copia compulsada que pasará a formar parte do expediente que 

das/dos nenas/os debe existir no centro: 

1. certificado médico da/do nena/o 

2. cartilla de vacinación actualizada 

3. tarxeta sanitaria 

4. dúas fotografías tamaño carné 

5. impreso de domiciliación bancaria, de ser posible esta modalidade de 

pagamento 

6. autorización escrita das persoas que poden recoller a/o nena/o 

A non presentación desta documentación no prazo sinalado, agás por causa 

de forza maior, entenderase como renuncia á praza. 

c) As baixas que se vaian producindo ao longo do curso serán cubertas por 

rigorosa orde de puntuación entre as/os solicitantes  en lista de espera. 

d) As/os solicitantes da listaxe de espera que se inscribisen como candidatas/os 

ao programa de cheque infantil da Xunta de Galicia serán excluídas/os desta 

ao adxudicárselles as prazas participadas por este programa, aínda no caso 

de que renuncien a elas. 

e) As solicitudes que por circunstancias sobrevidas, debidamente xustificadas, 

non se presentasen nos prazos fixados nesta convocatoria, serán 
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incorporadas á lista de espera no posto que lle corresponda por puntuación 

cando logo de ser baremadas pola comisión non dispoñan de praza vacante. 

 

Artigo 12º. Baixas 

Son causa de baixa nas EIMs calquera das que se expoñen de seguido, sen 

prexuízo daquelas outras que se poidan determinar por resolución da alcaldía tendo 

en conta a proposta feita pola comisión de selección: 

a) cumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia nas EIMs 

b) solicitude das/os nais/pais ou responsables legais 

c) falta de pagamento da contía establecida durante dous meses consecutivos 

ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar ao que se refira a 

débeda 

d) comprobación de falsidade dos documentos ou datos achegados 

e) incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro 

f) falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada ou non 

incorporarse nos quince primeiros días do curso 

g) incumprimento reiterado das normas da EIM 

h) outras razóns que poidan xurdir e que conten coa proposta da dirección da 

EIM 

As baixas polo determinado nas alíneas e), g) e h) serán resoltas pola alcaldía 

previa proposta da comisión de selección e seguimento. 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Artigo 13º. Calendario, horario escolar e período de adaptación 

a) Calendario: 

O servizo das EIMs desenvolverase de luns a venres, excluídos os días 

festivos segundo o calendario laboral, durante os 12 meses do ano, salvo 

causa xustificada. 

As/os usuarias/os poderán asistir ao centro un máximo de 11 meses dentro 

do período de setembro a agosto do seguinte ano. Por causas debidamente 

xustificadas admitirase a asistencia da/do nena/o os 12 meses. Neste caso 

deberase formular a solicitude cunha antelación mínima dun mes ante o 

departamento de servizos socias a través do  rexistro xeral do concello. Logo 

de avaliar a situación e coñecer a valoración da dirección do centro, 

elevarase a alcaldía a proposta oportuna para a súa aprobación por 

resolución. 



 24 

b) Horario: 

Os centros permanecerán abertos dende as 7:30 h. ata as 20:30 h. 

ininterrompidamente. Durante os meses de xullo e agosto o horario de cada 

unha das EIMs adaptarase a demanda real de usuarias/os do servizo, 

podendo ser inferior ao anteriormente nomeado. 

A permanencia das/dos nenas/os no centro non poderá superar as 8 horas 

diarias dentro da xornada pola que opten, agás cando se xustifique a 

necesidade dunha estadía superior por circunstancias excepcionais. Este 

horario ampliado deberá ser autorizado por resolución da alcaldía logo de 

seguir o mesmo procedemento especial que se describiu no apartado b) 

deste mesmo artigo. Este trámite deberá realizarse sempre que o horario 

mencionado non fora formulado na solicitude da praza e debidamente 

autorizado naquel momento. 

Sempre que as circunstancias familiares da/do nena/o a/o obriguen a 

permanecer na EIM máis das oito horas diarias estipuladas, fomentarase que 

as/os nais/pais ou responsables legais se fagan cargo da/do menor ao longo 

da xornada no tempo que dispoñan libre, co fin de fomentar as relacións 

entre ambas/os. 

O horario de entrada e saída na EIM débese caracterizar pola flexibilidade 

que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo 

alteración das actividades das/dos demais nenas/os e do normal 

funcionamento do centro. Porén, unha vez acordados coa EIM os horarios de 

entrada e saída, as familias procurarán respectalos. En caso de 

incumprimentos inxustificados e reiterados, a dirección da EIM porao en 

coñecemento da comisión para a adopción das medidas que se consideren 

oportunas, e de ser o caso proporá a expulsión debendo ser esta ratificada 

por resolución da alcaldía. 

 

c) Período de adaptación: 

Para as/os nena/os que se matriculan por primeira vez haberá un período de 

incorporación progresiva que se fixará en función das necesidades 

específicas das/dos menores. 

 

Artigo 14º. Recollida das e dos nenas e nenos 

Ao remate da xornada as/os nenas/as serán entregadas/os ás/aos nais/pais ou 

responsables legais. No caso de existir autorización escrita para outras persoas 

estas deberá ser debidamente identificadas. 
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Artigo 15º. Servizos de comedor 

O servizo de comedor incluirá o almorzo, o xantar e a merenda e as/os usuarias/os 

poderán optar por unha das seguintes modalidades do servizo: 

a) Atención con comedor. 

b) Atención sen comedor. O horario para as/os usuarias/os que opten pola 

atención sen comedor será o determinado polo centro para estes efectos. 

c) Aquelas/es solicitantes que asistan ao centro sen opción a comedor, poderán 

ter acceso a este servizo en días soltos, sempre que o soliciten cunha 

antelación suficiente e xustificando a necesidade puntual deste. Aboarán o 

prezo estipulado. 

A opción dos servizos farase constar na solicitude e manterase para todo o curso, 

salvo circunstancias sobrevidas, debidamente acreditadas, que xustifiquen a 

modificación da opción elixida inicialmente. 

 

Artigo 16º. Réxime de saídas 

As/os nenas/os poderán realizar as saídas incluídas na programación do curso, 

previa autorización por escrito por parte das/dos nais/pais ou responsables legais. 

Estas saídas teñen por obxecto: 

a) Establecer relacións sociais nun ámbito cada vez máis amplo. 

b) Observar e explorar o contorno inmediato. 

c) Coñecer algunhas manifestacións naturais e culturais do medio. 

 

CAPÍTULO IV 

FINANCIAMENTO DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS 

 

Artigo 17º. Fontes de financiación 

As EIMs contan con tres fontes de financiación: 

a) Achegas directas do concello. 

b) Achegas procedentes de subvencións e/ou convenios co departamento da 

Xunta de Galicia competente nesta materia ou outras administracións 

supramunicipais. 

c) Taxas aboadas polas/os beneficiarias/os do servizo. 

 

Artigo 18º. Taxas 

a) As taxas que se terán que pagar serán as establecidos na vixente ordenanza 

fiscal reguladora da prestación do servizo das escolas infantís municipais dos 

Tilos e Calo. 
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b) Todas/os usuarias/os aboarán unha matrícula anual e 11 mensualidades por 

curso, salvo as seguintes excepcións: 

1. Aboarán 10 mensualidades cando tendo que fixarse un mes de peche 

do centro por motivos debidamente xustificados, este non coincida co 

mes de vacacións anuais das/dos proxenitoras/es ou responsables 

legais. 

2. Aboarán 12 mensualidades no caso de que a asistencia ao centro 

inclúa excepcionalmente os 12 meses do ano. 

c) No caso de xornadas cunha duración inferiores a 8 horas, o prezo que 

corresponda por asistencia reducirase proporcionalmente segundo o 

establecido na vixente ordenanza fiscal do servizo. 

d) Se por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro 

permanecese pechado durante un número superior a quince días hábiles 

consecutivos non se aboará a tarifa que corresponda a este período. 

e) A inasistencia da/do usuaria/o durante un período determinado, mentres 

non se formalice a baixa correspondente, non supón redución ningunha nin 

exención do pagamento do prezo establecido cos seguintes excepcións: 

1. Cando a/o nena/o por motivos de saúde deixe de asistir ao centro 

temporalmente, neste caso, estarán exentas/os de aboar a cota 

mensual dende o primeiro día do segundo mes natural seguinte á 

data de comezo do período de ausencia. Esta suspensión temporal 

durará ata o día primeiro do mes natural en que a/o usuaria/o se 

incorpore ao centro. Non obstante se a reincorporación se produce 

con posterioridade ao día 15 do mes, a cota correspondente ao dito 

mes reducirase nun 50%. Nestes casos a solicitude de exención do 

pagamento, durante o período que corresponda, xunto coa 

acreditación documental da circunstancia que a motiva, deberá 

presentarse ante o rexistro xeral do concello. 

2. Nos supostos de solicitudes formuladas fóra de prazo por 

circunstancias sobrevidas debidamente xustificadas, o aboamento do 

prezo será dende o mes en que se lle concede a praza. 

 

Artigo 19º. Participación no custo do servizo e réxime de cobramento 

A correspondente ordenanza fiscal determinará as porcentaxes de participación 

das/dos usuarias/os das EIMs tendo en conta a renda per cápita mensual e as 

diferentes bonificacións que se deberán aplicar, así como a forma e o período de 

pagamento do servizo. 
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Artigo 20º. Revisión da taxa 

Ao longo do curso poderase proceder á revisión da taxa fixada inicialmente, cando 

concorran e se xustifiquen variacións socioeconómicas na unidade familiar referidas 

aos seguintes casos: 

a) A modificación das variables que determinan os descontos recollidos na 

normativa vixente en materia de taxas. 

b) As variacións nos seus ingresos, que impliquen unha modificación 

substancial na súa capacidade económica. Soamente se terán en conta as 

variacións de ingresos cando supoñan unha diminución ou incremento de 

máis do 20% no cómputo anual fronte aos ingresos declarados na solicitude 

da praza. Estas variacións deberán ter unha duración temporal dun mínimo 

de 6 meses para serán tidas en conta e xustificarse por medio da 

declaración do IRPF, dun certificado emitido pola Axencia Estatal da 

Administración Tributaria, dun informe da/do traballadora/traballador social 

do concello ou por calquera outra documentación que, a xuízo da comisión 

de selección e seguimento xustifique e permita un novo cálculo da renda per 

cápita da unidade familiar.  

Neste senso todas/os as/os matriculadas/os quedan obrigados a comunicar 

calquera variación que se produza ao respecto e concretamente deberán 

achegar antes do día 1 de xullo a declaración do IRPF do ano 

inmediatamente anterior ou no seu caso o xustificante de non ter obriga de 

realizar esta. 

O estudo destas variacións económicas realizarase nas reunións da comisión 

de selección e seguimento. 

A modificación do prezo, se é o caso, resolveraa a/o alcaldesa/alcalde tendo 

en conta a proposta da comisión e aplicarase a partir do primeiro día do mes 

natural seguinte ao da data da correspondente resolución. 

 

CAPÍTULO V 

RELACIÓNS ENTRE A ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS E AS NAIS E PAIS OU 

RESPONSABLES LEGAIS 

 

Artigo 21º. Participación de nais e pais ou das e dos responsables legais 

a) A relación coas/cos nais/pais ou responsables legais, que deberá ser 

fomentada pola dirección da EIM, ten como principais obxectivos: 

1. O intercambio de criterios educativos. 

2. A transmisión mutua de información sobre actitudes e 

comportamento das/os nenas/os. 



 28 

3. Compartir pareceres sobre incidentes, preocupacións, ilusións, 

actividades, etc. 

b) Trala consulta co equipo técnico da EIM a dirección poñerá en coñecemento 

das/dos proxenitoras/es ou responsables legais de cada nena/o a 

información sobre a súa evolución integral. 

c) As/os nais/pais ou responsables legais poderán solicitar reunións coa/co 

titora/titor da/do súa/seu filla/o ou coa dirección de conformidade co horario 

establecido para tal fin, sempre e cando non dificulten a boa marcha da EIM. 

A dirección do centro informará por escrito dos horarios de atención ao 

principio do curso. 

 

Artigo 22º. Reunións  

Co fin de garantir a necesaria cooperación entre o centro e as familias realizaranse 

reunións xerais e de grupo, segundo a natureza dos temas que se vaian tratar. 

Estas terán lugar nas dependencias da EIM, logo de convocatoria por escrito. A súa 

periodicidade será a seguinte: 

a) Dúas reunións xerais, coincidindo co inicio e co remate do curso. 

b) Unha reunión de grupo cada tres meses. 

c) Nas reunións estarán presentes as/os nais/pais responsables legais, así 

como o equipo educativo e a dirección do centro. 

 

Artigo 23º. O libro de reclamacións 

Cada unha das EIMs terá un libro de reclamacións a disposición das/os usuarias/os. 

A dirección do centro poñerá en coñecemento da/o concelleira/o responsable desta 

materia o contido das reclamacións de xeito periódico, agás nos casos nos que se 

requira unha comunicación inmediata. 

 

CAPÍTULO VI 

NORMAS DE SAÚDE, HIXIENE E NUTRICIÓN 

 

Artigo 24º. Aspectos sanitarios 

a) As/os nenas/os deberán acudir á EIM en condicións correctas de saúde e 

hixiene. 

b) Non serán admitidas/os na EIM as/os nenas/os que padezan enfermidades 

infectocontaxiosas. A aparición destas enfermidades deberá ser comunicada 

á dirección do centro que, á súa vez, o poñerá de inmediato en coñecemento 

da concellería responsable das EIMs. 
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c) No caso de observarse síntomas dun proceso infectocontaxioso nas/nos 

nenas/os na propia EIM, informarase á dirección desta, e avisaranse ás/aos 

proxenitoras/es ou responsables legais, co fin de evitar a propagación da 

enfermidade entre as/os demais nenas/os. O reingreso no centro só será 

posible logo de transcorrido o período de contaxio, podendo ser esixido 

informe médico, de ser o caso.  

d) No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na EIM, despois das 

primeiras atención no centro e, á maior brevidade posible, o acontecido 

poñerase en coñecemento da familia da/o nena/o e, se é o caso, garantirase 

que esta/este reciba a atención médica axeitada. 

e) Cando se produza a falta de asistencia á EIM por un período superior a tres 

días, debido a enfermidade ou outras circunstancias, as/os nais/pais ou 

responsables legais deberán comunicar este feito á dirección do centro. 

f) Nos casos nos que se deban administrar medicamentos ás/aos nenas/os, 

deberán ir acompañados de informe médico, actualizada á data do 

tratamento, na que conste o nome da/do menor, o nome do medicamento e 

a forma, dose e periodicidade na administración. Porén, non se administrará 

ningunha medicación que non veña acompañada da autorización por escrito 

da/do nai/pai ou responsables legais. 

g) Todas/os nenas/os que usen cueiros deberán traer un paquete e un bote de 

toalliñas limpadoras, que deberá repoñerse cando sexa preciso. Para ser 

mudadas/os na medida que o precisen. 

h) As/os nenas/os terán sempre unha muda de roupa completa de reposto. 

Todas/os as/os que anden deberán traer un mandilón, unha toalla e un 

vaso. 

 

Artigo 25º. Aspectos alimentarios 

Os centros proporcionarán a aquelas/es que utilicen o seu servizo de comedor unha 

dieta equilibrada e axeitada ás idades das/dos nenas/as, e en todo caso: 

a) Existirá a disposición das/os nais/pais unha relación semanal dos menús 

previstos. 

b) A EIM prestará especial coidado en atender os casos nos que a/o nena/o, 

por razón das súas circunstancias persoais, deba recibir alimentos de forma 

ou en horarios específicos, sen prexuízo de que estes deban ser facilitados 

pola familia. 

 

CAPÍTULO VII 

ESTRUTURA ORGÁNICA 
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Artigo 26º. Persoal dos centros 

As EIMs dos Tilos e Calo contan coa seguinte estrutura organizativa: 

a) dirección 

b) persoal de atención directa as/aos nenas/os 

c) persoal de servizos. 

En todo caso respectaranse os requisitos de ratios e titulación do persoal 

formulados no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de 

menores e os centros de atención á infancia (DOG nº156 do 16 de agosto).   

 

 

 

 

Artigo 27º. Funcións da dirección do centro 

A dirección pedagóxica das EIMs recaerá nalgún dos membros do persoal que conte 

coa titulación de licenciada/o ou mestra/e especialista en educación infantil ou 

equivalente. As súas funcións serán as que seguen: 

a) Responsabilizarse da correcta xestión do centro. 

b) Exercer a xefatura organizativa do persoal adscrito ao centro, ostentando a 

representación da EIM ante calquera outra entidade pública ou privada. 

c) Propoñer ao consello de participación da EIM o proxecto educativo de centro 

elaborado xunto co persoal de atención directa ás/aos nenas/os. 

d) Propoñer á comisión de selección e seguimento da EIM o regulamento de 

réxime interno da EIM elaborado xunto co persoal de atención directa ás/aos 

nenas/os. 

e) Cumprir e facer cumprir as leis e disposicións vixentes, o regulamento de 

réxime interior e toda aquela normativa procedente do departamento da 

Xunta de Galicia con responsabilidades nesta área e do concello de Teo que 

resulte vinculante para as escolas infantís. 

f) Supervisar, coordinar e facer cumprir o programa de actividades. 

g) Manter actualizada mensualmente unha ficha individual de servizos na que 

ademais se recollan as incidencias e cambios que poidan producirse na 

prestación destes. 

h) Elaborar a memoria anual do centro. 

i) Elaborar memoria explicativa de gastos e ingresos, así como, rendición 

anual de contas. 

j) Remitirlles aos órganos do departamento da Xunta de Galicia competente na 

materia e do concello de Teo cantos informes e datos sexan requiridos 
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relativos ás/aos menores atendidos ou a aspectos organizativos e funcionais 

do centro. 

k) Facilitar as inspeccións que o concello poida realizar co fin de garantir a 

correcta prestación do servizo. 

l) Autorizar actuacións extraordinarias para o normal desenvolvemento do 

centro. 

m) Convocar e presidir reunións, así como executar e facer cumprir os acordos 

que nelas se acaden. 

 

Artigo 28º. Funcións das e dos titoras e titores das unidades 

Cada grupo de nenas/os terá unha/un responsable que participará na elaboración, 

execución e avaliación dos programas individuais e colectivos que se establezan 

para o desenvolvemento da súa personalidade e terá a responsabilidade do grupo 

asignado. As/os titoras/es manterán relacións coas/os nais/pais ou responsables 

legais das/dos nenos/as da súa unidade e supervisará ao persoal de apoio ou a 

aquel en prácticas que teñan asignado. 

A distribución das/dos responsables nos diferentes grupos recaerá na dirección da 

EIM e farase de acordo cos criterios establecidos no proxecto educativo da EIM, 

procurando que a/o titora/titor asuma o mesmo grupo de nenas/os de anos 

anteriores. 

 

Artigo 29º. Persoal de atención directa 

O persoal de atención directa ás/aos nenas/os será o que estando en posesión da 

titulación ou habilitación correspondente realice funcións que segundo a súa 

categoría profesional se establezan no correspondente convenio colectivo, así como 

as que lle encomende a dirección da EIM. 

 

Artigo 30º. Persoal de servizos 

O persoal de servizos xerais está integrado polo persoal de cociña e limpeza e 

realizará as función que segundo a súa categoría profesional se establezan no seu 

convenio colectivo así como as que lle encomende a dirección da EIM. 

 

Artigo 31º. Comisión de Selección e Seguimento 

Existirá unha comisión de selección e seguimento para cada unha das dúas EIMs. 

a) A composición será a que segue: 

1. Presidencia: a/o concelleira/o titular da área da que dependan as 

EIMs. 
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2. Vogais: a/o directora ou director da EIM, unha/un membro do equipo 

de servizos sociais municipais responsable da coordinación das EIMs, 

unha/un representante das/dos nais/pais das/dos nenas/os da EIM, 

unha/un concelleira/o en representación da corporación, unha/un 

representante do persoal de atención ás/aos nenas/os. 

3. Secretaria/o: a/o secretaria/o xeral da corporación municipal ou 

funcionaria/o en quen delegue. Contará con voz pero non voto. 

b) Funcionamento: 

1. Reunión: estas comisións reuniranse con dúas finalidades; avaliar as 

solicitudes de praza para a súa adxudicación e manter un seguimento 

permanente do proxecto educativo do centro ao tempo que colaborar 

na resolución das incidencias e conflitos que poidan formularse. As 

reunións terán carácter trimestral, se ben, por pedimento da maioría 

das/dos súas/seus membros poderán reunirse con carácter 

extraordinario. De igual forma e no caso de non existir asuntos que 

tratar, poderá non convocarse na espera da seguinte. 

c) Acordos: as decisións tomaranse por maioría simple e de producirse 

empates decidirá o voto de calidade da presidencia. 

d) Competencias: 

1. Exame e adxudicación de puntuación ás solicitudes de praza. 

2. Elaborar as listas de admitidas/os e de espera. 

3. Apreciar a existencia de circunstancias extraordinarias que 

xustifiquen a admisión de solicitudes de ingreso fora de prazo. 

4. Proposta de altas e baixas nas EIMs. 

5. Aprobar o proxecto educativo do centro e velar polo seu 

cumprimento. 

6. Estudo e resolución dos conflitos de réxime interno. 

7. Garantir a aplicación do presente regulamento. 

8. Con carácter xeral participar na toma de decisións do concello 

referidas á prestación de atención a menores entre 0 e 3 anos, así 

como no estudo, elaboración e aplicación de calquera norma 

necesaria para o bo funcionamento das EIMs. 

 

CAPÍTULO VIII 

A LINGUA 

 

Artigo 32º. O emprego de linguas  
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Dado que o galego é a lingua maioritaria da poboación de Teo e de acordo cos 

obxectivos de área do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado polo 

Parlamento galego que establece o fomento do uso do galego desde a etapa de 0 a 

3 anos, a lingua habitual das EIMs de Teo tanto nos usos orais como escritos será o 

galego. 

Atenderase de xeito individualizado a aquelas/es nenas/os que non teñan 

coñecemento suficiente da lingua galega. 

 

CAPÍTULO IX 

FOMENTO DA IGUALDADE ENTRE NENAS E NENOS 

 

Artigo 33º. Educación na igualdade 

Coa fin de garantir a educación en igualdade e o respecto á diferenza relativas a 

todos os ámbitos, as EIMs participarán activamente no establecemento dos 

alicerces sobre os que asentar comportamentos futuros relacionados coa igualdade 

entre as persoas. Esta participación abranguerá os seguintes aspectos: 

a) Programación de actividades para promover a igualdade entre as/os 

nenas/os e evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por 

razón de sexo. Estas actividades reflectiranse nos proxectos educativos e 

curriculares.  

b) As EIMs poñerán especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións 

que se utilicen como instrumento de traballo. Así mesmo vixiarán que no 

uso da linguaxe se adopten expresións e formas non discriminatorias. 

c) Prestarase especial atención ao fomento da interculturalidade como 

instrumento de superación das desigualdades, inxustizas, prexuízos e 

racismo. 

Neste senso os centros colaborarán nos programas e actividades que o concello 

desenvolvan para promocionar a igualdade e o respecto á diversidade cultural. 

 

CAPÍTULO X 

DEREITOS E DEBERES 

 

Artigo 34º. Dereitos das e dos usuarios e usuarias 

a) Dereitos das/os nenas/os: 

1. A acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminación por razón 

de nacionalidade, sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 
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2. Á debida consideración no trato, á dignidade da persoa, tanto por 

parte do persoal do centro como das/dos demais usuarias/os. 

3. Ao sixilo profesional relativo aos datos do seu historial sanitario e 

sociofamiliar. 

4. A realizar saídas ao exterior. 

5. Á intimidade persoal en función das condicións estruturais do centro. 

6. A que se lle facilite o acceso á atención social, sanitaria, educación, 

cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan 

precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral. 

7. A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara a 

súa integración sociofamiliar, que teña como obxectivos prioritarios a 

súa protección, educación e formación. 

8. A seren educadas/os para a comprensión, tolerancia e convivencia 

democrática, posibilitándolles que poidan facer uso das súas opción 

de forma libre e persoal. 

b) Dereitos das/dos nais/pais ou responsables legais: 

1. A asociárense co obxecto de favorecer a participación na programación e 

no desenvolvemento de actividades do centro. Para o desempeño destes 

fins a dirección do centro prestará á asociación de nais/pais un local do 

centro cando teñan por obxecto os seus fins propios e non perturbe o 

normal funcionamento das actividades; para isto bastará cunha 

comunicación á/ao directora/director da EIM da convocatoria con 48 

horas de antelación. 

2. A seren informados de xeito comprensible das medidas adoptadas 

respecto das/dos súas/seus fillas/os e a pediren explicacións de canto 

afecte a súa propia educación. 

3. A participaren nas actividades educativas: festas escolares (magostos, 

Nadal, Entroido,…), contacontos, axudas na preparación de materiais 

para o traballo das/os nenas/os… 

 

Artigo 35º. Deberes das e dos usuarias e usuarios 

a) Pagar as taxas que se determinen regulamentariamente. 

b) Cumprir as normas sobre a utilización do centro ou servizo determinadas no 

regulamento. 

c) Observar unha conduta inspirada no mutuo respecto, a tolerancia e a 

colaboración. 

d) Participar na vida do centro, de acordo co que dispón este regulamento. 
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Artigo 36º. Dereitos do persoal 

a) Recibir información periódica da marcha e funcionamento do centro, a través 

da/do directora/director. 

b) Presentar propostas que contribúan a mellorar o funcionamento do centro e 

a atención prestada ás/aos menores. 

c) Desenvolver as súas funcións educativas segundo o seu criterio persoal, 

sempre que se axusten á programación anual do centro. 

d) A que se lle proporcionen, dentro das posibilidades do centro, os 

instrumentos e medios necesarios para desenvolver as súas función 

axeitadamente en beneficio das/dos nenas/os atendidas/os. 

 

Artigo 37º. Deberes do persoal 

a) Cumprir e facer cumprir, de acordo coas súas funcións, o regulamento de 

réxime interior. 

b) Velar polo respecto aos dereitos das/dos menores recollidos no presente 

regulamento e aqueles outros recoñecidos na lexislación vixente. 

c) Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais aos que teñan 

acceso en razón das súas funcións. 

d) O cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de 

traballo. 

 

 

Disposición adicional 

 

Para un axeitado control financeiro das EIM, a/o directora/director deberá presentar 

memoria explicativa de gastos e ingresos, así como, rendición anual de contas.  

 

Disposicións derradeiras 

Primeira.- Correspóndelle á/ao concelleira/o responsable da área de benestar 

social, dirixir a coordinación do concello coas EIMs, podendo esta/e nomear á/ao 

técnica/o que estime competente para desenvolver as actuacións precisas que a 

fagan efectiva. 

 

Segunda.- O presente regulamento entrará en vigor una vez publicado o seu texto 

íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto polo artigo 

65.2 da lei 7/85, permanecendo en vigor ata que o Pleno da Corporación acorde a 

súa modificación ou derrogación. 
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Teo, ___ de ____ de 2008 

ANEXO I- BAREMO 

 

1. Situación sociofamiliar: 

Por cada membro da unidade familiar 2 puntos 

Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo 

desta  

1 punto 

No caso de que a/o nena/o para a/o que se solicita praza nacese nun parto 

múltiple 

1 punto 

Por cada membro da unidade familiar, afectado por unha discapacidade 

recoñecida, enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou 

drogodependencia 

 

2 puntos 

Pola condición de familia monoparental 3 puntos 

Por ausencia do fogar de ambos os dous membros parentais 6 puntos 

Pola condición de familia numerosa 3 puntos 

Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas Ata 3 puntos 

 

 

2. Situación laboral familiar 

Situación laboral de ocupación 

1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 3 puntos 

2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 3 puntos 

Situación laboral de desemprego (1) 

1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos 

2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos 

 

3. Situación económica segundo a renda per cápita mensual 

Inferior ao 25% do IPREM  +4 puntos 

Entre o 25% e o 50% do IPREM +3 puntos 

Superior ao 50% e inferior ao 75% do IPREM +2 puntos 

Entre o 75% e p 100% do IPREM +1 puntos 

Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM -1 puntos 

Entre o 125% e o 150% do IPREM -2 puntos 

Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM -3 puntos 

Igual ou superior ao 200% do IPREM -4 puntos 

 

 

(1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao 

de apertura do prazo de presentación de solicitudes. 
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No caso de familias monoparentais adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente 

computando por dous. 

 

 

ANEXO II- SOLICITUDES 

 

- Novo ingreso 

 

- Reserva de praza 

 

 
 

SOLICITUDE DE NOVO INGRESO 
 NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

 
Os apartados sombreados serán cubertos pola administración. 
 

 
 
 
 
 

CENTRO SOLICITADO (sinalar a orde de 
preferencia, só no caso de solicitar ambos 
centros) 
 
 
                        Calo                                    Os 
Tilos 
 
 

REXISTRO DE ENTRADA FÓRA DE PRAZO 
Motivo principal: 

Nº DE EXPEDIENTE 

 
QUENDA  
 
                                                Xeral 
 
                                                Discapacidade 
 
                                                Urxencia 
 

PUNTUACIÓN GLOBAL 
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       Riscar cun “x” no caso de estar interesado/a en prazas de Cheque Infantil, 
       ao non conseguir praza en calquera destas escolas. 

 
 

Horario Entrada Saída Causa principal do 
horario ampliado 

Xornada completa   
Continuada   

Partida   
Media xornada   

Mañá   
Tarde   

Horario ampliado   

 

 
COMEDOR 
 Atención con comedor   Almorzo   
 Atención sen comedor 
      Xantar  
      Merenda 
DATOS DA/O NENA/O 
Apelidos e 
nome__________________________________________________________________ 
Data de nacemento ________________________________ Nº da seguridade 
social___________________________ 
 
DATOS DA PERSOA QUE SOLICITA(nai/pai ou responsable legal) 
Apelidos e nome 
______________________________________________________________________ 

NIF-NIE _________________________________ Enderezo ____________________ 

______________________________________________________________________
_________________________ 

Lugar do traballo _________________________________________________ 

Teléfono de contacto e/ou enderezo electrónico __________________________ 
 

DATOS DA/O SEGUNDA/O PROXENITORA/PROXENITOR OU 
RESPONSABLE LEGAL 
Apelidos e nome __________________________________________________ 

NIF-NIE _________________________________ Enderezo _____________________ 

_______________ 

Lugar do traballo ________________________________________________ 

Teléfono de contacto e/ou enderezo electrónico __________________________ 
 

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (sen a/o menor nen a/o, proxenitora/proxenitor 
ou responsable legal) 
Apelidos e nome     NIF-NIE   Data de 
nacemento  Parentesco 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
_________________________ 
 

SITUACIÓN SOCIO – FAMILIAR       
  A cubrir pola      
 administración 

Número total de membros da unidade familiar:      
   
Número de membros que, non formando parte da unidade familiar,  
están a cargo desta.          
  
Número de membros, incluída/o a/o solicitante, con enfermidade ou  
minusvalidez.            
  
 

     Tipo de enfermidade ou minusvalidez (marcar cun “X”):   1º proxenitor/a     2º 
proxenitor/a        Outros membros 

 Minusvalidez     
   
Enfermidade crónica que requira internamento periódico     
   
 Alcohoslimo ou drogodependencia     
   
 
            Si    /    Non 

Condición de familia monoparental     
  

Ausencia do fogar de ambos os dous membros parentais     
   

Condición de familia numerosa     
   

Irmá/s ou irmán/s con praza renovada no centro para o vindeiro curso   
    

          Nome da/o irmá/n con praza renovada    Centro ao que asiste 
1_____________________________________________________________________
_________________________ 
2_____________________________________________________________________
_________________________ 
 

Calquera outra circunstancia familiar grave 
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SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR: 
Cubrir os ingresos mensuais na casilla correspondente, no caso de non ter ingresos,  
        A cubrir pola 
marcar a opción correcta cun “X”.            
administración 

Ocupación laboral: 

 1º proxenitora/proxenitor ou responsable legal    
   

 2º proxenitora / proxenitor ou responsable legal    
   

Desemprego: 

 1º proxenitora/proxenitor ou responsable legal    
   

 2º proxenitora / proxenitor ou responsable legal    
   

 

Outras situación laborais:     
   

Situación 1º proxenitora /proxenitor: 
_______________________________________________ 

Situación 2º proxenitora / 
proxenitor:_______________________________________________ 

 

Consonte o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán 
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Teo relacionados con este trámite, coa 
finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas de procedementos e consultas que inicia a persoa interesa con esta 
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por 
escrito, que se presentará no Rexistro Xeral do Concello. 

Data e 
sinatura________________________________________________________________
___________________ 
 

Concello de Teo –  
 
 
 

NOVO INGRESO 
 
 
DOCUMENTACIÓN ORIXINAL QUE DEBE ACHEGARSE CON ESTA 
SOLICITUDE 
 
 Libro/s de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar 
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 DNI/NIE da persoa que solicita 

 Libro de familia numerosa 

 Certificado/s de 
minusvalidez ou informe de saúde 

 Xustificante de familia 
monoparental (sentenza de 

separación ou divorcio, maltrato…) 

 Xustificación de ingresos: última nómina e declaración de IRPF, ou xustificantes 
de pensións de todos os membros ou certificados negativos 

Outros documentos nos que consten incidencias familiares económicas e sociais 
puntuables no baremo 

 Certificado de convivencia do padrón municipal  

 
 
 

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA 
 NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

 
Os apartados sombreados serán cubertos pola administración. 
 

REXISTRO DE ENTRADA FÓRA DE PRAZO 
Motivo principal: 

 
QUENDA  
 
                                                Xeral 
 
                                                Discapacidade 
 
                                                Urxencia 
 

Nº DE EXPEDIENTE 



 42 

CENTRO SOLICITADO (sinalar a orde de 
preferencia, só no caso de solicitar ambos 
centros) 
 
 
                        Calo                                    Os 
Tilos 

 
 

Horario Entrada Saída Causa principal do 
horario ampliado 

Xornada completa   
Continuada   

Partida   
Media xornada   

Mañá   
Tarde   

Horario ampliado   

 

 
COMEDOR 
 Atención con comedor 
 
 Almorzo   
            
           Atención sen  comedor 
 
 Xantar     
  
           Merenda 
 
DATOS DA/O NENA/O 
Apelidos e nome___________________________________________________ 
Data de nacemento ___________________________ 
Nº da seguridade social___________________________ 
 
 
DATOS DA PERSOA QUE SOLICITA(nai/pai ou responsable legal) 
Apelidos e nome _______________________________________________ 

NIF-NIE _________________________________ Enderezo _________________ 

Lugar do traballo _________________________________________________ 

Teléfono de contacto e/ou enderezo electrónico ___________________________ 

 
DATOS DA/O SEGUNDA/O PROXENITORA/PROXENITOR OU 
RESPONSABLE LEGAL 
Apelidos e nome __________________________________________________ 

NIF-NIE _________________________________ Enderezo ________________ 
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Lugar do traballo ______________________________________________________ 

Teléfono de contacto e/ou enderezo electrónico _____________________________ 

 
DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (sen a/o menor nen a/o, proxenitora/proxenitor 
ou responsable legal) 
Apelidos e nome     NIF-NIE   Data de 
nacemento  Parentesco 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR: 
Cubrir os ingresos mensuais na casilla correspondente, no caso de non ter ingresos,  
        A cubrir pola 
marcar a opción correcta cun “X”.            
administración 

 

Ocupación laboral: 

 1º proxenitora/proxenitor ou responsable legal    
   

 2º proxenitora / proxenitor ou responsable legal    
   

Desemprego: 

 1º proxenitora/proxenitor ou responsable legal    
   

 2º proxenitora / proxenitor ou responsable legal    
   

 

Outras situación laborais:     
   

Situación 1º proxenitora /proxenitor: ___________________________________ 

Situación 2º proxenitora / 
proxenitor:_______________________________________________ 

 

Consonte o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os 
seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Teo 
relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas de procedementos e 
consultas que inicia a persoa interesa con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de 
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acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que se presentará no Rexistro Xeral do 
Concello. 

 

Data e sinatura___________________________________________________ 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 
 

 No caso de non estar empadroados/as, certificación de empresa na que figure o 
lugar de traballo, cando sexa este o motivo alegado para demandar praza na 
escola infantil. 

              Documentos acreditativos de novas circunstancias familiares respecto do ano 
anterior.” 
 

 

 

Intervén o concelleiro delegado de igualdade, benestar e servicios sociais, Sr. 

Fernández , para dicir que o motivo de redactar este regulamento é que agora 

mesmo existen dous regulamentos, un de funcionamento das escolas infantís e 

outro de adxudicación de prazas, e entre os mesmos hai contradiccións que é 

preciso resolver, porque é imposible aplicar os dous e que o que está pasando 

é que non se cumpren, que tal e como están reguladas agora mesmo as 

escolas infantís habería que pechalas no mes de agosto, tal como establece o 

Regulamento existente, e modificar os horarios que teñen establecidos. 

Ademais con este regulamento preténdese salvar as lagoas que hai no tema da 

adxudicación das prazas, non existen follas de solicitude ademáis o 

regulamento proposto unifica os dous anteriores e establece medidas de 

auditoría interna de funcionamento, e un proxecto educativo que agora non 

existe etc. Engade que se entregou copia do texto do regulamento ás 

asociacións de pais e ás direccións dos centros despois de que fose informado 

pola comisión informativa, para darllo a coñecer e tratase dun texto sinxelo e 

práctico que cree que debe ser aprobado para o bo funcionamento das escolas 

infantís. 

O Sr. Parajó intervén para dicir que se non é preciso traer regulamentos ó 

Pleno porque chega con medidas de caracter interno, que non os traian, 

peroque se os traen á aprobar polo Pleno teñen que consensualos coa 

oposición, hai unha enmenda do PSdeG-PSOE e un escrito dos pais de 

alumnos da escola infantil de Os Tilos propoñendo modificacións ó 

regulamento, que redactaron na reunión de 28 de abril, e ningunha das dúas 

cousas se teñen en conta e polo tanto pide que quede o asunto sobre a mesa.  
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A continuación intervén o Sr. Leis, que antes de entrar no fondo do asunto pide 

ó Sr. Alcalde que as bandeiras e o retrato do Rei ocupen o lugar que lle 

corresponde no salón de sesións. 

Con respecto ó regulamento que se trata de aprobar recrimina ó grupo da 

oposición que non se consensuase o texto antes de levalo á informe da 

Comisión, porque é imposible presentar enmendas no prazo comprendido entre 

as comisións informativas e as sesións plenarias, e ademáis o seu grupo fixo 

algunhas aportacións na Comisión informativa e non se lle fixo caso, porque 

non se recolleu ningunha. Dille ó Sr. Fernández que a reunión cos pais despois 

da Comisión informativa debería tela feito antes, porque a participación dos 

pais é fundamental e se querían facer aportacións  tiñan que coñecer o texto do 

regulamento antes de que fose informado pola Comisión, porque despois non 

hai tempo de modificalo e encontrámonos con que os pais fannos chegar un 

documento con diferenzas con respecto ó texto presentado polo equipo de 

goberno, que entre outras cousas, non contempla a creación dun cosello 

escolar, motivos polos que presentaron unha enmenda pedindo que se retirara 

o documento da orde do día para consensuar un novo texto cos grupos da 

oposición, cos pais de alumnos e co persoal responsable dos centros. 

O Sr. Blanco intervén para dicir que quere incidir na petición de que se cumpra 

a Lei de símbolos e en canto ó regulamento debe ser consensuado cos demáis 

grupos políticos porque o grupo de goberno non tén maioría absoluta, e cos 

pais de alumnos porque no escrito que elaboraron hai un montón de 

suxerencias que se deberían ter en conta, e polo tanto súmanse a petición do 

PSdeG-PSOE de que se retire o texto presentado, noutro caso o seu grupo 

vota en contra. 

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que é a súa intención cumprir coa Lei de 

símbolos que sempre respetou. 

 En canto ó texto do regulamento di que agora mesmo hai dous regulamentos 

aprobados con contradicións entre os mesmos que non permiten a súa 

aplicación e que o Sr. Leis votou a favor, aínda que non foron consensuados 

nin cos grupos da oposición nin cos pais de alumnos, e neste caso os grupos 

da oposición contaban co texto proposto e non fixeron ningunha aportación ó 

mesmo, engade que o grupo de goberno vai manter o texto do regulamento 

porque lle parece importante que saia adiante para eliminar as contradicións 

que existen na regulación actual, e se non se aproba xa se fará outro, porque é 

a súa intención regular axeitadamente as escolas infantís. Engade que o 

Concelleiro fixo un traballo serio e tentou poñerse en contacto cos pais  de 

alumnos de Calo e de Os Tilos, polo que cando menos debería contar co 
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escrito que tén a oposición e que a asociación de pais da escola infantil de Os 

Tilos non se lle remiteu ó grupo de goberno. 

A continuación intervén o Sr. Fernández  para dicir que, unha vez que os 

grupos da oposición tiveron o texto do regulamento, púxese en contacto cos 

pais de alumnos, primeiro cos de Calo e despois cos de Os Tilos, para darlle 

acoñecer o texto do regulamento, e a Comisión Informativa é para que se fagan 

as modificacións oportunas, para iso se entrega a documentación con 

anterioridade e non se fixo ningunha. En canto ós consellos escolares, non 

existen como tal nas escolas infantís, poden existir unha comisión de 

valoración que se lle pode chamar consello escolar ou de calquera outra 

maneira, e nos quixémoslle chamar “de baremación”, pero non hai inconvinte 

en cambiarlle o nome se é ese o problema, pero non se pode descalificar todo 

o capítulo do texto sen máis, porque a participación dos pais queda 

garantizada. Engade que os pais de alumnos da escola infantil de Calo 

manifestaron a súa conformidade co texto do regulamento e os de Os Tilos non 

lle comunicaron nada e aínda tentou poñerse hoxe en contacto con eles antes 

do Pleno e non lle foi posible, e polo tanto non se vai retirar o regulamento da 

orde do dia porque é necesaria a súa aprobación para cumprir a lexislación 

vixente e ademais é necesario normalizar a situación actual, porque as escolas 

teñen que funcionar de acordo co regulamento que lle sexa de aplicación, e iso 

hoxe non pasa. 

O Sr. Parajó intervén para recordarlle ó Sr. Alcalde que se tén comprometido a 

deixar sobre a mesa os asuntos cando se solicite para melloralos e hoxe 

negase a deixar este asunto sobre a mesa cando podería haber algunha 

aportación dos pais de Os Tilos e pide que se deixe sobre a mesa, porque 

entende que tén que haber un regulamento pero non ve o problema en deixalo 

sobre a mesa e negociar o texto cos grupos da oposición e coas asociacións 

de pais para melloralo. 

O Sr. Leis pídelle ó Sr. Alcalde que non terxiversen as cousas, e aclara que o 

grupo socialista non votou a favor do regulamento de Os Tilos, e si votaron a 

favor do de Calo porque o grupo de goberno aceptou que participaran os pais 

de alumnos. Engade que dende a convocatoria das comisións informativas ata 

a celebración das mesmas non hai tempo para estudiar toda a regulamentación 

existente para facer aportacións, e neste caso concreto cando se convocaron 

as comisións informativas non lles deron a documentación completa. Engade 

que cando se quere consensuar algo hai que facelo con anterioridade ás 

comisións e logo na comisión informativa elabórase o dictame, e que en canto 

ó consello escolar, non se trata do nome que se lle dea, senón de que o 

regulamento non recolle as atribucións do consello escolar, e remata pedindo 
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que se deixe sobre a mesa o regulamento para melloralo e consensualo antes 

de chegar á comisión informativa, porque o regulamento non está ben feito e 

proba disto é que os pais de alumnos non están de acordo co texto, polo que 

para facer as cousas ben e de conformidade coa enmenda presentada no 

rexistro de entrada o dia 29 de abril, co nº 3.632, na que piden a retirada do 

proxecto de regulamento de organización e funcionamento das escolas infantís 

municipais de Tilos e Calo e a elaboración dun novo consensuado cos 

pais/nais dos centros sinalados e coas diversas forzas políticas da Corporación 

para presentalo no vindeiro pleno ordinario do mes de maio, e escoitar a 

opinión dos profesionais profesionais que na actualidade están a desempeñar 

as suas funcións educativo-asistenciais nestes centros. 

 Intervén o Sr. Blanco para dicir que se non retiran o regulamento da orde do 

día o seu grupo vota en contra da súa aprobación. 

A continuación o Sr. Alcalde dí que detrás do regulamento hai un gran traballo 

e non está disposto a retirar o asunto da orde do día, e acláralle ó Sr. Parajó 

que está disposto a retirar da orde do día un asunto cando haxa un motivo de 

peso, pero neste caso concreto non se fixo ningunha aportación ó texto do 

regulamento e non hai razón para retiralo. Dille ó Sr. Leis que non é serio dicir 

que non teñen tempo para facer aportacións ó regulamento cando dispoñen 

dunha dedicación exclusiva. 

O Sr. Alcalde considera suficientemente debatido o asunto para sometelo a 

votación, e pide a palabra o Sr. Leis para pedir que antes se someta a votación 

a enmenda do PSdeG-PSOE. Respóstalle o Sr. Alcalde que non se trata dunha 

enmenda porque na mesma pídese a retirada do asunto da orde do día, non se 

modifica a Proposta da Alcaldía e polo tanto non  ten sentido sometela a 

votación, porque a retirada do asunto da orde do día é competencia da 

Alcaldía. 

Seguidamente procedese a votar a Proposta da Alcaldía quedando rexeitada 

con seis votos a favor do BNG e 11 votos en contra (6 do PP, 4 do PSdeG-

PSOE e 1 de  INTEO). 

 

7ª.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE REFERENTE Á CREACIÓN E 

POSTA EN FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL  

A continuación dáse conta do informe favorable emitido pola Comisión de 

Educación e Mocidade, sobre a moción do PSdeG-PSOE, que literalmente 

transcrita dí: 
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“A calidade da democracia mídese, entre outros parámetros, pola capacidade de 
xestionar a complexidade da estrutura social incorporando ao conxunto da sociedade na 
toma de decisións a través de procesos de deliberación e de diálogo. 
 
A participación cidadá non é unha alternativa aos procedementos representativos, senón 
unha condición necesaria para que os nosos mandatarios públicos gobernen mellor. 
 
Os socialistas de Teo queremos un novo goberno local que signifique máis democracia 
e mellor xestionada. E ese goberno municipal ha de fundamentarse basicamente no 
protagonismo dos cidadáns e cidadás como axentes activos da construción do espazo 
cívico no que desenvolven a súa vida cotiá como usuarios de servizos públicos locais de 
calidade e que garantan do bo funcionamento da democracia municipal. 
 
Un deses eidos, onde é absolutamente imprescindible a participación activa da cidadanía 
no goberno local é o da educación. 
 
A Constitución Española recoñece como un dos valores fundamentais o da participación 
da organización do sistema escolar dende o ámbito máis pequeno dos propios centros 
educativos, ata outras instancias territoriais como son a autonómica, a estatal e, por 
suposto, a municipal. 
 
Por todo isto, os socialistas fomos pioneiros nesta era democrática, no desenvolvemento 
de mecanismos lexislativos encamiñados a fomentar e regular a participación da 
cidadanía no terreo educativo. 
 
Así, en diversos momentos, impulsamos e aprobamos normas que acollen estes aspectos 
como a Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, ou a Lei 
orgánica 9/1995, de 20 novembro, de participación, avaliación e goberno dos centros 
docentes. 
 
No ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e como extensión e 
concreción da lexislación estatal para regular os órganos de participación educativa nas 
diferentes instancias territoriais, aprobáronse con posterioridade á Lei 3/1986, de 18 de 
decembro, de consellos escolares de Galicia e o Decreto 44/1988, de 11 de febreiro, da 
Xunta de Galicia. 
 
Os consellos municipais de educación que se configuran como organismos de 
asesoramento, consulta, proposta e participación da cidadanía sobre o ensino non 
universitario no ámbito local, concíbense como instrumentos de participación dentro do 
sistema escolar e pretenden contribuír á corrección de desigualdades socioculturais, 
conseguir un ensino máis eficaz e de máis calidade e cohesión do tecido social, 
implicando e comprometendo aos sectores e persoas máis directamente involucrados no 
eido educativo. 
 
Así, o Decreto 44/1988, do 11 de febreiro, polo que se regulan o Consello Escolar de 
Galicia e os consellos escolares territoriais e municipal que desenvolve a Lei3/1986, do 
18 de decembro de consellos escolares de Galicia define os consellos escolares 
municipais como “órganos de consulta e participación dos sectores afectados na 
programación do ensino non universitario e na planificación dos centros escolares no 
ámbito municipal”. 
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O Concello de Teo, malia que nalgunha pasada lexislatura aprobara a creación deste 
organismo, non ten en funcionamento, neste intre, un consello escolar municipal. 
 
A súa necesidade é obvia, sobre todo tendo en conta a entidade e importancia do noso 
municipio, a súa localización xeográfica, o grao de complexidade do seu tecido social e 
a necesidade de solucionar problemas e carencias estruturais que neste eido da 
educación ten o noso concello. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Á vista do exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno da 
Corporación a seguinte proposta de resolución: 
 
1. Crear o Consello Escolar Municipal. 
2. Por parte do goberno municipal adoptaranse todas as medidas pertinentes para que 

este consello se constitúa definitivamente antes de que remate o presente ano 2008. 
3. A tal fin, o Alcalde convocará a Comisión Informativa de Educación para que 

elabore un ditame de Regulamento de funcionamento do Consello Escolar 
Municipal para sometelo á súa aprobación no vindeiro Pleno ordinario do mes de 
maio.”. 

 
A corporación queda enterada e intervén o Sr. Leis para defender a necesidade 

de crear o consello escolar. 

Seguidamente intervén o Sr. Parajó para manifestar que está de acordo coa 

proposta do grupo socialista, manifestación á que se suma o Sr. Blanco. 

Seguidamente o Sr. Alcalde dí que o grupo de goberno tamén está de acordo e 

somete o asunto a votación quedando aprobada por unanimidade a proposta 

do grupo municipal do PSdeG-PSOE. 

 

8º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE SOLICITA A 

CLASIFICACIÓN COMO DOTACIONAL NO FUTURO PXOM DE TEO DA 

TOTALIDADE DA SUPERFICIE DAS PARCELAS DE PROPIEDADE 

MUNICIPAL LOCALIZADAS EN RARÍS (ZONA DO CENTRO CULTURAL) E 

EN RIBAS (OZA). 

Dáse conta do informe emitido en sentido favorable pola Comisión Urbanismo, 

Vivenda e Infraestructuras sobre a moción do PSdeG-PSOE  que se transcribe 

a continuación: 

 

“No lugar de Ribas, parroquia de Oza e no de San Miguel de Rarís, parroquia do mesmo 
nome, Sestelo, existen dúas grandes parcelas de propiedade municipal que no texto do 
PXOM, aprobado provisionalmente, aparecen cualificadas en gran parte da súa 
extensión como solo rústico de protección agropecuaria. 
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Sorprende esta cualificación do solo cando se trata de predios de considerable 
extensión, que acollen instalacións festivo-recreativas e que foron adquiridas polo 
Concello de Teo aínda non hai moito tempo, para destinalas a usos, precisamente, 
dotacionais. A cualificación da maior parte destas superficies como “solos de protección 
agropecuaria” restrinxe e condiciona de maneira importante o seu uso futuro para 
equipamentos públicos, cousa que se pode evitar axilizando moitísimo os trámites, se 
agora o Pleno da Corporación solicita á Xunta de Galicia, antes da aprobación definitiva 
do PXOM a súa clasificación como “uso dotacional”. 
 
Deste xeito, o Concello de Teo, ademais de recuperar un investimento económico 
realizado no pasado aseguraríase xa unha boa superficie de terreo para equipamentos 
públicos, dos que, precisamente, tanto necesita o noso municipio e localizados en 
ámbitos xeográficos estratéxicos para a vertebración territorial e social do noso 
concello. 
 
As características concretas destas parcelas son as seguintes: 
a) Parcelas núm. 438, 439 e 525 no polígono 5 da concentración parcelaria de Rarís, 
situadas no lugar de San Miguel de Rarís. Neste intre acolle un centro sociocultural 
(pendente de rematar) e o novo campo da festa, que tamén serve de aparcadoiro. Dáse, 
ademais, a circunstancia de que estas parcelas foron adquiridas polo Concello de Teo 
por un valor de 22 millóns das antigas pesetas, por acordo plenario  do 31/05/1999, co 
fin de destinalas a usos dotacionais de carácter deportivo recreativo cultural. 
b) Parcela núm. 121 do polígono 3 da concentración parcelaria de Oza. Alí atópase 
agora un edificio que será destinado a centro sociocultural e que aínda está inacabado. 
Na actualidade serve tamén como zona de espectáculos festivos. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Á vista do exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno da 
Corporación a seguinte proposta de resolución: 
 
- Solicitar á Dirección Xeral de Urbanismo da Consellaría de Política Territorial da 
Xunta de Galicia a clasificación como “dotacional público” a totalidade da superficie 
ocupada polas seguintes parcelas de titularidade municipal: 
a) Parcelas núm. 438, 439 e 525 no polígono 5 da concentración parcelaria de Rarís, 
situadas no lugar de San Miguel de Rarís. 
b) Parcela núm. 121 do polígono 3 da concentración parcelaria de Oza.”. 
 

A Corporación queda enterada e intervén o Sr. Leis que pide que se clasifiquen 

como dotacionais as parcelas ás que se fai referencia na moción co obxecto de 

evitar problemas no futuros obre o destino das mesmas. 

Intervén o Sr. Parajó para manifestar que está de acordo coa proposta do 

grupo socialista e cree que non debe haber problema en modificar estas 

parcelas como unha corrección de erros. 

O Sr. Blanco tamén manifesta a súa conformidade coa proposta, e engade que 

xa se lle dixo ó equipo redactor no seu día que clasificaran estas parcelas 

como dotacionais e non lle parece normal que non o fixeran. 
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A continuación intervén o Sr. Sisto para dicir que máis que dotacionais serían 

solo de equipamento comunitario, pero están de acordo co fondo do asunto. 

 

Sometido o asunto á votación queda aprobada a moción por unanimidade. 

 

9º.- MOCIÓN DO PSdEG-PSOE RELATIVA Á ELAVORACIÓN DO 

PROXECTO TÉCNICO DA ESTRADA MUNICIPAL MILLADOIRO-

PONTEVEA CO FIN DE ACOMETER AS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO 

E MELLORA DO SEU TRAZADO DESDE UNHA PERSPECTIVA INTEGRAL 

E INCORPORALA Ó POS DA DEPUTACIÓN DO ANO 2009.  

Seguidamente dáse conta do informe emitido en sentido favorable pola 

Comisión de Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras sobre a moción que se 

transcribe a continuación: 

 

“Con motivo do pasado debate orzamentario o Grupo Socialista fixo ver a necesidade 
de que o goberno municipal fixase entre as súas prioridades a realización das obras de 
acondicionamento e mellora da estrada municipal Milladoiro – Pontevea. 
 
Á vista do desinterese amosado polo goberno municipal respecto desta suxestión, o 
Grupo Socialista presentou por escrito (07/02/2008) unha serie de propostas para 
incorporar ao Plan de investimentos que acompaña aos orzamentos municipais do 2007, 
entre as que se salientaba como obxectivo prioritario a elaboración do “proxecto de 
asfaltado da estrada local Milladoiro-Pontevea con obras complementarias como 
sinalización, seguridade, iluminación pública, recollida de pluviais con gabias 
compactas de formigón, beirarrúas nas zonas urbanas de Solláns, Luou e Rarís, etc. “. 
 
Esta proposta socialista enmarcábase no contexto doutra máis ampla que formulaba o 
“desvío da partida económica prevista no Plan de investimentos para a “extensión da 
fibra óptica” (proposta do goberno municipal) cara a acometida da 1ª fase dun Plan de 
mellora da rede viaria municipal”. 
 
Como se sabe, esta iniciativa socialista non foi tida en conta polo equipo de goberno e, 
polo tanto, quedou rexeitada de facto. 
 
Con posterioridade, o grupo de goberno presentou ao Pleno da Corporación de 
27/02/2008 unha proposta que pretendía desviar unha partida de 58 551.04 euros que o 
goberno municipal anterior tiña destinada para investir nos Tilos co fin de “sufragar a 
mellora da obra de remodelación da estrada Vilar de Calo-Pontevea, utilizando 
aglomerado en quente, tamén no resto dos tramos que non se contemplaban”. 
 
Esta proposta da Alcaldía de Teo recoñecía implicitamente a existencia dunhas obras de 
“asfaltado” aprobadas polo goberno anterior que agora se querían ampliar retirando 
fondos económicos que tiñan destinatario fixado por decisión, obxectivamente 
xustificada, do anterior goberno local. 
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En definitiva, tratábase exclusivamente de “obras de asfaltado” que non ían 
acompañadas do necesario proxecto técnico e que se detraían doutras zonas do concello. 
 
A posición dos socialistas de Teo ao respecto foi moi clara, contundente e coherente coa 
súa postura sobre este asunto: 
 
Primeiro: non lesionar intereses de terceiros. Os investimentos previstos nos Tilos 
estaban perfectamente xustificados e, polo tanto, non era nin razoable nin conveniente 
desvialos para outro fin. 
 
Segundo: ademais de facer observacións sobre a contradición do goberno municipal, 
que poucas semanas antes rexeitara a proposta socialista para incluír esta obra no Plan 
de investimentos dos orzamentos municipais 2008, facíase fincapé na necesidade 
imperiosa da realización desta obra, con criterios técnicos rigorosos, tendo en conta o 
carácter estratéxico desta estrada, e abordando a mesma dende unha perspectiva global, 
é dicir, non só asfaltado, senón tamén os demais aspectos complementarios de calquera 
vía e que xa se fixo referencia na nosa emenda aos orzamentos. 
 
Terceiro: necesidade de elaboración do proxecto técnico e estudo económico como 
requisito indispensable previo a calquera decisión. 
 
Así, nese senso, o grupo socialista presentou unha emenda a esa proposta do goberno 
local que, literalmente, no seu parágrafo inicial pedía: 
 
1. Encargar xa un proxecto técnico de acondicionamento e mellora da estrada local 

Milladoiro-Pontevea  que contemple non só as intervencións no firme da calzada 
con aglomerado en quente, senón a definición do trazado (con procesos 
expropiatorios incluídos), seguridade viaria, iluminación pública, gabias de pluviais 
de formigón, beirarrúas nas zonas urbanas de Solláns, Luou e Rarís, etc. 

 
Esta emenda socialista foi aprobada cos votos da maioría dos membros da Corporación 
municipal. Mais a estas alturas non temos coñecemento documentado de que o goberno 
municipal adoptara as medidas pertinentes para executar este punto do acordo adoptado 
no Pleno. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Diante de todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a 
consideración do Pleno a seguinte proposta de resolución: 
1. Que por parte do Goberno municipal se proceda xa á elaboración do proxecto 

técnico desta estrada no que se contemple, ademais das previsións económicas, 
todos os aspectos sinalados: asfaltado con aglomerado en quente, solución aos 
problemas puntuais dos seu trazado, seguridade viaria, recollida de pluviais con 
gabias de formigón, iluminación, urbanización dos núcleos de Solláns, Luou e Rarís, 
etc. 

2. Este proxecto técnico deberá estar elaborado antes de outubro do presente ano co fin 
de incorporalo ao POS da Deputación para o ano 2009.”. 
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Intervén o Sr. Leis para explicar que se trata de contar con un proxecto integral, 

que recolla todas as actuacións necesarias para executar no POS/2009 e en 

anos sucesivos, porque entende que as obras que se fixeron non son 

suficientes.   

O Sr. Parajó di que está de acordo coa elaboración do proxecto pero non con 

incluir as obras no POS/2009 porque as demáis parroquias tamén teñen 

necesidade de inversións. 

A continuación intervén o Sr. Blanco para manifestar que está de acordo co Sr. 

Parajó  e engade que o seu grupo abstense porque están de acordo co 

proxecto pero non co compromiso de incluir as obras no POS de 2009. 

Seguidamente intervén o voceiro do BNG, Sr. Sisto, para dicir que pensa que 

esta moción o que trata é de tapar unha actuación anterior da oposición que no 

Pleno anterior votou en contra da proposta de facer esta obra con aglomerado 

coa desculpa perversa de que se lle quitaban os cartos a Os Tilos, cando todos 

sabian que a obra de Os Tilos xa estaba feita, e agora polas presións dos 

veciños de Rarís, queren compometernos a facer o que eles se negaron a facer 

antes. Engade que non  se entende porque se opuxeron a facer unha mellora 

na obra que evitaba que a estrada quedara un pedazo de aglomerado e outro 

de gravilla, tal como estaba no proxecto que tiña aprobado o anterior equipo de 

goberno, non se sabe con que criterio, e agora traen esta proposta para lavar a 

cara ante os veciños, para o que non conten co equipo de goberno. 

Intervén de novo o Sr. Leis para aclarar que a preocupación por esta estrada 

non é nova porque o PSOE xa presentara dúas propostas, en 2004 e 2006, nas 

que se pedía a mellora da estrada, e na presente lexislatura presentou unha 

enmenda ós ornamentos en relación con esta obra que o equipo de goberno 

rexeitou, e agora querian facer a obra cos cartos da parroquia de Os Tilos e a 

isto foi ó que se opuxo o PSOE. Engade que a obra proposta afecta a varias 

parroquias, non se trata dun investimento para unha sola zona, e acepta 

modificar a redación da moción presentada para que quede claro que non se 

trata de incluir todo o proxecto no POS de 2009, senón de redactar ahora o 

proxecto integral e incluilo no POS por fases. 

A continuación intervén o Sr. Parajó para dicir que está de acordo coa moción 

nos temos que acaba de concretar o Sr. Leis. 
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O Sr. Blanco dí que os cartos que se pretendian sacar das outras parroquias 

non chegaban para facer este proxecto, e engade que está de acordo coa 

moción se as obras se fan por fases. 

Intervén de novo o Sr. Sisto para dicir que non é tan difícil de entender que non 

se lle quitaban os cartos as parroquias porque a obra de Os Tilos xa estaba 

feita e a outra obra era da depuradora de Luou que non se vai facer porque 

queda suprimida polo coletor, e enriba os cartos íanse invertir na mesma 

parroquia de Luou, e era o momento de facer a obra de aglomerado porque 

estaba traballando alí a empresa e tratábase de substituir a gravilla por 

aglomerado en todo o tramo pero non quixeron e polo tanto fixose de 

aglomerado ata onde se puido e o resto tivo que quedar de gravilla, e , aínda 

que a obra esté ben executada, tén que notarse a diferenza. 

Toma a palabra o Sr. Alcalde para dicir que o grupo de goberno está de acordo 

en que se aprobe a moción no suposto de que se modifique a redacción de 

xeito que se faga agora o proxecto pero sen comprometerse a incluilo no POS 

de 2009. 

Sometido a votación a Corporación acorda por maioría, con 11 votos a favor (6 

do PP, 4 do PSOE e 1 de INTEO) e 6 abstencións do BNG, elaborar o proxecto 

técnico tal como se propón na moción do PSdeG-PSOE, e ir incluíndo as obras 

no POS na medida do posible. 

 

10.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á 

CONSTRUCCIÓN DUN CEMITERIO MUNICIPAL.  

Dase conta do informe da Comisión de Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras, 

emitido en sentido favorable, sobre a moción do PSdeG-PSOE que transcrita 

literalmente dí: 

 

“En Teo existen cemiterios municipais nas distintas parroquias do concello. Nuns casos 
son de titularidade da igrexa e noutros pertencen a asociacións parroquiais. 
 
Deste xeito, unha parte importante da poboación teense, sobre todo, de núcleos 
tradicionais, ten este servizo cuberto. Hai algúns casos como pode ser o da parroquia de 
Lampai e algún máis que teñen serios problemas pola saturación dos seus camposantos 
tradicionais. 
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O que si é certo é que practicamente máis da metade da poboación de Teo carece deste 
servizo. Afecta particularmente aos segmentos poboacionais que, durante os últimos 
anos se afincaron no noso municipio. 
 
Este feito está a ocasionar serios trastornos a esa parte de veciños e veciñas que 
adoptaron o noso termo municipal como lugar de residencia. Consecuentemente é 
imprescindible que dende as instancias municipais se adopten todas as medidas: 
urbanísticas administrativas e económicas necesarias para dotar a Teo dun cemiterio 
municipal. 
 
No texto provisional do PXOM existe unha parcela na zona de Montouto (pista que 
baixa a Penelas) que, en principio, está destinada a este fin. Mesmo existen algunhas 
edificacións inacabadas que, no seu intre, foron obxecto de importante polémica polas 
especiais circunstancias que concorreron na súa realización. 
 
Tamén, nese mesmo texto do PXOM aparecen uns terreos anexos que, en principio, 
estarían destinados á ampliación desa primeira construción. 
 
O Partido Socialista mantén as súas dúbidas respecto da localización do cemiterio 
municipal neses terreos, mais en todo caso, o que si é certo é que neste intre é o que hai 
e que, salvo mellor acordo, deberá ser a primeira referencia sobre a que operar. En todo 
caso, o Grupo Socialista mantén unha postura aberta a propostas alternativas sobre una 
posible mellor situación deste camposanto. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Diante de todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a 
consideración do Pleno a seguinte proposta de resolución: 
 
1. É imprescindible que antes de que remate esta lexislatura, o Concello de Teo 

dispoña dun cemiterio de titularidade municipal. 
2. Con este fin, o goberno municipal adoptará as medidas económicas, administrativas, 

políticas e urbanísticas imprescindibles para que este obxectivo se poida facer 
realidade nos prazos antes sinalados. 

3. O goberno municipal traerá ao próximo Pleno ordinario do mes de maio a proposta 
ou propostas sobre a situación definitiva do cemiterio municipal. 

4. No caso de que o Pleno decida un cambio de localización diferente do previsto no 
texto provisional do PXOM, tomaranse as medidas pertinentes para trasladar ese 
acordo á Dirección Xeral de Urbanismo para que o inclúa no devandito texto, antes 
da súa aprobación definitiva.”. 

 

Intervén en primeiro lugar a Sr. Riveiro para dicir que é preciso facer un 

cemiterio municipal, e pídelle ó grupo de goberno que presente unha proposta 

para a súa ubicación, se non pode ser no de Penelas que propoña outro 

emprazamento. 

O Sr. Parajó dí que está de acordo coa moción do PSdeG-PSOE e ademais 

considera que se trata dun tema urxente. 



 56 

O Sr. Blanco intervén para dicir que está feita unha inversión en Penelas e 

gustaríalle que o cemiterio se fixera  alí pero se hai problemas está de acordo 

con que se cambie para outro sitio aínda que lle parece complicado porque a 

onde queira que se pretenda levar sempre haberá trabas. 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que está de acordo en que é preciso contar con 

un cemiterio municipal, pero a ubicación actual ten problemas que foron 

herdados e non é fácil encontrar unha ubicación para o cemitario. 

Discutido o asunto suficientemente a Corporación acorda por unanimidade 

aprobar a moción  PSdeG-PSOE. 

 

11.- DICTAME DA PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

PUBLICIDADE EXTERIOR.  

Visto o informe favorable da Comisión de Urbanísmo, Vivenda e 

Infraestructuras sobre a proposta de regulamento municipal de publicidade 

exterior que se transcribe a continuación: 

“REGULAMENTO MUNICIPAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS. 

Artigo 1 

1. A instalación de elementos de publicidade exterior dentro do termo municipal de 

Teo, rexerase polo establecido no Decreto 917/1967 do 20 de abril sobre 

publicidade exterior, en canto lle sexa de aplicación, e polo presente regulamento. 

2. As licenzas de obras para estes elementos regularanse pola correspondente 

Ordenanza fiscal e polas determinacións que para elas estableza este 

regulamento. 

3. Considéranse valos publicitarios os soportes estruturais de implantación estática 

susceptibles de albergar e transmitir mensaxes integrados na modalidade visual da 

publicidade exterior, independentemente do seu tamaño. 

Artigo 2 

Non estarán incluídos na presente regulación: 

1. Os carteis ou rótulos que, nos bens sobre os que se teña propiedade, sirvan 

para indicar a denominación social de persoas físicas ou xurídicas ou ao servizo 

de actividade mercantil, industrial, profesional ou de servizos a que as mesmas se 

dediquen, sempre que se axusten ás normas contidas no PXOM do Concello de 

Teo ou ás normas urbanísticas que se aproben no futuro. 
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2. Os rótulos que se colocan nas obras en curso de execución coa finalidade de 

amosar a clase de obra de que se trata, os seus executores, materiais 

empregados, etc.., rexeranse polas normas contidas no PXOM do Concello de Teo 

ou polas normas urbanísticas que se aproben no futuro, e polo Decreto 28/1999 

polo que se aproba o Regulamento de Disciplina urbanística. 

3. As instalacións publicitarias que por situarse sobre soportes que poidan 

considerarse como pezas de mobiliario urbano ou sobre espazos de dominio 

público ou titularidade municipal que sexan obxecto de concesión. 

Artigo 3 

Non se permitirá a fixación de carteis ou a execución de inscricións directamente sobre 

edificios, muros ou outros elementos similares, sendo precisa en todo caso, a 

utilización de soportes externos que cumpran as características que se sinalan no 

presente regulamento. Tampouco se permitirá a publicidade sobre elementos 

indicadores de situación ou de dirección de carácter público. 

O Concello de Teo poderá ordenar o agrupamento sobre un único soporte de distintos 

elementos publicitarios ou de indicación de dirección, cando se produzan distintas 

solicitudes para un mesmo emprazamento. 

Artigo 4 

1. Para poder realizar a actividade publicitaria será condición indispensable que as 

empresas ou axencias interesadas estean debidamente legalizadas no Rexistro da 

Administración autonómica. A devandita condición deberá ser acreditada ante o 

Concello no momento que se formule calquera solicitude de colocación de valo 

publicitario. 

2. As persoas físicas e xurídicas que non teñan o carácter de empresa publicitaria 

unicamente poderán solicitar a instalación de valos publicitarios nos bens que 

utilicen no exercicio da súa actividade e tan só para facer publicidade das súas 

propias actividades. 

 

TÍTULO II. CONDICIÓNS DOS EMPRAZAMENTOS DA PUBLICIDADE 

Artigo 5 

1. Aos efectos de delimitar os lugares para a instalación de valos publicitarios, 

establécese a seguinte clasificación tipolóxica do termo municipal: 

a) Zonas, edificacións ou elementos protexidos segundo as especificacións do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

b) Solo urbano, a excepción dos incluídos no apartado a) 

c) Resto do solo do termo municipal. 
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2. Para delimitar os ámbitos respectivos estarase no disposto nas normas do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal. 

Artigo 6 

1. Nas zonas protexidas rexerá o disposto no PXOM aprobado inicialmente polo 

Concello de Teo (ou no planeamento urbanístico que no futuro se aprobe) 

precisando ademais, cando se trate de instalacións na área de protección dos 

Bens Catalogados, informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de 

Galicia. 

2. No solo urbano permitirase a instalación de publicidade: 

a) Nos valados de obras en edificios de nova planta mentres se atopen en 

construción e durante o período de vixencia da respectiva licenza de obras. 

b) Nos valados de calquera tipo de obra. 

c) Nas obras de restauración total ou parcial de fachadas. 

d) Nos solares que se atopen dotados de pechamento. 

e) Na parede medianeira dos edificios. 

f) Nos pechamentos de locais comerciais desocupados e situados na planta 

baixa. 

g) No interior da parcela. 

3. No resto do solo do termo municipal, a instalación do valo publicitario poderá 

realizarse sobre o propio terreo sempre que a súa instalación non vaia en contra 

das determinacións de protección, integración paisaxística, ambiental, do 

planeamento municipal e do artigo 104.4 da Lei 9/2002. 

Artigo 7 

Nos supostos de instalacións publicitarias situadas nas proximidades das estradas 

terase en conta especialmente o disposto no artigo 2º, apartado g) do Decreto 

917/1967, do 20 de abril, da Presidencia do Goberno, no artigo 34.3 da Lei 4/94 do 14 

de setembro de Estradas de Galicia e no disposto na Ley de Carreteras del Estado de 

4 de maio de 1974. 

Artigo 8 

1. Con independencia das prescricións establecidas nos artigos anteriores 

poderanse denegar aquelas solicitudes de licenza nas que o Concello, en uso das 

súas competencias en materia de defensa do patrimonio urbano e o seu medio, e 

por consideracións de índole estética, ambiental, paisaxística, etc..., estimase por 

ser necesaria a preservación dos espazos interesados. 
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2. Non se tolerarán, en ningún caso, as instalacións que se pretendan situar en 

construcións catalogadas no listado de bens a protexer do PXOM, ou no entorno 

dos mesmos cando menoscabe a súa contemplación, nin as que produzan graves 

distorsións na paisaxe urbana ou natural. 

3. De igual xeito, poderanse denegar aquelas solicitudes de licenza nas que o 

Concello entenda que coa súa instalación se pode danar ou comprometer a 

visibilidade e seguridade do tránsito rodado ou dos viandantes, ou aquelas que o 

Concello entenda que prexudican a visibilidade ou estética dos edificios próximos. 

 

TÍTULO III. CONDICIÓNS DOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

Artigo 9 

Os deseños e construcións das instalacións de valos publicitarios tanto nos seus 

elementos, estruturas de sustentación e marcos, como no seu conxunto, deberán 

reunir as suficientes condicións de seguridade, calidade e presentación estética en 

concordancia co entorno no que se sitúen. 

Artigo 10 

Co fin de garantir as condicións indicadas no artigo anterior, esixirase sempre 

dirección facultativa e proxecto visado cando a instalación do elemento publicitario 

requira un novo elemento estrutural ou reforzamento dos existentes, e ademais cando 

se trate de valos publicitarios luminosos ou mecánicos. 

Ademais necesitarán proxecto técnico e dirección facultativa aqueles valos 

publicitarios que precisen dunha estrutura portante que supere a altura de 5m sobre a 

rasante natural do terreo. 

Artigo 11 

En cada valo publicitario deberá constar, en sitio ben visible, a parte do nome da 

empresa publicitaria, o número que se lle asigne na licenza e a data de outorgamento 

desta. 

Artigo 12 

1. As dimensións totais da superficie dos valos publicitarios, incluídos os marcos, 

non poderán exceder dos 8,50 metros de ancho, 3,50 m de alto e 0,50 m de fondo. 

2. Non obstante, poderán permitirse con carácter excepcional tamaños de valos 

publicitarios superiores aos fixados no apartado anterior, sempre e cando mediara 

a expresa autorización municipal. 

Artigo 13 
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As instalacións de valos publicitarios nos emprazamentos nos que estean permitidos, 

conforme o artigo 6 do presente regulamento deberán cumprir as seguintes 

condicións: 

1. Nos solares con pechamento, valos de obras, estruturas de valados de obras e 

pechamento de parcelas con edificios desocupados e deshabitados, o plano 

exterior do valo publicitario non excederá o plano de aliñación oficial ou do valo de 

obras, no seu caso. Unicamente poderán voar por encima do devandito plano de 

aliñación as molduras e elementos de iluminación se os houbera e sempre por riba 

dos 2,50 metros de altura. 

2. En medianeiras e pechamentos de locais de edificios en construción en planta 

baixa, o saínte do plano exterior do valo publicitario non excederá de 0,15 metros 

da aliñación oficial. 

3. Nos casos de terreos non clasificados como urbanos, o bordo inferior do valo 

publicitario terá unha altura mínima de dous metros sobre a rasante do terreo. 

4. En todo caso, a altura máxima do bordo superior do valo publicitario sobre a 

rasante oficial ou do terreo non poderá superar os 12 metros. 

5. A estrutura portante dos valos publicitarios (cimentación, anclaxes, fixacións,...) 

deberá ser inspeccionada por persoal cualificado antes da posta en servizo, 

periodicamente e despois de cada modificación, período sen utilización, sacudidas 

sísmicas, fortes ventos ou circunstancias que puideran afectar a súa resistencia e 

estabilidade. 

Artigo 14 

1. Permitirase a colocación de carteleiras contiguas en liña coa condición de que 

estean separadas entre si por unha distancia mínima de 0,25 metros. 

2. No solo urbano permitirase a colocación de carteleiras superpostas cando se 

trate dun solar con pechamento. 

3. En todo caso, a colocación de valos publicitarios superpostos quedará limitada a 

12 metros de altura. 

4. As lonas publicitarias instaladas sobre estadas provisionais de obra poderán 

acadar a totalidade da superficie da estada. 

Artigo 15 

1. As instalacións publicitarias que estean dotadas de movemento autorizaranse 

soamente nos emprazamentos sinalados no artigo 5.1.b). 

2. As instalacións dotadas de iluminación ou movemento non deberán: 

a) Producir deslumbramento, fatiga ou molestias visuais. 
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b) Inducir á confusión con sinais luminosas de tráfico. 

c) Impedir a perfecta visibilidade. 

d) Desmerecer da estética e decoración do lugar no que deban colocarse. 

3. Nos supostos nos que o valo publicitario este dotado de elementos externos de 

iluminación, estes deberán estar colocados no bordo superior do marco e o seu 

saínte máximo sobre o plano do valo publicitario non poderá exceder dos 

0,50metros. 

4. En todo caso, cando as instalacións produzan limitacións de luces e vistas das 

fincas urbanas do inmoble no que estean situadas ou produzan molestias aos seus 

ocupantes, é requisito indispensable acreditar con documento fidedigno a 

aceptación polos afectados das devanditas limitacións ou molestias. 

 

TÍTULO IV. RÉXIME XURÍDICO DOS ACTOS DE PUBLICIDADE 

Capítulo I. Normas Xerais 

Artigo 16 

Os actos de instalación de valos publicitarios están suxeitos a previa licenza municipal 

e ó pagamento das correspondente taxas e impostos. 

Artigo 17 

Os actos de publicidade exterior realizados mediante instalacións luminosas, ademais 

de cumprir a normativa específica de ditos actos, deberá acomodarse á normativa 

reguladora dos medios técnicos que utilicen. 

Artigo 18 

A empresa propietaria dos valos publicitarios estará obrigada a conservación destes, 

ao cumprimento das normas sobre este tipo de instalacións e a subscribir unha póliza 

de seguros que cubra os danos que poidan derivarse da súa colocación, mantemento 

e conservación dos que, se é o caso, serán responsables. 

Artigo 19 

1. As licenzas outorgaranse deixando a salvo dereitos de propiedade concorrentes 

sobre os respectivos emprazamentos e sen prexuízo de terceiros. 

2. Tampouco poderá ser invocado o devandito outorgamento para tratar de excluír 

ou diminuír, nalgunha forma, as responsabilidades civís ou penais, que deben ser 

asumidas integramente polos titulares das licenzas ou propietarios das 

instalacións, incluso no que respecta a calquera defecto técnico da instalación ou a 

efectos da mensaxe publicitaria. 

Capítulo II. Documentación e procedemento. 
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Artigo 20 

1. As solicitudes de licenza para instalación de valos publicitarios deberán estar 

debidamente asinadas e subscritas polo interesado ou o seu mandatario no 

impreso oficial que ao efecto estableza o Concello. 

2. A solicitude acompañarase dos seguintes documentos: 

a) Memoria descritiva da instalación que se pretende. 

b) Plano de situación, acoutado ao punto de referencia máis próximo sobre 

cartografía oficial. 

c) Plano acoutado do estado actual e do estado futuro cos valos publicitarios 

instalados, con expresión do número de valos publicitarios e dimensións de 

cada un deles. (no caso de que non sexa preciso proxecto técnico). 

d) Fotografía en cor do emprazamento. 

e) Orzamento do total da instalación. 

f) Proxecto técnico visado nos casos previstos no artigo 10 deste regulamento, 

que debe conter unha nota de cálculo da resistencia e estabilidade da estrutura 

portante, xunto cun plan de montaxe, utilización e desmontaxe. 

g) Oficios de direccións facultativas de técnicos competentes nos supostos 

sinalados no artigo 10 deste regulamento. 

h) Autorización da Administración titular da estrada se fose precisa. 

i) Autorización da Comunidade Autónoma nos casos de instalación en solo 

rústico se fose preciso segundo a Lei 9/2002. 

j) Autorización da Consellería de Cultura no caso de instalacións en zonas de 

influenza de elementos catalogados ou protexidos. 

k) Autorización escrita do/a propietario/a do emprazamento. 

l) Autorización de persoas afectadas cando sexa esixible. 

 

 

Artigo 21 

Para retirar a correspondente licenza será preciso, aparte do pagamento da taxa 

correspondente, presentar o impreso de alta na matrícula fiscal, debidamente 

cumprimentado. 

Capítulo III. Prazo de vixencia 

Artigo 22 
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1. O prazo de vixencia das licenzas de actos e publicidade será de dous anos, 

prorrogable previa petición expresa do titular antes da súa extinción, por outro 

período de igual duración previa presentación da acreditación técnica de que o 

valo publicitario mantén as condicións esixidas no momento da súa concesión. 

2. Sen embargo, transcorridos os prazos, poderase solicitar de novo licenza para 

os mesmos emprazamentos. 

3. Para a obtención destas novas licenzas será imprescindible presentar 

documentación que acredite o abono das taxas establecidas polo Concello durante 

o período de vixencia da licenza anterior. 

4. Terminada a vixencia dunha licenza, o seu titular verase obrigado a desmontar a 

instalación correspondente, tendo a tal efecto un prazo máximo dun mes. 

Artigo 23 

1. As licenzas outorgadas non poderán ser obxecto de transmisión, salvo 

autorización expresa da administración municipal. 

2. Cando a instalación fora desmontada antes do remate da vixencia da licenza, 

deberá comunicarse expresamente, por escrito, á administración municipal. 

3. A transmisión das licenzas, no caso de ser autorizadas, non alterará, en ningún 

caso, os prazos de vixencia da licenza. 

4. Nos supostos de transmisión de licenzas sen autorización municipal quedarán, o 

transmítente e o adquirinte, suxeitos a todas as responsabilidades que se deriven 

para o titular. 

Artigo 24 

Os actos ou omisións que vulneren o preceptuado no presente regulamento, teñen 

a consideración de infracción urbanística e, polo tanto, quedarán sometidos ás 

disposicións xerais da Lei 9/2002, do Regulamento de disciplina urbanística e ás 

específicas deste regulamento. 

Artigo 25 

Serán responsables da infracción, con carácter principal, as empresas publicitarias ou 

a persoa física ou xurídica que executara o acto publicitario e, subsidiariamente as 

determinadas de acordo co artigo 219 da Lei 9/2002. 

Artigo 26 

1. Para a identificación das empresas propietarias dos valos publicitarios 

unicamente terá validez o número asignado na correspondente licenza, 

expresamente colocado naquelas, conforme se indica o artigo 11 do presente 

regulamento, ademais do nome comercial. 



 64 

2. A estes efectos non se considerarán elementos de identificación as marcas, 

sinais, produtos anunciados ou outras identificacións que puideran conter os valos 

publicitarios. 

3. Cando o valo publicitario careza do número e/ou nome, ou cando non se 

corresponda co existente nos arquivos municipais, será considerada anónima, e 

polo tanto, carente de titular. 

Artigo 27 

Para os efectos de graduar a responsabilidade polas infraccións contra este 

regulamento, estas clasificaranse en leves e graves. Considéranse infraccións graves: 

a) A instalación de valos publicitarios sen licenza municipal ou sen axustarse as 

condicións desta. 

b) O incumprimento de ordes municipais sobre corrección das deficiencias 

advertidas nas instalacións. 

c) A colocación de instalacións creando riscos certos e importantes. 

d) A reincidencia en faltas leves. 

Artigo 28 

1. O importe das multas con que se sancionen as infraccións cometidas, 

axustarase ás determinacións da Lei 9/2002 artigos 220 a 221. 

2. Especialmente, terase en conta o disposto no artigo 220.5 de dita Lei de forma 

que, en ningún caso, a infracción poida supoñer un beneficio económico para o 

infractor. 

Artigo 29 

1. Aparte da sanción que en cada caso corresponda, a administración municipal 

poderá dispoñer a desmontaxe ou retirada dos valos publicitarios. 

2. As ordes de desmontaxe ou retirada de valos publicitarios deberán cumprirse 

polos interesados no prazo máximo de oito días. 

3. No caso de incumprimento, os servizos municipais procederán á execución 

substitutoria a costa dos obrigados, que deberán aboar os gastos da desmontaxe, 

transporte e almacenaxe. 

Artigo 30 

Sen prexuízo do disposto no artigo anterior, o órgano municipal competente poderá 

dispoñer, por razóns de seguridade, tan pronto se teña coñecemento da súa 

colocación, a desmontaxe daqueles valos publicitarios de instalación anónima por 

aplicación do artigo 29 deste regulamento. 

Artigo 31 
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O réxime de recursos contra os actos dos órganos municipais sobre as materias 

regulamentadas neste regulamento, axustarase ás disposicións xerais da lexislación 

urbanística e de réxime local. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

1. Os valos publicitarios que se atopen instalados no momento de entrar en vigor o 

presente regulamento, terán o prazo de seis meses para adaptarse aos preceptos 

desta, agás se o Concello considera que poden encadrarse dentro dalgúns dos 

apartados do artigo 8 deste regulamento, caso no que deberán ser retirados no 

prazo de 30 días despois de recibida a correspondente notificación. 
2. Transcorridos os prazos sinalados en cada un dos casos, aplicarase na súa 

integridade o réxime disciplinario que este regulamento establece. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

O presente regulamento entrará en vigor aos quince dias da súa publicación xunto co 

acordo de aprobación definitiva” 

 

Toma a palabra o Sr. Parajó para decir que considera necesario este 

regulamento e polo tanto vota a favor da súa aprobación. 

A continuación intervén o Sr. Rego e di que vota en falta que se escoitaran as 

partes interesadas, como poden ser os empresarios, ós que habería que ter en 

conta, e o mesmo ocurre cos grupos da oposición. 

Intervén seguidamente o Sr. Alcalde para decir que abrir un debate sobre este 

regulamento parécelle innecesario porque hai un montón de carteis dos que os 

veciños están cansados e trátase de darlle unha solución o problema. 

O Sr. Sisto toma a palabra para aclarar que o regulamento ten que aprobalo  o 

Concello, con independencia de que logo se vaia correxindo e adaptando ás 

necesidades que xurdan no futuro. 

O Sr. Rego aclara que o regulamento unha vez publicado é de obrigado 

cumprimento e él o que pide é que se dea a coñecer e que exista comunicación 

entre o grupo de goberno e os grupos da oposición. 

O Sr. Blanco intervén para manifestar que o PP abstense neste asunto. 

O Sr. Alcalde dí que van votar a favor da aprobación do regulamento porque as 

manifestacións sobre o mesmo obedecen máis a posturas prederminadas que 

a cuestións de sentido común. 
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Discutido o asunto sométese a votación quedando aprobado por 11 votos a 

favor, (6 do BNG, 4 do PSdeG-PSOE e 1 de INTEO) e seis abstencións do PP. 

 

12.- DICTAME DA MOCIÓN DE INTEO RELATIVA A SOLICITAR DA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL O ARRANXO DE BEIRARRUAS EN 

CASALONGA-CALO.  

A continuación  dase conta do informe emitido en sentido favorable pola 

Comisión de Urbanísmo, Vivenda e Infraestructuras que literalmente  transcrita 

dí: 

“MOCIÓN DE INTEO RELATIVA A SOLICITAR DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL O ARRANXO DAS BEIRARRÚAS EN CASALONGA-CALO. 

Pola Deputación Provincial da Coruña, acometeronse as obras de reparación de 
beirarrúas no lugar de Casalonga da parroquia de Calo, no tramo que conduce ó lugar de 
Osebe, sinaladas no plano que se adxunta. 
Na reportaxe fotográfica que se une, obsérvase o mal estado das existentes no tramo que 
quedaron as antigas. 
Nas inmediacións hai veciños de moita idade e mesmo algún con cadeira de rodas que 
corren un serio perigo e mesmo se ven imposibilitados para circular plas citadas 
beirarrúas, para acudiren ós bancos ou á farmacia que se atopan na N-550. 
É polo que propoño ó Pleno a adopción do acordo polo que se solicite á Deputación 
Provincial da Coruña a reparación urxente das beirarrúas, a ambos lados da estrada que 
da rotonda da Casalonga conduce ó lugar de Osebe, no tramo comprendido entre a 
citada rotonda e o cruce da Pedreira.”.  
 

Intervén o Sr. Parajó para dicir que estas beirarrúas están en moi mal estado e 

é urxente que se reparen. 

A concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Riveiro dí que non lle queda claro se tal 

como pediu o PSdeG-PSOE na Comisión Informativa se modificou a proposta 

inicial no sentido de solicitar as obras dende a rotonda de Casalonga ata o 

antigo paso a nivel de Osebe. 

A Corporación considera urxente esta reparación e acorda por unanimidade 

aprobar a proposta presentada polo Sr. Parajó coa enmenda do PSdeG-PSOE, 

para o que se remitirá á Deputación Provincial de A Coruña a correspondente 

solicitude. 

 

13.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdEG-PSOE RELATIVA Á EXECUCIÓN 

DO ACORDO PLENARIO DO 30/04/2007 SOBRE A CESIÓN DE PARCELA 
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A ASPAMITE PARA A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Á DISCAPACIDADE.  

Dada conta do informe favorable emitido pola Comisión de Facenda e Asuntos 

Económicos, sobre a moción do PSdeG-PSOE que literalmente transcrita dí: 

 

“Na sesión ordinaria do Pleno da Corporación de Teo realizada o 30/04/2007 tomouse, 
por unanimidade, o acordo de adxudicar directamente á Asociación de Pais de 
Minusválidos de Teo (Aspamite) a concesión para a ocupación da parcela núm. 24, de 
titularidade municipal, destinada a uso de equipamento no ámbito do Plan parcial do 
SAU-2 das Galanas, para a construción dun  edificio dedicado á atención integral de 
diminuídos físicos e psíquicos. 
 
Asemade, no mesmo acto, aprobábase tamén o prego de condicións económico-
administrativas reguladoras da concesión demanial e do réxime de construción e uso do 
edificio ao que ía destinada esa parcela. 
 
Por último, facultábase á Alcaldía para a realización dos trámites precisos para a 
execución dese acordo, así como para a sinatura dos contratos e protocolos derivados 
deste. 
 
Pasan os meses e, por razóns nunca ben explicadas este acordo non foi executado. 
 
Aspamite necesita ineludiblemente, para prestar mellores servizos, unhas instalacións 
adecuadas: As actuais quedaron obsoletas e resultan totalmente insuficientes. 
 
Por outra banda, en ningún momento se nos achegaron argumentacións documentadas 
sobre as razóns de que este acordo plenario non fora aplicado xa por parte do actual 
goberno local. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Diante de todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a 
consideración  do Pleno a seguinte proposta de resolución: 
 
1. Que, por parte do goberno municipal, se adopten as medidas pertinentes para que o 

devandito acordo plenario do 30/04/2007 sexa executado sen máis dilacións. 
2. No suposto de que houbera algún tipo de atranco legal, hipoteticamente insuperable, 

que impida a materialización deste acordo: 
a. Se convoque con carácter de urxencia a correspondente comisión 

informativa e se poña a disposición do conxunto das forzas políticas os 
informes xurídicos correspondentes. 

b. No suposto de que se chegara á conclusión de que esas dificultades xurídicas 
o fixeran imprescindible, se proceda á redacción dunha nova proposta para 
presentar ao Pleno da Corporación, con todas as garantías xurídicas, nun 
prazo non superior a tres meses, co fin de levar á práctica o sentido final da 
decisión adoptada nese Pleno da Corporación de Teo de 30/04/2007. É dicir, 
que nesa parcela, Aspamite poida ver satisfeitas as súas aspiracións de 
construír o seu Centro de Atención Integral á Discapacidade.”. 
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A Corporación queda enterada e intervén o Sr. Rego para dicir que este acordo 

foi adoptado fai tempo polo Pleno da Corporación e o equipo de goberno non o 

executou, ata que na comisión informativa, con motivo da presentación desta 

moción polo PSdeG-PSOE, se nos dí que hai atrancos legais que impiden levar 

a efecto este acordo, polo que piden que se poñan enriba da mesa os informes 

xurídicos oportunos  e que se eleve á comisión informativa unha nova proposta 

que dea unha solución a este tema, adoptando un acordo que sexa legal no 

prazo de 3 meses. 

O Sr. Parajó intervén para preguntar por que o acordo é ilegal e pide que se 

poña o terreo a disposición de Aspamite ou da Xunta ou de quen corresponda 

para darlle para adiante aó acordo de cesión. 

Intervén a continuación o Sr. Blanco para manifestar que é preciso solucionar 

este tema canto antes e sieexiste algún problema co acordo adoptado polo 

Pleno que se declare a lesividade do mesmo e se non que se execute. 

O Sr. Alcalde aclara que é desexo unánime de todos os grupos da Corporación 

de ceder a parcela a Aspamite, pero o acordo plenario non se pode executar 

nos termos nos que está adoptado, porque é un acordo nulo, e nese sentido 

existen informes no expediente, tanto de Carlos Abal como da Secretaría Xeral 

do Concello e, polo que, de acordo con Aspamite, estase buscando unha 

solución que pasa pola declaración de Aspamite como entidade de interese 

social que xa se está tramitando. 

O Sr. Blanco dí que non tén sentido poñer o prazo en 3 meses, pero sí que 

quere que se fagan o necesario para executar o acordo. 

O Sr. Rego insiste en que o acordo foi adoptado por unanimidade nun Pleno de 

fai un ano, que nunca se declarou nulo e polo tanto hai que executalo se non 

pode ser en tres meses que sexa en catro ou cinco pero que se faga a cesión 

porque é a vontade da Corporación. 

Seguidamente intervén o Sr. Parajó para dicir que non é preciso que sexa no 

prazo de 3 meses pero que si hai que darlle unha solución a este problema, e 

pregunta por que existindo un informe de Carlos Abal non se levou ó Pleno. 

O Sr. Alcalde dí que os informes están no expediente á disposición de todos os 

concelleiros e aclara que o acordo de cesión foi adoptado por unanimidade e é 

intención do grupo de goberno darlle unha solución a esta situación e engade 
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que  están de acordo coa moción pero sen establecer prazo xa que hai trámites 

que non dependen da Corporación. 

Discutido suficientemente o asunto a Corporación acorda por unanimidade 

aprobar a moción do PSdeG-PSOE, suprimindo o prazo de 3 meses para 

executar o acordo de cesión a Aspamite, adoptado polo Pleno da Corporación 

o 30 de abril de 2007. 

 

14.- DICTAME DA PROPOSTA DE REGULAMENTO E MODIFICACIÓN DE 

ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS E 

RESERVA DA VÍA PÚBLICA PARA CARGA E DESCARGA.  

 A continuación dase conta do informe favorable emitido pola Comisión de 

Facenda e Asuntos Económicos en relación coa proposta da Alcaldía sobre 

modificación da Ordenanza Fiscal que a continuación se transcribe: 

 

“MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS, E POR 
RESERVA DA VÍA PÚBLICA PARA APARCADOIRO EXCLUSIVO, CARGA 
E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE. 
 
Artigo 1.-Modificación do artigo 5. cota tributaria 
 
Modifícase o texto do artigo 5º, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 5º.-cota tributaria. 
 
1.-A contía  da taxa regulada nesta ordenanza será a resultante de aplicar as tarifas 
seguintes. 
 
Tarifa primeira 
 

a) Entrada de vehículos  en vivendas unifamiliares, por metro lineal e ano: 12,69€ 
 

b) Entrada de vehículos en garaxes comunitarios, por metro lineal e ano: 13,36€, 
multiplicados polos seguintes coeficientes, segundo o  caso: 

 
-De 2 a 9 prazas, coeficientes que van dende o 1,2 ó 1,9, segundo o número de 
prazas, (ejemplo: un garaxe de 5 prazas e tres metros de entrada sería: 
13,36*3*1,5=60,12€) 
 
-De 10 a 19 prazas, coeficientes do 2,0 ó 2,9. 
 
-De 20 a 29 prazas, coeficientes do 3,0 ó 3,9. 
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-De 30 a 39 prazas, coeficientes do 4,0 ó 4,9. 
 
-De 40 a 49 prazas, coeficientes do 5,0 ó 5,9. 

 
Cando o número de prazas exceda de 49 irase calculando a taxa por tramos de dez en 
dez e multiplicando polo coeficiente que corresponda. 
 
Tarifa segunda 
 

a) Entrada de vehículos en garaxes ou locais para a garda de vehículos podendo 
realizar reparacións destes, prestación de servizos de engraxado, lavado, 
petroleado, etc., ou repostar carburantes, por metro lineal e ano: 20,04€, 
calculandose a taxa do mesmo xeito ca no apartado anterior. 

 
b) Entrada de vehículos  en almacéns ou similares, por metro lineal e ano: 33,41€ 

 
 
Tarifa terceira 
 

a) Reserva de aparcadoiros para carga  ou descarga de mercadorías, por metro  
lineal ou ano: 20,04€ 

b) Reserva de espazos en vías públicas  para carga ou descarga de materiais de 
construcción, formigóns, mudanzas, escombros, ou ocupación do espazo público 
con  vallas, puntais, asnillas, andamios e instalacions análogas, por metro lineal 
e día: 2,50€ 

 
Placa: O importe da placa deberá pagalo o interesado e o prezo será o de compra 
segundo o estipulado na factura.” 
 
Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que se trata dunha adaptación da 

Ordenanza fiscal, para subir as taxas no IPC, incremento que non estaba 

previsto no texto da Ordenanza. 

O Sr. Parajó pregunta se esta Ordenanza se está cobrando. Respóstalle o Sr. 

Alcalde que só se cobra a alta pero non hai padrón porque non se pode 

garantir a retirada de vehículos. O Sr. Parajó manifesta que se vai abster.  

O Sr. Leis manifesta que o seu grupo vaise abster porque se trata dunha taxa 

que está no papel pero despois non se cobra por falta de grúa etc., e parécelle 

que esta Ordenaza tén eivas que non lle permiten votar a favor. 

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que se está negociando cunha emprese a 

retirada de vehículos pero trátase dun servizo que para que sexa efectivo 

deberíase prestar as vintecatro horas, e despois pódese cobrar a taxa. 

Sometido o asunto a votación queda aprobado con seis votos a favor do BNG e 

11 abstencións (6 do PP, 4 do PSdeG-PSOE e 1 de INTEO). 



 71 

O Sr. Vázquez Pallas pide a palabra para explicar o seu voto e aclara que está 

a favor da Ordenanza pero abstense por disciplina de voto. 

 

15.- DICTAME DA PROPOSTA DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DA TAXA DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E 

CULTURAIS.  

Dada conta do informe emitido en sentido favorable pola Comisión de Facenda 

e Asuntos Económicos en relación coa proposta da Alcadía sobre aprobación 

da Ordenanza fiscal que seguidamente se transcribe: 

   
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN 
DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS DE TITULARIDADE 
MUNICIPAL. 
 
 
Artigo 1.-Réxime Xurídico 
 
De conformidade có disposto no artigo 20.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en relación có artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, o Concello de Teo 
estabrece a Taxa por utilización de instalacións deportivas e culturais de utilidade 
municipal, que se regulará pola presente Ordenanza Fiscal, e no seu defecto,  polo 
disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a Lei 58/2003, Xeral Tributaria, 
Regulamento Xeral de Recadación, RD 939/2005, de 29 de xullo, o RD 520/2005, de 13 
de maio. 
 
 

Artigo 2.º.  Feito impoñible. 

1.-A taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal nesta ordenanza constitúe unha prestación 
patrimonial de carácter público que se satisfará polos usuarios que voluntariamente 
soliciten a  utilización das instalacións deportivas e culturais municipais que de seguido 
se detallan: 

1.1.-Pavillóns polideportivos de Calo e Os Tilos (comprenderá a utilización dos 
vestiarios e duchas). 

1.2.- Pavillón deportivo da Ramallosa. 

1.2.-Campos de Fútbol Municipais. 

1.3.-Pistas deportivas descubertas de titularidade ou uso municipal situadas nas 
diferentes parroquias do Concello. 

1.3.-Salón de Actos do Centro Sociocultural da Ramallosa. 

1.4.-Aula de Informática do Concello de Teo. 

1.5.- Locais sociais de titularidade ou uso municipal situados nas diferentes parroquias 
do Concello. 

1.6.- Piscinas municipais. 
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O pavillón polideportivo da Ramallosa terá a mesma consideración ca unha pista 
deportiva descuberta mentres non dispoña de vestiarios. Unha vez construídos estes 
estará nas mesmas condicións cós de Calo e Os Tilos. 

 

Artigo 3.º . Suxeitos pasivos. 

Están obrigados ó pagamento desta taxa quen solicite a utilización das instalacións 
deportivas e culturais municipais enumeradas no artigo anterior. 

Non obstante o anterior, o Concello mediante acordo de Comisión de Goberno poderá 
subscribir acordos puntuais de colaboración sempre que isto redunde no interese xeral. 

 

Artigo 4.º . Cota tributaria. Tarifa. 

O importe da taxa pola utilización das instalación deportivas e culturais municipais, 
cinguirase ás seguintes tarifas: 

 

4.1. Pavillóns polideportivos de Calo e Os Tilos. 

a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 10 euros por hora ou fracción. 

b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 20 euros por hora ou 

fracción. 

c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 35 euros por 

hora ou fracción. 

d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de 
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 150 euros. 

 

4.2. Pavillón polideportivo da Ramallosa. 

1. Mentres as instalación cubertas da Ramallosa non dispoñan de vestiarios, as súas 
tarifas serán as seguintes. 

a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 5 euros por hora ou fracción. 

b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 10 euros por hora ou 

fracción. 

c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 20 euros por 

hora ou fracción. 

d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de 
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 100 euros. 

2. Cando o pavillón da Ramallosa dispoña de vestiarios, a tarifas que rexerán serán as 
establecidas para os pavillóns de Calo e dos Tilos. 

 

4.3. Campos de fútbol municipais. 

a) Para as actividades deportivas a tarifa será por hora ou fracción de 30 euros. 

b) Para as actividades extradeportivas, a tarifa será de 60 euros por hora ou fracción. 

 

4.4. Pistas deportivas descubertas de titularidade ou uso municipal situadas nas 
diferentes parroquias do Concello. 
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Estas pistas son de acceso libre. A obriga de pagamento da taxa só será efectiva cando 
os/as usuarios/as desexen facer unha reserva de uso. 

a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 10 euros por hora. 

b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 20 euros por hora ou 

fracción. 

c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 35 euros por 

hora ou fracción. 

 

4.5. Salón de actos do centro sociocultural da Ramallosa. 

a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será por hora ou fracción de 15 euros. 

b) Cando o solicitante cobre entrada, a tarifa será por hora ou fracción de 25 euros. 

c) Actividades extraculturais a tarifa será de 40 euros por hora ou fracción. 

 

4.6. Locais sociais de titularidade municipal situados nas diferentes parroquias 

do Concello: 

a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 15 euros por hora ou fracción. 

b) Cando o solicitante cobre entrada, a tarifa será de 25 euros por hora ou fracción. 

c) Cando a solicitude sexa para actividades extradeportivas ou extraculturais a tarifa 

será de 40 euros por hora ou fracción. 

 

4.7. Piscinas descubertas municipais. 

a) Entrada solta, 1,50 euros. 

b) Bono 10 baños, 13 euros. 

c) Bono 20 baños, 22 euros. 

d) Carné de usuario/a para empadroados/as no Concello: 

Primeiro membro da unidade familiar: 20 euros.  

Segundo membro da unidade familiar: 15 euros. 

Terceiro membro da unidade familiar: 10 euros. 

Cuarto e seguintes membros da unidade familiar: de balde. 

Os/as menores de 5 anos e os/as maiores de 60 anos poderán acceder ó carné de usuario 
de xeito gratuíto. 

Para non empadroados/as no Concello o carné de usuario terá un custo de 35 euros.  

O carné de usuario/a dará dereito a inscrición gratuíta nos cursos que se organicen na 
piscina. 

Os usuarios/as poderán solicitar a exención de taxas se contan cun informe favorable 
dos servizos sociais. 

 

Artigo 5.º . Normas de xestión. 

1. As solicitudes para a utilización das instalacións deportivas ou culturais propiedade 
municipal serán realizadas nun escrito dirixido á Alcaldía do Concello de Teo polos 
interesados, cunha antelación mínima de 3 días hábiles en relación ó momento no que se 
pretenda a súa utilización, concretando a data, hora, actividade que se desenvolverá e 
demais circunstancias de interese. 
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2. A obriga do pagamento do da taxa orixinarase no momento no que se autorice a 
utilización das instalacións deportivas e culturais enumeradas no artigo 4.º. 

A autorización corresponderá a Alcaldía do Concello de Teo ou Concellaría delegada de 
Cultura e Deportes. O encargado das instalacións non permitirá a súa utilización sen a 
presentación da autorización municipal e do xustificante de ter ingresado o 
correspondente prezo público. 

3. O Concello de Teo, en casos debidamente xustificados, poderá esixir un depósito 
previo para responder, se é o caso, das indemnizacións polos desperfectos que poidan 
producirse nas instalacións deportivas e culturais municipais. Este depósito poderá 
constituírse en metálico, mediante aval bancario ou póliza de seguros. Devolverase o 
seu importe, previo informe da sección de Deportes ou Cultura en que conste que non se 
causaron danos ou que estes foron reparados. 

4. Os gastos de persoal de servizo discontinuo (billeteiros, porteiros, vixilantes, 
electricistas...) e os gastos extraordinarios xerados serán por conta dos organizadores do 
acto. 

 
5.-A liquidación da taxa realizarase mediante modelo de autoliquidación facilitado nas 
oficinas municipais e o ingreso farase nunha conta a nome do concello de Teo nas 
oficinas bancarias que se determinen. 
 

6. Cando por causas non imputables ó obrigado ó pagamento da taxa a utilización non 
teña lugar, procederase á devolución do importe correspondente. 

7. No caso de existir varias solicitudes coincidentes darase preferencia, no caso dos 
particulares, ós empadroados no Concello de Teo e, no caso de entidades, ás que teñan a 
súa sede social no Concello. 

 

Artigo 6º.-Exencións. 

Estará exento de pagamento o Concello de Teo nas actividades organizadas ou 
patrocinadas por este. 

Os colexios públicos ou concertados do Concello de Teo, as asociacións sen animo de 
lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións e os clubes deportivos do Concello 
tamén poderán utilizar as instalacións deportivas ou culturais de propiedade municipal 
de xeito gratuíto, sempre que se trate de actividades culturais ou deportivas. Tamén será 
gratuíta a utilización polos veciños de Teo que carezan de local propio para tratar 
asuntos de interese veciñal. 

 
Disposición Derradeira 
 
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partires do día seguinte ó da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente 
en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente.” 
 
Intervén o Sra. Hermida para dicir que entende que se non se aprobou o 

regulamento non ten moito sentido entrar a debatir a ordenza fiscal, pero ainda 

así vaina defender porque entende que é necesaria porque parécelle xusto que 

os que queiran desfrutar das instalacións deportivas contribúan ó seu 
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mantemento, e engade que todos os concellos da comarca teñen establecida 

esta taxa. Trátase de corresponsabilidade fiscal e de evitar que veciños doutros 

concellos utilicen as instalacións de Teo porque no seu concello teñen que 

pagar taxa e aquí é gratis. 

O Sr. Parajó dí que lle parece que non é normal que unha familia teña fillos 

teña que pagar 45 euros para ir a piscina. Entende que haxa que poñer unha 

taxa pero non tan elevada, sobre todo cando prexudica ás familias máis 

numerosas que non a poden pagar, e pasar de non pagar nada a pagar estas 

taxas non lle parece ben. 

A Sra. Riveiro explica que o grupo municipal do PSdeG-PSOE vota en contra 

porque se non se aproba o regulamento non ten sentido aprobar a ordenanza 

fiscal e pídelle oóequipo de goberno que retire este punto da orde do día. 

O Sr. Blanco aclara que o grupo municipal do PP vai votar en contra porque 

non está de acordo con cobrarlle ós veciños por este motivo. 

Intervén de novo a Sra. Hermida para aclarar que se pode discutir o importe da 

taxa e modificar os importes propostos e engade que as familias numerosas a 

partir de tres membros non pagan, e en canto a situacións concretas que non 

poidan pagar estudiaranse os casos concretos e co informe correspondente de 

servizos sociais estas persoas non pagarían a taxa. 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o Concello de Teo é o único da comarca 

que non cobra taxa polo uso das instalacións deportivas e ten que facer frente 

os gastos que ocasionan estas instalación con fondos públicos que pagan 

todos os veciños incluso ós dos usuarios  doutros concellos que veñen a Teo 

porque as instalacións son gratis, e se queremos ter un concello viable 

económicamente hai que establecer un equilibrio financieiro e establecer taxas. 

Discutido o asunto suficientemente sometese a votación quedando rexeitada a 

proposta de Ordenaza fiscal por 9 votos en contra (5 do PP e 4 do PSdeG-

PSOE), dúas abstencións (INTEO e o Sr Vázquez Pallas) e 6 votos a favor do 

BNG. 

O Sr. Leis explica o voto do seu grupo  dicindo que votan en contra porque 

quedou rexeitado o regulamento e entende que a taxa debería quedar sobre a 

mesa para o próximo pleno como pediu o grupo socialista. 
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O Sr. Vázquez Pallas para expliacar que se abstén para manter o sentido do 

voto do regulamento pero  está de acordo ca ordenaza fiscal porque, igual que 

moitos veciños, está de acordo con que se cobre taxa pola utilización das 

instalacións deportivas porque os gastos de mantemento paganse cos cartos 

de todos. 

  

A continuación o Sr Alcalde toma a palabra para dicir que hai mocións 

presentadas pola vía de urxencia, unha do PP e outra do PSdeG-PSOE e que 

ademais queda o punto da orde do dia de Rogos e Preguntas pero que son as 

vintecatro horas e polo tanto en aplicación de establecido no ROM, en relación 

coa unidade de actos das sesións plenarias procede a levantar a Sesión 

deixando estes asuntos pendiente para o próximo pleno. 

Teo, 30 de abril de 2008. 

O alcalde,            A Secretaría, 

 

 

Martiño Noriega Sánchez                                  Mª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  9/2008 

 
 SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO 

PLENO MUNICIPAL 
 

- DIA 28 DE MAIO DE 2008 – 
 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por 

atoparse en obras a Casa Consistorial), a vinte e oito de maio de dous mil oito, 

reúnense en primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan 

a continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión ordinaria correspondente ó día 

da data, para a que foron previamente convocados. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

 

Concelleiros/as: 

D. Rafael 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 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

Dª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 

Non asiste, previa excusa: 

Dª Sara Josefina Currás Rey 
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Secretaria Xeral:  

Dª. Virginia Fraga Díaz 

Adxunta á Secretaría: 

Dª. Pilar Castro Sueiro 

Interventora: 

Dª. Mónica Lado Varela 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida 

constitución do Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara 

público e aberto o acto, pasando a estudiar os asuntos incluídos na orde do día que 

figura na convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 30.04.2008. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 175/08 Á 229-2/08). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR 

MUNICIPAL. 

4º.- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL 2007. 

5º.- DICTAME DA PROPOSTA RELATIVA A EXPEDIENTE DE  MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS. 

6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á DEROGACIÓN DA 

ORDENANZA DO PREZO PÚBLICO POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA VÍA 

PÚBLICA. 

7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ABASTECEMENTO DE AUGA, 

SUMIDOIROS E DEPURACIÓN. 

8º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

DO PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS. 

9º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP RELATIVA Á SOLICITUDE Á XUNTA DE 
GALICIA DE DEROGACIÓN DO ACTUAL DECRETO DAS NORMAS DO HÁBITAT 
GALEGO. 
 
10º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE SOLICITA 
DECLARACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO DE APOIO ÁS MEDIDAS 
ADOPTADAS POLA XUNTA DIRECTIVA DA FEGAMP SOBRE DO DECRETO DA 
VIVENDA E DE PETICIÓN Á VICEPRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA DE 
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RESPECTO Á AUTONOMÍA MUNICIPAL NO ÁMBITO DAS COMPETENCIAS QUE A 
LEXISLACIÓN VIXENTE LLE RECOÑECE AOS CONCELLOS. 
 
11º.-DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE SOLICITA UN 
PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO 
ESIXINDO DA DIRECCIÓN XERAL DE OBRAS PÚBLICAS DA XUNTA DE GALICIA 
A AXILIZACIÓN DAS OBRAS DE REORDENACIÓN VIAL DA AC-841, UNHA 
SOLUCIÓN DEFINITIVA QUE GARANTA A COMUNICACIÓN PEONIL A TRAVÉS 
DA ROTONDA DE A GAITEIRA (CACHEIRAS) E O CUMPRIMENTO DOS 
COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE 
NO LUGAR DE PENELAS. 
 
12º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE PROPÓN A 
SOLICITUDE Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA DE REALIZACIÓN DE 
DIVERSAS OBRAS DENTRO DA REDE DE ESTRADAS PROVINCIAL EXISTENTE 
NO CONCELLO DE TEO. 
 

13º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

 
 

Antes de entrar no punto primeiro da orde do día, o Sr. Alcalde disculpa a 

asistencia da concelleira do PP, Dª. Sara Currás, e disculpa o retraso do concelleiro do 

PP, D. Antonio Castroagudín, como consecuencia do tráfico intenso. 

 

O Sr. Alcalde presenta á nova Secretaria, Dª. Virginia Fraga Díaz, á que lle da a 

benvida en nome de toda a Corporación. 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 

30.04.2008.  

Acta da sesión ordinaria do día 30 de abril de 2008 
 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/04/08. 

 

O Sr. Parajó advirte que na páxina 2 no enunciado do punto terceiro da orde do 

día hai un erro xa que recolle “CORPORACIÓNS DOCAIS”, cando debería dicir 

“CORPORACIÓNS LOCAIS”. O Sr. Parajó advirte tamén que na páxina 67 falta algo na 

súa intervención. Explica que na páxina citada se recolleu que ”O Sr. Parajó di que lle 

parece que non é normal que unha familia teña fillos”, cando que unha familia teña fillos 

si que é normal. Sinala que el cree que falou de tres fillos. A Secretaría Acctal, aclara 
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que o Sr. Parajó dixo que non é normal que unha familia con fillos poida chegar a pagar 

corenta e cinco euros, faltando polo tanto un “que”. Queda redactada a acta conforme 

se recolle a continuación: ”O Sr. Parajó di que lle parece que non é normal que unha 

familia que teña fillos”. 

  

Non habendo máis observacións ao respecto, e sometida a votación a acta da 

sesión ordinaria de 30/04/2008, queda aprobada a mesma por unanimidade dos 

presentes, coas corrección advertidas. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 175/08 Á 229-

2/2008). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 22 de 

abril ata o 19 de maio de 2008, que comprenden os números 175 ao 229-2 e que 

segundo indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación 

para a súa consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DO REGULAMENTO DO CONSELLO 

ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame favorable da Comisión Informativa de 

Educación e Mocidade, sobre a proposta de Regulamento do Consello Escolar 

Municipal, con catro votos a favor (3 BNG e 1 Grupo Mixto /INTEO) e 5 abstencións (3 

PP e 2 PSOE).  

 

 “PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE 
TEO 

LIMIAR 
O marco constitucional recoñece a participación como un valor fundamental na 

organización do sistema escolar en todos os niveis, dende os centros docentes 

ata o ámbito estatal, e ese valor é a única vía que permite resolver problemas e 

buscar solucións a partir do contraste de opinións, do diálogo e do consenso. 

Por iso é fundamental educar no exercicio da participación, e esta soamente se 
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aprende se efectivamente se practica. Nese contexto, os consellos escolares son a 

garantía de que calquera persoa pode exercer o seu dereito de participar no 

sistema educativo sen máis requisito que a súa propia opción voluntaria e 

sempre que sexa elixido ou designado polo sector que representa. 

Os consellos municipais de educación, como instrumento de participación dentro 

do sistema escolar, pretenden contribuír á corrección de desigualdades 

socioculturais, a conseguir un ensino máis eficaz e de máis calidade, e a 

cohesionar o tecido escolar implicado compromentendo aos grupos e ás persoas 

coa súa participación e contribucións. 

Teo quere ser un concello educador en todos os sentidos, que viva a educación 

como un referente básico para a formación da conciencia cívica. Un instrumento 

determinante para acadar estes obxectivos é o Consello Escolar Municipal de 

Teo, no que debe confluír toda a comunidade. 

No Consello Escolar Municipal atoparase toda a comunidade educativa: mestres, 

alumnos, nais e pais, traballadores da administración e dos servizos educativos 

e profesionais de ámbitos diversos, e responsables políticos, entre outros. 

De acordo co que dispoñen a Lei orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do 

dereito á educación; a Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da 

participación, avaliación e goberno dos centros docentes; a Lei 3/1986, do 18 de 

decembro, dos consellos escolares de Galicia; o Decreto da Xunta de Galiza 

44/1988, do 11 de febreiro, polo que se regulan o Consello Escolar de Galiza e 
os consellos escolares territoriais e municipais, proponse a creación e 

constitución do Consello Escolar Municipal de Teo segundo o seguinte 

regulamento: 

 

REGULAMENTO 

Artigo 1. CONSTITUCIÓN 
O Consello Escolar Municipal constitúese como órgano de consulta e 

participación cidadá na planificación e intervención educativa do Concello de Teo 

(A Coruña), coas finalidades e competencias que de seguido se desenvolven. 

Artigo 2. FINALIDADES 
O Consello Escolar Municipal de Teo configúrase como un órgano de 

asesoramento, consulta, proposta e participación nos temas relacionados co 

ensino non universitario no ámbito territorial do municipio. 

Consecuentemente, as finalidades do Consello Escolar Municipal serán as de 

estudo, asesoramento e emisión de propostas á Corporación Municipal e á 

Administración Educativa sobre todos os aspectos do ensino non universitario 

que incidan na poboación do concello de Teo, buscando a máxima participación 

de todos os veciños e veciñas, das entidades e dos organismos interesados no 
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feito educativo. O Consello Escolar Municipal é polo tanto un órgano de consulta 

e participación dos sectores afectados na programación do ensino non 

universitario e na planificación dos Centros escolares no ámbito municipal. 

Artigo 3. COMPETENCIAS 
1. O Consello Escolar Municipal de Teo deberá ser consultado pola 

Administración educativa e polo Concello en todas aquelas cuestións 

relacionadas co ensino non universitario no ámbito municipal. 

2. O carácter participativo do Consello na planificación e intervención educativa 

non universitaria realizarase por medio das competencias que lIe son propias: 

asesoramento, consulta, proposta e información nas cuestións seguintes: 

a) Convenios e acordos de colaboración coa Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria ou calquera outra Administración Pública, que 

afecten ao ensino dentro do ámbito municipal. 

b) Actuacións e normas municipais que afecten aos servizos educativos 

complementarios e extraescolares con incidencia no funcionamento dos 

centros docentes, tales como transporte escolar, comedores, servizos de 

limpeza e conservación. 

c) Actuacións e normas municipais que afecten ou favorezan a ocupación 

real das prazas escolares, coa finalidade de mellorar o rendemento 

educativo e, no seu caso, facer efectiva a obrigatoriedade do ensino. 

d) Emprazamento dos Centros docentes dentro da demarcación municipal. 

e) Prioridade nos programas e actuacións municipais que afecten á 

conservación, vixilancia e mantemento axeitado dos Centros docentes, de 

acordo coas competencias que a lexislación outorgue aos Concellos en 

cada momento, con especial atención á supresión de barreiras 

arquitectónicas. 

f) Fomento de actividades que tendan a mellorar a calidade educativa, a 

renovación pedagóxica, os principios da escola activa e a integración 

escolar, especialmente no que respecta á adaptación da programación ao 

medio, co obxectivo de acadar unha escola democrática, científica, libre, 

galega e non discriminatoria. 

g) Competencias educativas que afecten ao ensino non universitario e que a 

lexislación outorgue aos municipios. 

h) Na programación de investimentos en materia educativa. 

i) Calquera outro asunto que pola súa importancia para a vida escolar do 

Concello Ile sexa consultado. 

Artigo 4. COMPOSICIÓN 
Ao abeiro do disposto no artigo 16, apartado b) da Lei 3/86 e do artigo 30 do 

Decreto 44/1988 dos Consellos Escolares de Galiza, o Consello Escolar 
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Municipal de Teo estará composto polos seguintes membros: 

a) Presidente: O Alcalde ou membro da Corporación en quen delegue. 

b) Sete profesores dos niveis educativos correspondentes ao ámbito do 

ensino non universitario de Galiza propostos por sindicatos ou 

asociacións profesionais proporcionalmente á representación obtida nas 

eleccións sindicais do sector docente no municipio, distribuídos da 

seguinte forma: 

- Cinco do ensino público (Procurarase garantir a presenza de todos 

os tipos de centros: IES, colexios de educación infantil e primaria, 

e CRA). 

- Dous do ensino privado 

c) Catro pais/nais de alumnos propostos pola Federación de Asociacións de 

Nais e Pais de Alumnos (Procurarase garantir a presenza de todos os 

tipos de centros: IES, colexios de educación infantil e primaria, e CRA). 

d) Tres alumnos elixidos polos representantes dos alumnos nos Consellos 

Escolares dos centros existentes no municipio. 

e) Sete membros designados pola Corporación Municipal do seguinte xeito: 

• O director/a do IES de Teo e un director/a dos centros públicos de 

educación infantil e primaria do concello, proposto/a polos 

directores/as dos mesmos. 

• Un representante proposto pola/s asociación/s de empresarios do 

municipio 

• Un representante proposto polo sindicato máis representativo no 

ámbito docente do termo municipal 

• Un representante das asociacións de veciños inscritas no rexistro 

municipal correspondente, a proposta das mesmas. 

• Un representante dos Movementos de Renovación Pedagóxica, a 

proposta dos mesmos. 

• Un especialista en temas educativos nomeado polo Pleno 

Municipal 

Artigo 5. DURACIÓN DO MANDATO E RENOVACIÓN DOS MEMBROS 
1. O mandato dos membros do Consello escolar Municipal será de catro cursos 

académicos e farase coincidir coas lexislaturas da Corporación Municipal. Serán 

revogados ou ratificados por metades cada dous cursos, en cada un dos grupos 

polos que foron elixidos. 

2. Os membros do Consello Escolar Municipal que o sexan en virtude da 

representación que ostentan, perderán a condición de tales no momento de 

perder a calidade na que foron elixidos. 
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3. Os membros designados en representación das organizacións sindicais, 

empresariais ou federacións de nais e pais de alumnos/as, serán ratificados ou 

substituídos polas instancias que os propuxeron cando teñan lugar eleccións aos 

órganos reitores daquelas asociacións. Sen prexuízo do anterior, poderán ser 

revogados se os órganos que os designaron o consideran oportuno. 

4. No caso de producirse algunha vacante, deberá ser cuberta nun prazo máximo 

de dous meses. O novo membro serao polo tempo que lle resta ao Consello para 

completar o mandato. 

Artigo 6. ORGANIZACIÓN 
O Consello Escolar Municipal do Concello de Teo estrutúrase en Pleno, Comisión 

Permanente e Comisións de Traballo. 

Artigo 7. DO PLENO DO CONSELLO. 
1. O Pleno é o órgano superior do Consello Escolar Municipal e estará constituído 

por todos os membros do mesmo que se relacionan no artigo 4. 

2. Para a constitución inicial do Consello Escolar Municipal o Concello, despois 

de realizar as comunicacións pertinentes e de promover as eleccións sectoriais 

necesarias, convocará unha reunión constituínte á que deberán asistir, cando 

menos, os dous terzos dos seus membros. De non acadarse o quorum requirido, 

realizarase unha nova convocatoria no prazo dun mes 

3. O Pleno reunirase, en sesión ordinaria, unha vez por trimestre, e 

preceptivamente ao comezo e final de cada curso escolar. 

4. O Pleno xuntarase en sesión extraordinaria se o considera oportuno o/a 

Presidente, ou ben se o solicitan por escrito, como mínimo, unha terceira parte 

dos seus membros. 

5. As sesións ordinarias e extraordinarias do Pleno serán convocadas polo 

presidente cunha antelación mínima de 72 horas. 

As convocatorias irán acompañadas da Orde do Día da sesión, redactada polo 

Presidente tendo en conta as propostas da Comisión Permanente, e polo borrador 

da acta da sesión anterior. 

6. As sesións terán lugar en primeira convocatoria cando concorra máis da 

metade dos membros que legalmente compoñen o Pleno do Consello e, en 

segunda convocatoria, media hora máis tarde, se concorren cando menos unha 

terceira parte do total dos membros. Requírese, en todo caso, a presenza do 

Presidente e do Secretario ou das persoas que legalmente as substitúan. 

7. Os acordos adoptaranse por maioría simple. En caso de empate terá lugar 

unha segunda votación e, de reproducirse o empate, decidirá o voto de calidade 

do presidente. O voto é persoal e indelegábel. 

8. Os membros do Consello terán dereito a examinar, dende o momento da 

convocatoria da correspondente sesión, a documentación dos asuntos que 
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integran a orde do día e a obter copia dela. Tamén teñen dereito a obter copia 

das actas das sesións da Comisión Permanente e das comisións de traballo, se o 

solicitan expresamente. 

9. De cada sesión, tanto ordinaria como extraordinaria, redactarase a 

correspondente acta que se transcribirá, despois da súa aprobación, no libro 

correspondente, co selo do Consello Escolar Municipal de Teo e a sinatura do 

Presidente/a e o secretario/a. 

10. O Pleno do Consello poderá elaborar un Regulamento de Réxime Interno, que 

se remitirá ao Pleno da Corporación para a súa aprobación definitiva. 

Artigo 8. DAS COMPETENCIAS DO PLENO 
Son competencias do Pleno do Consello Escolar Municipal 

a) Debater e aprobar os informes e ditames referidos aos puntos 

explicitados no artigo 3 deste Regulamento. 

b) Elixir os membros da Comisión Permanente. 

c) Ratificar aos Presidentes de cada unha das Comisións de Traballo. 

d) Aproba a creación das novas Comisións de Traballo. 

e) Aprobar a memoria anual de actuación do Consello Escolar Municipal 

f) Aprobar o informe anual sobre a situación do ensino non universitario no 

municipio. 

g) Elixir o vicepresidente 

Artigo 9. DA COMISIÓN PERMANENTE 
1. A Comisión Permanente será elixida polo Pleno do Consello Escolar Municipal 

e asegurará a representación de todos os sectores. 

2. Estará formada por: o Presidente, o Secretario, os Presidentes de cada unha 

das Comisións de Traballo, un ensinante, un pai/nai de alumnos e un 

alumno/a. 

3. Xuntarase, como mínimo, cada tres  meses e cando o considere pertinente o 

Presidente ou a metade dos seus membros. As convocatorias serán realizadas 

polo Presidente cunha antelación mínima de dous días, explicitando na 

convocatoria a orde do día da sesión. 

4. En cada sesión. Tanto ordinaria como extraordinaria, redactarase a 

correspondente acta. 

Artigo 10. DAS COMPETENCIAS DA COMISIÓN PERMANENTE 
As funcións da Comisión Permanente do Consello Escolar Municipal son: 

a) Preparar a orde do día das sesións ordinarias e extraordinarias do Pleno 

b) Preparar os temas, os informes, as propostas e os ditames para seren 

debatidos polo Pleno do Consello Escolar Municipal 

c) Xestionar os asuntos e acordos que lIe encomende o Pleno. 
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d) Coordinar o labor das Comisións de Traballo. 

e) Elaborar a memoria anual da actuación do Consello Escolar Municipal 

f) Elaborar o informe anual sobre a situación do ensino  no municipio. 

Artigo 11. DAS COMISIÓNS DE TRABALLO 
1. Dentro do Consello Escolar Municipal estableceranse Comisións de Traballo 

que se poderán xuntar cantas veces o consideren oportuno os seus membros. 

2. En cada Comisión de Traballo haberá un Presidente, un Secretario e, cando 

menos, catro vocais. 

3. O Presidente de cada Comisión será elixido no seu seo, e ratificado polo Pleno 

do Consello Escolar Municipal. Será membro da Comisión Permanente, e 

portavoz da Comisión diante do Pleno. 

O Secretario da Comisión, que será designado polo Presidente da mesma, 

levantará a acta de cada unha das reunións. 

4. No Consello Escolar Municipal funcionarán, cando menos, tres Comisións de 

Traballo: 

- Comisión Pedagóxica. 

- Comisión de Equipamento Escolar. 

- Comisión de Planificación Educativa. 

As súas propostas serán elevadas á Comisión Permanente. 

5. O pleno do Consello Escolar Municipal poderá establecer outras Comisións de 

Traballo, se o considera necesario. 

Artigo 12. DA ASISTENCIA TÉCNICA E O ASESORAMENTO 
O Consello Escolar Municipal, para tratar temas específicos e puntuais (ben sexa 

en Pleno, Comisión Permanente ou nas comisións de traballo) poderá solicitar a 

asistencia de persoas de recoñecida valía ou coñecementos nunha materia, ou 

de entidades afectadas nun problema, con voz pero sen voto. 

Artigo 13.- DO PRESIDENTE/A 
O Presidente/a do Consello Escolar Municipal de Teo terá as seguintes funcións: 

a) Ostentar a representación oficial do Consello Escolar Municipal 

b) Convocar, presidir as sesións e moderar os debates do Pleno e da 

Comisión Permanente do Consello Escolar Municipal 

c) Autorizar coa súa sinatura os acordos do Pleno do Consello 

Artigo 14. DO VICEPRESIDENTE/A 
1. O Pleno do Consello Escolar Municipal elixirá, entre os seus membros de pleno 

dereito un Vicepresidente/a 

2. O Vicepresidente/a asume as atribucións do Presidente en caso de ausencia, 

vacante ou doenza, e desempeña as tarefas que este lle delegue. 
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Artigo 15. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DA DOTACIÓN TÉCNICA 
1. O Secretario/a do Consello Escolar Municipal será o do concello ou o 

funcionario/a municipal no que este delegue. 

2. A función do secretario comprende o asesoramento legal do Consello, a fe 

pública de todos os actos e acordos, e a preparación dos expedientes e asuntos 

que vaian ser obxecto de decisión. Así mesmo, redactará as actas das sesións do 

Pleno e da Comisión Permanente, que serán aprobadas na seguinte reunión. 

3. O Concello de Teo garantirá os medios técnicos e administrativos necesarios 

para o desenvolvemento do Consello a través dos seus servizos municipais. 

Artigo 16. DAS MEMORIAS ANUAIS 
O Consello Escolar Municipal, ao remate de cada curso escolar, elaborará unha 

memoria da súa actuación. 

Igualmente, e como dispón o artigo 18, apartado 2 da Lei 3/1986 de Consellos 

Escolares de Galicia, e o Decreto 44/1988, de 11-2, o C.E.M. elaborará, ao 

remate de cada curso académico, un informe sobre o estado do ensino no 

municipio que enviará, para o seu coñecemento, á Corporación Municipal, ao 

Consello Escolar Territorial, e ao Consello Escolar de Galicia. 

Artigo 17. DA SEDE DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL 
A sede oficial do Consello Escolar Municipal será a Casa do Concello, e o lugar 

de reunión do Pleno e das súas Comisións será aquel que o Concello facilite ou o 

Pleno do C.E.M. acorde. 

Disposición final 
O presente regulamento entrará en vigor aos quince días hábiles despois da súa 

publicación no Boletín Oficial de Provincia, de acordo co artigo 70.2 da Lei 

7/1985, do 2 de abril. 

 

Disposición adicional única 

O Consello Escolar Municipal que se constitúa trala entrada en vigor deste 

regulamento, cesará coincidindo coa celebración dos próximos comicios 

municipais.” 
 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, da conta de que despois da Comisión 

Informativa presentáronse unhas enmendas por escrito como así se lle pediu ao PSOE 

para poder ser estudadas. Sinala que se vai a proceder á defensa do texto orixinal e 

que pese a que o BNG non ten ningún problema en asumir as citadas enmendas, 

consideran que o texto é máis consistente como estaba inicialmente. Reitera que en 

todo caso non existen cuestións insalvables e que en aras do consenso non hai 
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problema en asumir as enmendas do PSOE. O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira 

de Educación e Mocidade, Dª. Carmen Diéguez. 

 

Dª. Carmen Diéguez, explica que se presenta un Regulamento de Consello 

Escolar Municipal contrastado con Regulamentos doutros Concellos, ceñíndose ao que 

di a lei, que opina é moi clara e concisa. Explica que se trata dun Regulamento 

completo, eficiente e eficaz. Di a Sra. Diéguez que o PSOE presenta unhas enmendas 

e que como dixo o Sr. Alcalde non se vai a abrir un debate nin unha guerra ao 

respecto. A Sra. Diéguez de lectura ao apartado f) do artigo 3.2 do Regulamento que 

se refire ao: “Fomento de actividades que tendan a mellorar a calidade educativa, a 

renovación pedagóxica, os principios da escola activa e a integración escolar, 

especialmente no que respecta a adaptación da programación ao medio, co obxectivo 

de acadar unha escola democrática, científica, libre galega e non discriminatoria”, e 

explica que o PSOE pide que se suprima a referencia “para chegar a unha escola 

democrática, científica, libre galega e non discriminatoria”. A Sra. Diéguez sinala que 

por isto non se vai a abrir unha guerra pero que o obxectivo da escola debe ser intentar 

chegar a unha escola democrática, científica, libre galega e non discriminatoria, polo 

que iso debería seguir no texto. A concelleira do BNG sinala este párrafo non so se 

recolle no Regulamento proposto dende o BNG, senón tamén noutros Regulamentos 

coma o de Vilagarcía. Explica que cando se elaborou o Regulamento contratáronse 

outros Regulamentos, e que concretamente isto copiouse do Regulamento do Concello 

de Vilagarcía, que foi elaborado por un goberno socialista, concretamente cando era 

Alcalde o Sr. Gago, non entendendo porque o PSOE non quere chegar a unha escola 

democrática, científica, libre, galega e non discriminatoria. En relación coas demais 

enmendas a Sra. Carmen Diéguez sinala que o Regulamento proposto recolle 

estrictamente o que di a lei. Explica que o artigo 4 apartado b) do Regulamento, relativo 

a composición do Consello Escolar, se refire a “cinco do ensino público (procurarase 

garantir a presenza de todos os tipos de centros: IES, colexios de educación infantil e 

primaria e CRA)” e que o PSOE propón substituílo por “Cinco do ensino público 

(garantirase en calquera caso a presenza de profesorado de cada uno dos tipos de 

centros existentes en Teo: IES, CEIP, CRA e Escolas Infantís Municipais)”. Dª. Carmen 

Diéguez aclara que a lei di que estes cinco profesores deben ser nomeados polos 

sindicatos e que o seu grupo non está en contra de que se lles oriente, pero que non se 

pode obrigar, tal e como parece desprenderse da redacción proposta na enmenda do 

PSOE. Opina que a palabra “garantirase” debe substituírse por outra como 

“aconsellarase” , “procurarase garantir” ou unha palabra que non signifique esixencia 

porque a lei non o contempla así, non podendo obrigarse a algo que o Decreto que é 



 

 - 13 - 

superior non recolle. A Sra. Diéguez reitera que polo tanto non se podería obrigar ós 

sindicatos a que nomeen aos profesores que se lle digan senón que teñen que ser os 

propios sindicatos os que decidan. Sinala que o mesmo ocorre no apartado dos pais e 

nais que representan a este colectivo no consello escolar, explica que hai catro pais e 

nais de alumnos propostos pola Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos, 

sendo que na enmenda o PSOE pretende engadir “garantirase en calquera caso a 

presencia de representantes de cada un dos tipos de centros existentes en Teo: IES, 

CEIP, CRA e Escola Infantís Municipais”. A concelleira do BNG sinala que ao igual que 

na enmenda anterior a expresión ”garantirase” non é correcta porque non se pode 

obrigar á Federación a elixir a uns e outros, sendo a Federación a que ten que decidir 

libremente. A Sra. Carmen Diéguez refírese a outra enmenda do PSOE referida á 

substitución das setenta e dúashoras fixadas como antelación mínima para a 

convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias, por 3 días hábiles, sinalando que 

o BNG non ten ningún problema en asumir esta enmenda, remitíndose en canto ás 

demais enmendas ao exposto ata o de agora. 

 

Intervén o portavoz do Grupo Mixto (INTEO), sinalando que tanto lle da o 

Regulamento tal e como o propón o BNG como coas enmendas do PSOE, sendo que o 

vai a aceptar en todo caso. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, Sr. Rego, quen a súa vez lla 

cede o concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles, dille á concelleira do BNG que as 

enmendas do PSOE as defende o PSOE. Agradece o goberno que as tome en 

consideración e as acepte, tal e como acaban de recoñecer en aras dunha búsqueda 

de consenso. Di que de acordo con iso non ten claro se resulta precisa a discusión, 

pero que como a concelleira do BNG fixo algunhas precisións, el vai a facer algunhas 

puntualizacións ao respecto. Explica que coa enmenda de supresión reclaman o texto 

orixinal do Decreto 44/1988, que regula a composición dos Consellos escolares 

municipais, porque no punto que se mencionou dise no Decreto “fomento das 

actividades tendentes a mellorar a calidade educativa, especialmente no que respecta 

a adaptación da programación ao medio”, sendo todo o demais un engadido que fai o 

BNG, non aparecendo no Decreto citado. O Sr. Leis Carles reclama a literalidade do 

Decreto, independentemente de que o seu grupo poida estar de acordo a nivel xeral 

con esas calificacións que fai o BNG. Opina que o engadido ten moitas connotacións e 

que pode dar lugar a interpretacións, ao tratarse de definicións que reinvindica algunha 
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formación política e algunha organización sindical. Salienta que o seu grupo entende 

que o Regulamento debe ser escéptico e respectuoso coa legalidade, sendo esa a 

razón pola que defenden a supresión do texto que se propón. 

 

Sendo as vinte hora e vinte minutos incorpórase á sesión plenaria que está a 

celebrar o concelleiro do PP,  D. Antonio Castroagudín Valladares. 

 

Tratándose da segunda enmenda o concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles, sinala 

que lle sorprende a argumentación utilizada. Di que hai unha diferencia substancial 

entre o que propón o equipo de goberno e o PSOE que é que o seu grupo quere 

garantir a presenza das escolas infantís municipais no consello escolar, tanto a nivel de 

profesorado como a nivel de pais e nais. Opina que resulta sorprendente que se 

cuestione o uso do verbo “garantir” cando o BNG na proposta o utiliza cando se di 

“procurarase garantir”. 

 

A concelleira do BNG, D. Carmen Diéguez, salienta que na proposta se fala de 

“procurarase garantir” non de “garantirase”, respostando o Sr. Leis Carles que para o 

PSOE “procurarase garantir” e “garantirase” é practicamente o mesmo. 

 

O Sr. Leis sinala que o seu grupo non ten ningún problema en utilizar  a 

expresión “procurarase garantir”. Explica que o partido socialista celebrou unha 

xuntanza coas asociacións de pais do Concello de Teo e que entre os acordos que se 

adoptaron foi o de revitalizar e potenciar a asociación de pais e nais do Concello de 

Teo, habendo unanimidade nesta redacción relativa á presenza das escolas infantís. O 

Sr. Leis salienta que se trata unicamente de garantir a representación dos pais e nais e 

dos profesores, sendo a proposta do PSOE moito máis democrática. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Blanco, e explica que o seu grupo está de 

acordo co Regulamento do Consello Escolar, aínda que consideran que, tal e como 

indicou o PSOE, se debe ter en conta o Decreto, sendo que coas rectificacións 

expostas o seu grupo estaría de acordo. 

 

O Sr. Alcalde explica que o seu grupo está disposto a asumir as enmendas do 

PSOE ao tratarse de puntualizacións, non dunha enmenda de totalidade. Refírese ao 

Regulamento do Concello de Vilagarcía do que di se quitou o texto que se pretende 

suprimir, sinalando que o citado Concello non é sospeitoso de nacionalista. Reitera que 
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con ánimo de buscar un consenso  o BNG está disposto a asumir as enmendas pese a 

que consideran que o texto orixinal estaría mellor. 

 

Ofrecido polo Sr. Alcalde a apertura dun segundo turno de intervencións, 

rexeitan o mesmo os portavoces de todos os grupos. 

 

O Sr. Alcalde aclara que o que se vai a someter a votación o texto orixinal, 

asumindo as enmendas presentadas polo PSOE con esa matización de “procurarase 

garantir”, como cuestión de matiz. 

 

Rematado o debate e sometido a votación o dictame, enmendado polo 

PSOE, o Pleno da Corporación por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 

PSOE e 1 GRUPO MIXTO (INTEO), acorda aprobar o seguinte Regulamento do 

Consello escolar municipal de Teo: 

 

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE TEO 

LIMIAR 
O marco constitucional recoñece a participación como un valor fundamental na 
organización do sistema escolar en todos os niveis, dende os centros docentes ata o 
ámbito estatal, e ese valor é a única vía que permite resolver problemas e buscar 
solucións a partir do contraste de opinións, do diálogo e do consenso. 
Por iso é fundamental educar no exercicio da participación, e esta soamente se 
aprende se efectivamente se practica. Nese contexto, os consellos escolares son a 
garantía de que calquera persoa pode exercer o seu dereito de participar no sistema 
educativo sen máis requisito que a súa propia opción voluntaria e sempre que sexa 
elixido ou designado polo sector que representa. 
Os consellos municipais de educación, como instrumento de participación dentro do 
sistema escolar, pretenden contribuír á corrección de desigualdades socioculturais, a 
conseguir un ensino máis eficaz e de máis calidade, e a cohesionar o tecido escolar 
implicado compromentendo aos grupos e ás persoas coa súa participación e 
contribucións. 
Teo quere ser un concello educador en todos os sentidos, que viva a educación como 
un referente básico para a formación da conciencia cívica. Un instrumento 
determinante para acadar estes obxectivos é o Consello Escolar Municipal de Teo, no 
que debe confluír toda a comunidade. 
No Consello Escolar Municipal atoparase toda a comunidade educativa: mestres, 
alumnos, nais e pais, traballadores da administración e dos servizos educativos e 
profesionais de ámbitos diversos, e responsables políticos, entre outros. 
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De acordo co que dispoñen a Lei orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do dereito 
á educación; a Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da participación, avaliación e 
goberno dos centros docentes; a Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos consellos 
escolares de Galicia; o Decreto da Xunta de Galiza 44/1988, do 11 de febreiro, polo 
que se regulan o Consello Escolar de Galiza e os consellos escolares territoriais e 
municipais, proponse a creación e constitución do Consello Escolar Municipal de Teo 
segundo o seguinte regulamento: 

 
REGULAMENTO 

Artigo 1. CONSTITUCIÓN 
O Consello Escolar Municipal constitúese como órgano de consulta e participación 
cidadá na planificación e intervención educativa do Concello de Teo (A Coruña), coas 
finalidades e competencias que de seguido se desenvolven. 

Artigo 2. FINALIDADES 
O Consello Escolar Municipal de Teo configúrase como un órgano de asesoramento, 
consulta, proposta e participación nos temas relacionados co ensino non universitario 
no ámbito territorial do municipio. 
Consecuentemente, as finalidades do Consello Escolar Municipal serán as de estudo, 
asesoramento e emisión de propostas á Corporación Municipal e á Administración 
Educativa sobre todos os aspectos do ensino non universitario que incidan na 
poboación do concello de Teo, buscando a máxima participación de todos os veciños e 
veciñas, das entidades e dos organismos interesados no feito educativo. O Consello 
Escolar Municipal é polo tanto un órgano de consulta e participación dos sectores 
afectados na programación do ensino non universitario e na planificación dos Centros 
escolares no ámbito municipal. 

Artigo 3. COMPETENCIAS 
1. O Consello Escolar Municipal de Teo deberá ser consultado pola Administración 
educativa e polo Concello en todas aquelas cuestións relacionadas co ensino non 
universitario no ámbito municipal. 
2. O carácter participativo do Consello na planificación e intervención educativa non 
universitaria realizarase por medio das competencias que lIe son propias: 
asesoramento, consulta, proposta e información nas cuestións seguintes: 

a) Convenios e acordos de colaboración coa Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria ou calquera outra Administración Pública, que afecten 
ao ensino dentro do ámbito municipal. 

b) Actuacións e normas municipais que afecten aos servizos educativos 
complementarios e extraescolares con incidencia no funcionamento dos 
centros docentes, tales como transporte escolar, comedores, servizos de 
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limpeza e conservación. 
c) Actuacións e normas municipais que afecten ou favorezan a ocupación real das 

prazas escolares, coa finalidade de mellorar o rendemento educativo e, no seu 
caso, facer efectiva a obrigatoriedade do ensino. 

d) Emprazamento dos Centros docentes dentro da demarcación municipal. 
e) Prioridade nos programas e actuacións municipais que afecten á conservación, 

vixilancia e mantemento axeitado dos Centros docentes, de acordo coas 
competencias que a lexislación outorgue aos Concellos en cada momento, con 
especial atención á supresión de barreiras arquitectónicas. 

f) Fomento de actividades que tendan a mellorar a calidade educativa, a 
renovación pedagóxica, os principios da escola activa e a integración escolar, 
especialmente no que respecta á adaptación da programación ao medio.  

g) Competencias educativas que afecten ao ensino non universitario e que a 
lexislación outorgue aos municipios. 

h) Na programación de investimentos en materia educativa. 
i) Calquera outro asunto que pola súa importancia para a vida escolar do Concello 

Ile sexa consultado. 

Artigo 4. COMPOSICIÓN 
Ao abeiro do disposto no artigo 16, apartado b) da Lei 3/86 e do artigo 30 do Decreto 
44/1988 dos Consellos Escolares de Galiza, o Consello Escolar Municipal de Teo 
estará composto polos seguintes membros: 

a) Presidente: O Alcalde ou membro da Corporación en quen delegue. 
b) Sete profesores dos niveis educativos correspondentes ao ámbito do ensino 

non universitario de Galiza propostos por sindicatos ou asociacións 
profesionais proporcionalmente á representación obtida nas eleccións sindicais 
do sector docente no municipio, distribuídos da seguinte forma: 

- Cinco do ensino público (procurarase garantir en calquera caso a 
presenza de profesorado de cada un dos tipos de centros existentes en 
Teo: IES, CEIP, CRA e Escolas Infantís Municipais). A distribución 
sectorial farase con criterios de proporcionalidade según o número de 
profesores existentes en cada tramo educativo).  

- Dous do ensino privado 
c) Catro pais/nais de alumnos propostos pola Federación de Asociacións de Nais 

e Pais de Alumnos (procurarase garantir en calquera caso a presenza de 
representantes de cada un dos tipos de centros existentes en Teo: IES, CEIP, 
CRA e Escolas Infantís Municipais). 

d) Tres alumnos elixidos polos representantes dos alumnos nos Consellos 
Escolares dos centros existentes no municipio. 

e) Sete membros designados pola Corporación Municipal do seguinte xeito: 

• O director/a do IES de Teo e un director/a dos centros públicos de 
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educación infantil e primaria do concello, proposto/a polos directores/as 
dos mesmos. 

• Un representante proposto pola/s asociación/s de empresarios do 
municipio 

• Un representante proposto polo sindicato máis representativo no ámbito 
docente do termo municipal 

• Un representante das asociacións de veciños inscritas no rexistro 
municipal correspondente, a proposta das mesmas. 

• Un representante dos Movementos de Renovación Pedagóxica, a 
proposta dos mesmos. 

• Un especialista en temas educativos nomeado polo Pleno Municipal 

Artigo 5. DURACIÓN DO MANDATO E RENOVACIÓN DOS MEMBROS 
1. O mandato dos membros do Consello escolar Municipal será de catro cursos 
académicos e farase coincidir coas lexislaturas da Corporación Municipal. Serán 
revogados ou ratificados por metades cada dous cursos, en cada un dos grupos polos 
que foron elixidos. 
2. Os membros do Consello Escolar Municipal que o sexan en virtude da 
representación que ostentan, perderán a condición de tales no momento de perder a 
calidade na que foron elixidos. 
3. Os membros designados en representación das organizacións sindicais, 
empresariais ou federacións de nais e pais de alumnos/as, serán ratificados ou 
substituídos polas instancias que os propuxeron cando teñan lugar eleccións aos 
órganos reitores daquelas asociacións. Sen prexuízo do anterior, poderán ser 
revogados se os órganos que os designaron o consideran oportuno. 
4. No caso de producirse algunha vacante, deberá ser cuberta nun prazo máximo de 
dous meses. O novo membro serao polo tempo que lle resta ao Consello para 
completar o mandato. 

Artigo 6. ORGANIZACIÓN 
O Consello Escolar Municipal do Concello de Teo estrutúrase en Pleno, Comisión 
Permanente e Comisións de Traballo. 

Artigo 7. DO PLENO DO CONSELLO. 
1. O Pleno é o órgano superior do Consello Escolar Municipal e estará constituído por 
todos os membros do mesmo que se relacionan no artigo 4. 
2. Para a constitución inicial do Consello Escolar Municipal o Concello, despois de 
realizar as comunicacións pertinentes e de promover as eleccións sectoriais 
necesarias, convocará unha reunión constituínte á que deberán asistir, cando menos, 
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os dous terzos dos seus membros. De non acadarse o quorum requirido, realizarase 
unha nova convocatoria no prazo dun mes 
3. O Pleno reunirase, en sesión ordinaria, unha vez por trimestre, e preceptivamente ao 
comezo e final de cada curso escolar. 
4. O Pleno xuntarase en sesión extraordinaria se o considera oportuno o/a Presidente, 
ou ben se o solicitan por escrito, como mínimo, unha terceira parte dos seus membros. 
5. As sesións ordinarias e extraordinarias do Pleno serán convocadas polo presidente 
cunha antelación mínima de 3 días hábiles. 
As convocatorias irán acompañadas da Orde do Día da sesión, redactada polo 
Presidente tendo en conta as propostas da Comisión Permanente, e polo borrador da 
acta da sesión anterior. 
6. As sesións terán lugar en primeira convocatoria cando concorra máis da metade dos 
membros que legalmente compoñen o Pleno do Consello e, en segunda convocatoria, 
media hora máis tarde, se concorren cando menos unha terceira parte do total dos 
membros. Requírese, en todo caso, a presenza do Presidente e do Secretario ou das 
persoas que legalmente as substitúan. 
7. Os acordos adoptaranse por maioría simple. En caso de empate terá lugar unha 
segunda votación e, de reproducirse o empate, decidirá o voto de calidade do 
presidente. O voto é persoal e indelegábel. 
8. Os membros do Consello terán dereito a examinar, dende o momento da 
convocatoria da correspondente sesión, a documentación dos asuntos que integran a 
orde do día e a obter copia dela. Tamén teñen dereito a obter copia das actas das 
sesións da Comisión Permanente e das comisións de traballo, se o solicitan 
expresamente. 
9. De cada sesión, tanto ordinaria como extraordinaria, redactarase a correspondente 
acta que se transcribirá, despois da súa aprobación, no libro correspondente, co selo 
do Consello Escolar Municipal de Teo e a sinatura do Presidente/a e o secretario/a. 
10. O Pleno do Consello poderá elaborar un Regulamento de Réxime Interno, que se 
remitirá ao Pleno da Corporación para a súa aprobación definitiva. 

Artigo 8. DAS COMPETENCIAS DO PLENO 
Son competencias do Pleno do Consello Escolar Municipal 

a) Debater e aprobar os informes e ditames referidos aos puntos explicitados no 
artigo 3 deste Regulamento. 

b) Elixir os membros da Comisión Permanente. 
c) Ratificar aos Presidentes de cada unha das Comisións de Traballo. 
d) Aproba a creación das novas Comisións de Traballo. 
e) Aprobar a memoria anual de actuación do Consello Escolar Municipal 
f) Aprobar o informe anual sobre a situación do ensino non universitario no 

municipio. 
g) Elixir o vicepresidente 
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Artigo 9. DA COMISIÓN PERMANENTE 
1. A Comisión Permanente será elixida polo Pleno do Consello Escolar Municipal e 
asegurará a representación de todos os sectores. 
2. Estará formada por: o Presidente, o Secretario, os Presidentes de cada unha das 
Comisións de Traballo, un ensinante, un pai/nai de alumnos e un alumno/a. 
3. Xuntarase, como mínimo, cada tres  meses e cando o considere pertinente o 
Presidente ou a metade dos seus membros. As convocatorias serán realizadas polo 
Presidente cunha antelación mínima de dous días, explicitando na convocatoria a orde 
do día da sesión. 
4. En cada sesión. Tanto ordinaria como extraordinaria, redactarase a correspondente 
acta. 

Artigo 10. DAS COMPETENCIAS DA COMISIÓN PERMANENTE 
As funcións da Comisión Permanente do Consello Escolar Municipal son: 

a) Preparar a orde do día das sesións ordinarias e extraordinarias do Pleno 
b) Preparar os temas, os informes, as propostas e os ditames para seren 

debatidos polo Pleno do Consello Escolar Municipal 
c) Xestionar os asuntos e acordos que lIe encomende o Pleno. 
d) Coordinar o labor das Comisións de Traballo. 
e) Elaborar a memoria anual da actuación do Consello Escolar Municipal 
f) Elaborar o informe anual sobre a situación do ensino  no municipio. 

Artigo 11. DAS COMISIÓNS DE TRABALLO 
1. Dentro do Consello Escolar Municipal estableceranse Comisións de Traballo que se 
poderán xuntar cantas veces o consideren oportuno os seus membros. 
2. En cada Comisión de Traballo haberá un Presidente, un Secretario e, cando menos, 
catro vocais. 
3. O Presidente de cada Comisión será elixido no seu seo, e ratificado polo Pleno do 
Consello Escolar Municipal. Será membro da Comisión Permanente, e portavoz da 
Comisión diante do Pleno. 
O Secretario da Comisión, que será designado polo Presidente da mesma, levantará a 
acta de cada unha das reunións. 
4. No Consello Escolar Municipal funcionarán, cando menos, tres Comisións de 
Traballo: 

- Comisión Pedagóxica. 
- Comisión de Equipamento Escolar. 
- Comisión de Planificación Educativa. 

As súas propostas serán elevadas á Comisión Permanente. 
5. O pleno do Consello Escolar Municipal poderá establecer outras Comisións de 
Traballo, se o considera necesario. 
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Artigo 12. DA ASISTENCIA TÉCNICA E O ASESORAMENTO 
O Consello Escolar Municipal, para tratar temas específicos e puntuais (ben sexa en 
Pleno, Comisión Permanente ou nas comisións de traballo) poderá solicitar a asistencia 
de persoas de recoñecida valía ou coñecementos nunha materia, ou de entidades 
afectadas nun problema, con voz pero sen voto. 

Artigo 13.- DO PRESIDENTE/A 
O Presidente/a do Consello Escolar Municipal de Teo terá as seguintes funcións: 

a) Ostentar a representación oficial do Consello Escolar Municipal 
b) Convocar, presidir as sesións e moderar os debates do Pleno e da Comisión 

Permanente do Consello Escolar Municipal 
c) Autorizar coa súa sinatura os acordos do Pleno do Consello 

Artigo 14. DO VICEPRESIDENTE/A 
1. O Pleno do Consello Escolar Municipal elixirá, entre os seus membros de pleno 
dereito un Vicepresidente/a 
2. O Vicepresidente/a asume as atribucións do Presidente en caso de ausencia, 
vacante ou doenza, e desempeña as tarefas que este lle delegue. 

Artigo 15. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DA DOTACIÓN TÉCNICA 
1. O Secretario/a do Consello Escolar Municipal será o do concello ou o funcionario/a 
municipal no que este delegue. 
2. A función do secretario comprende o asesoramento legal do Consello, a fe pública 
de todos os actos e acordos, e a preparación dos expedientes e asuntos que vaian ser 
obxecto de decisión. Así mesmo, redactará as actas das sesións do Pleno e da 
Comisión Permanente, que serán aprobadas na seguinte reunión. 
3. O Concello de Teo garantirá os medios técnicos e administrativos necesarios para o 
desenvolvemento do Consello a través dos seus servizos municipais. 

Artigo 16. DAS MEMORIAS ANUAIS 
O Consello Escolar Municipal, ao remate de cada curso escolar, elaborará unha 
memoria da súa actuación. 
Igualmente, e como dispón o artigo 18, apartado 2 da Lei 3/1986 de Consellos 
Escolares de Galicia, e o Decreto 44/1988, de 11-2, o C.E.M. elaborará, ao remate de 
cada curso académico, un informe sobre o estado do ensino no municipio que enviará, 
para o seu coñecemento, á Corporación Municipal, ao Consello Escolar Territorial, e ao 
Consello Escolar de Galicia. 

Artigo 17. DA SEDE DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL 
A sede oficial do Consello Escolar Municipal será a Casa do Concello, e o lugar de 
reunión do Pleno e das súas Comisións será aquel que o Concello facilite ou o Pleno 
do C.E.M. acorde. 
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Disposición final 
O presente regulamento entrará en vigor aos quince días hábiles despois da súa 
publicación no Boletín Oficial de Provincia, de acordo co artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 
de abril. 
 
Disposición adicional única 
O Consello Escolar Municipal que se constitúa trala entrada en vigor deste 
regulamento, cesará coincidindo coa celebración dos próximos comicios municipais. 
 

Sendo as vinte horas e trinta minutos, auséntase do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida Gulías. 

 

4º.- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL 2007. 

 
O Sr. Alcalde sinala que como xa explicou na correspondente Comisión 

Informativa non é un punto de debate nin de toma de posición, sendo que o tema xa se 

debatirá máis polo miúdo no momento da conta xeral do ano 2007. Sinala que os 

resultados non son para botar bombas, que existe un resultado negativo de 2.404.588 

euros e un remanente de tesourería negativo de 2.265.489,88 euros. Salienta que non 

é a súa intención entrar en valoracións nin en culpabilidades, sendo que isto quedará 

para o debate da conta xeral. Explica que o gasto foi un gasto compartido no ano 

pasado, con dous períodos e dous gobernos, sendo que xa se fará unha valoración no 

seu momento. Di que o que si é evidente e que se trata dun dato preocupante que leva 

a replantexar unha situación, xa que a día de hoxe o Concello está nunha situación 

deficitaria, sendo preciso buscar un equilibrio financeiro porque non se pode asumir 

cada ano un resultado orzamentario negativo desta contía. Opina que hai que intentar 

buscar un equilibrio a través de fondos propios, de regulamentación impositiva sen que 

repercuta na cidadanía, e a través de financiacións supramunicipais, porque se cada 

ano se acumula un déficit desta contía, mal van as cousas no Concello de Teo 

independentemente de quen o goberne. 

 

 O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

 Sendo as vinte horas e trinta e dous minutos auséntase do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández Martínez. 
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5º.- DICTAME DA PROPOSTA RELATIVA A EXPEDIENTE DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 

 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame favorable da Comisión Informativa de 

Facenda e Asuntos Económicos, sobre a proposta relativa a expediente de 

modificación de créditos, que se recolle a continuación,: 

 
 “PROPOSTA DE ALCALDÍA:  Transferencia de crédito 
 
A execución das Obras do Plan de Cooperación Provincial 2007 teñen posto en 
evidencia a notable diferenza entre a execución de firmes con rego asfáltico ou 
con aglomerado en quente,. 
Loxicamente, a execución dos distintos tramos uns con rego e outros con 
aglomerado, ten motivado un importante conflto social dos veciños das 
parroquias de Rarís e Reis que, con lóxicas razóns, se sente discriminados. 
 
Co obxectivo de superar esta situación que causa un profundo malestar 
parroquial, proponse a execución da obra Bouñou-Campo da festa de Reis con 
aglomerado en quente, para o que é preciso realizar as transferencias de creto 
que se detallan na proposta. 
 
A execución desta obra implica: 
 

Utilizar para este fin os 22.258,45 € da obra “Depuración en Insua” do Plan 
de Investimentos municipais 2006 (obra que non se vai executar porque a 
construción do colector xeral elimina a súa necesidade) e 33511,04 € da 
obra “ Construción de aceras nos Tilos”, tamén do Plan de Investimentos 
municipais 2006 (obra xa executada con outras partidas, da que se 
reservan 25.000 € para a redacción do Plan de Reurbanización da 
urbanización). 

 
Modificar o Anexo de Investimentos 2008 eliminando a “Extensión de fibra 
óptica” da partida 463/62700. 

 
O expediente de transferencia de crédito complétase coa necesaria para facer 
fronte á operación de tesourería. 
 
-Debido á necesidade de concertar unha operación de tesourería por importe de 

500.000€ para proceder ó pago inmediato das facturas pendentes, e, tendo en 

conta a insuficiencia de crédito para facer fronte ó pago de xuros derivados 

desta operación. 

Considerando que na partida orzamentaria 011/310.00, non estaban 

contemplados os xuros de novas operacións de crédito que pondera concertar o 
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Concello, e , tendo en conta que, actuamente os tipos rondan o 5% mais un 

diferencial ó redor do 0,4%. 

 -Considerando a necesidade de realizar a mellora da obra Asfaltado Vilar 

de Calo-Pontevea, que supón un importe de 214.769,49€. 

-Considerando que na bolsa de vinculación xurídica 46/2 existe crédito 

suficiente para realizar a cesión de crédito para a operación de Tesourería. E que 

igualmente existe crédito nas bolsas correspondentes ás partidas cedentes para 

a realización da obra de asfaltado. 

Propoño ó Pleno da Corporación, previo informe de intervención e dictame 

da Comisión Informativa competente, a aprobación da seguiente modificación 

orzamentaria pola vía da transferencia de créditos entre distintos grupos de 

función: 

 

TRANSFERENCIA 1:xuros operación tesourería 

GRUPO DE FUNCIÓN 0 

PARTIDA  

INCREMENTAR 

CREDITO DISPOÑIBLE 

NVX 

CREDITO NECESARIO 

2008 011/310.00 114.879,30€ 27.000€ 

 

A cesión do crédito proponse  dende a partida seguinte: 

GRUPO DE FUNCIÓN 4 

PARTIDA A MINORAR IMPORTE A TRANSFERIR 

2008 463/226.09 27.000€ 

 

TRANSFERENCIA 2: obra de asfaltado 

GRUPOS DE FUNCIÓN 5: 

PARTIDA  

INCREMENTAR 

CREDITO DISPOÑIBLE 

NVX 

CREDITO NECESARIO 

2008 511/611.05 137.976,94€ 214.769,49 

 

A cesión do crédito proponse  dende a partida seguinte: 
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GRUPOS DE FUNCIÓN  

PARTIDAS A MINORAR IMPORTE A TRANSFERIR 

463/627.00 70.000 

111/100.00 9.000 

432/623.00 10.000 

422/130.00 12.000 

121/130.00 10.000 

313/227.06 20.000 

511/203.00 10.000 

511/213.00 18.000 

441/611.02 22.258,45 

511/611.03 33.511,04 

TOTAL 214.769,49 

 

Teo, 16 de maio de 2008 

O ALCALDE ACCIDENTAL 

Rafael Sisto Edreira” 

 

Sendo as vinte horas e trinta e catro minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida Gulías. 

 

O Sr. Alcalde da conta de que neste punto da orde do día se propoñen dúas 

transferencias de crédito. A primeira busca o crédito necesario de 27.000 euros para 

financiar os intereses dunha operación de tesourería de medio millón de euros, crédito 

necesario se extrae da partida para o ano 2008 da creación da radio municipal. Explica 

o Sr. Alcalde que xa quedou licitado polo anterior goberno a venta das parcelas de 

Augas Mansas que foi adxudicado por un prezo de 700.000 euros e que a día de hoxe 

non se puido cobrar. Sinala que eses cartos xa estaban contemplados en anteriores 

exercicios orzamentarios para facer fronte a determinados investimentos que se 

realizaron no Concello e que o feito de non poder cobrar eses cartos non permitiu facer 

efectivos eses pagos, tendo en conta que a venta desas fincas estaba destinada ao 

pago de obras, que é o que se pode destinar segundo a Lei.  
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Sendo as vinte horas e trinta e seis minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández Martínez. 

 

O Sr. Alcalde explica que os cartos non se puideron cobrar pola cambio do 

mercado inmobiliario e a situación de rescisión ou inicio de crise que se está vivindo, 

sendo que os bancos non conceden os prestamos para facer fronte a determinadas 

operacións inmobiliarias que fai dous ou tres anos sí se concedían. Aclara que se 

estivo esperando moitos meses para poder cobrar e que finalmente houbo que incautar 

a fianza, co cal as persoas que se presentaron para comprar esas fincas non so non 

poderon facer fronte os 700.000 mil euros senón que houbo que incautarlles a fianza 

de 30.000 euros. Explica que resulta polo tanto preciso sacar novamente a venda dos 

terreos, por un prezo inferior, pero que esa actuación vai levar varios meses e que hai 

que ter en conta que hai acreedores, sobre todo no campo das obras realizadas no 

Concello, que estaban esperando eses ingresos para poder cobrar e que neste 

contexto resulta preciso dispor dos cartos para financiar os intereses e poder acometer 

eses pagos. Subliña o Sr. Alcalde que se trata dun crédito ponte, que á finalización do 

ano vai a estar subsanado porque se conta con ter os cartos da venda das fincas de 

augas mansas. Tratándose da segunda transferencia explica o Sr. Alcalde que resulta 

precisa para financiar a estrada Milladoiro-Pontevea, no que é o tema do firme e para 

poder establecer o asfaltado en aglomerado en quente para todo o tramo e non facer 

agravios comparativos entres tramos como existe a día de hoxe. Lembra que a 

proposta inicial do BNG, que foi rexeitada por determinadas motivacións, buscaba 

asfaltar en aglomerado todo o tramo. Sinala que o feito, feito está e que o que é certo e 

que se gastaron uns cartos que non se terían porque ter gastado no rego asfáltico se 

naquel momento se houbera determinado facelo todo en aglomerado. Subliña que é 

certo que é unha demanda, que é certo que existe un agravio, que é unha arteria 

fundamental do Concello e que nese senso resulta preciso que todos fagan un esforzo 

para poder financiar a posta en marcha do aglomerado para todo o tramo. O Sr. 

Alcalde opina que se trata dunha cuestión da cal teñen que aprender tanto o grupo de 

goberno como os demais grupos da Corporación, porque hai que facer unha crítica 

xeralizada independentemente de quen fixera a proposta. O Sr. Alcalde explica que o 

tema vai a pasar a expoñelo o concelleiro de urbanismo, D. Rafael Sisto, incluso 

plantexando no texto unha pequena modificación en base ao debate aberto na 

Comisión Informativa, existindo tamén a maiores unhas enmendas sobre a segunda 

transferencia presentadas polo PSOE. 
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O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE e concelleiro de urbanismo, 

D. Rafael Sisto. 

 

D. Rafael Sisto explica que se permitiu pasarlle aos concelleiros unha pequena 

folla resumo da situación na que se atopa o Plan de Cooperación Provincial 2007, 

porque as veces téndese a perder a referencia do que está pasando. Explica que a 

obra de cooperación provincial do 2007, aprobada polo Pleno en época do anterior 

goberno, tiña o asfaltado da estrada que vai dende Vilar de Calo ata Pontevea en 

diversos tramos, máis a maiores a obra que vai dende Solláns ata Augas Mansas e 

unha que vai dende a piscina de Luou ata o cruce de Lampai. Explica que 

curiosamente o primeiro que se atoparon foi que faltaba o tramo de Vilar de Calo ata 

Milladoiro, que dende Vilar de Calo ata Solláns estaba con asfaltado en quente, e que 

curiosamente tamén dende Solláns ata Augas Mansas estaba con asfaltado en quente 

pero que dende Solláns ata Pontevea estaba con rego asfáltico. O Sr. Sisto opina que 

para calquera persoa con dous dedos de fronte é obvio a necesidade de asfaltar en 

quente todo o percorrido dunha vía central que articula o Concello e de tela asentada e 

con todas as garantías. Existía un informe do arquitecto municipal no que reclamaba, 

se fora posible, asfaltar en quente esa vía. Explica que se trouxo ó Pleno unha 

proposta que englobaba aproximadamente uns 150.000 euros dos cales 70.000 se 

sacaban da conducción da fibra óptica e o demais de dúas obras que non se fixeran do 

plan de investimentos municipais, a dos Tilos é a de Luou. O Sr. Sisto salienta que esta 

última obra non se fixo porque non tiña sentido facela e meter unha depuradora cando 

vai a haber un colector ao longo de todo o río e que a dos Tilos se fixo botando man 

das cuadrillas, sen contratación externa. Lembra que a argumentación utilizada para 

rexeitar a proposta era que non se debía castigar a esas parroquias, e así presentouse 

na Comisión unha proposta na que incluso se reservaba para os Tilos 25.000 euros 

para un proxecto. Sinala que en todo caso con ánimo de consenso anunciase neste 

momento a intención de presentar unha modificación no senso de que non se lle toque 

a nada da obra dos Tilos, pero sí a de Luou, porque entre outras cousas os veciños de 

Luou se teñen unha prioridade é a do asfaltado, sendo que tamén para o equipo de 

goberno é unha prioridade facer o asfaltado en quente dende Milladoiro ata Pontevea 

integramente. Continua o Sr. Sisto explicando que presentada no Pleno esa proposta, 

se dixo que non. O concelleiro de urbanismo refírese a proposta que chegou a facer o 

PSOE cun estudio, ampliación de estrada, expropiacións etc., e aclara que nese 

momento había que asfaltar porque era un plan comprometido coa Deputación, 

aprobado pola Deputación e cun contrato asinado cunha empresa adxudicataria para 

facelo xa, tendose que indemnizar noutro caso. Opina que a saída razoable era 
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arrepañar cartos de onde fora e facer o que se pudera facer, pensando o BNG que de 

onde se podían quitar cartos, sen facer a transferencia de crédito, era da fibra óptica, 

porque neste senso xa se tiña manifestado o PSOE noutros Plenos. Explica que se 

asfalta ata Luou porque é ata onde chegan os cartos e que facer as cousas no seu 

momento ten ventaxas. O Sr. Sisto di que o tramo de Solláns a Luou custou 65.000 € a 

maiores do presupostado pola Deputación e que por non telo feito naquel momento, 

por obrigar ao equipo de goberno a facer iso, resulta que despois de pagar a 

integridade do que foi o rego asfáltico agora hai que pagar por ir dende Bouñou a 

Igrexa de Raris 76.000 euros e de Raris a Reis outros 76.000, é dicir que o que de 

Solláns a Luou arranxouse con 65.000 euros agora costa 152.000 euros, estándose en 

total na orde de 210.000 ou 215,000 euros, que son as transferencias que se traen 

hoxe.  

 

Conclúe o Sr. Sisto sinalando que esa é a aposta do BNG, estando dispostos a 

asumir o erro, ao non modificarse o proxecto, erro provocado porque a Secretaria 

anterior non estaba, atopándose a Secretaría Acctal de vacacións, sendo ademais que 

os servizos técnicos dixeron que non era necesario modificar o proxecto porque se 

consideraba unha mellora. Subliña que ninguén sae perxudicado, nin a Deputación, nin 

os veciños. O Sr. Sisto sinala que él politicamente asume o que sexa pero que a única 

pena que ten e que non existan cartos para facelo todo e pide que non se castigue aos 

veciños nin á empresa. O concelleiro de urbanismo refírese ás partidas a minorar, 

como a da fibra óptica, por importe de 70.000 euros, a das retribucións dun membro do 

goberno que ten que renunciar uns meses para cumprir funcións laborais, outros 

10.000 euros da reposición de infraestructuras urbanas, outros 12.000 euros da praza 

de animador socio cultural que aínda non foi cuberta, outra parte que provén do aforro 

das escolas infantís, outros 10.000 euros do aluguer de maquinaria e instalacións, e 

tamén outra parte do mantemento e reposición de máquinas e instalacións. Salienta 

que se elimina a partida dos Tilos, co cal os 35.511,04 euros que se detraían desa 

partida agora detráense da de mantemento e reposición de máquinas e instalacións. O 

Sr. Sisto pide un pouco de responsabilidade e reitera a súa petición de que non se 

pague nin coa empresa nin cos veciños, senón co equipo de goberno. 

 

Intervén o voceiro do Grupo Mixto (INTEO), D. Manuel Parajó, e opina que isto 

que parecía un tema sinxelo estase convertendo nun tema delicado porque ven a 

provocar un malestar entre veciños por un agravio comparativo ao asfaltarse un tramo 

en aglomerado e outro tramo en asfalto normal. O Sr. Parajó opina que isto pode pasar 

en moitas máis parroquias, porque hai outras parroquias que teñen estradas e non se 
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lle asfalta en quente, senón con asfalto normal. Opina que o goberno ten que gobernar 

e facelo o mellor posible, evitando agravios comparativos e enfrontamentos. Explica 

que tal e como xa manifestou no seu día, o lóxico sería asfaltar a estrada en quente 

dende Milladoiro ata Pontevea, pero que como tamén dixo é certo que o proxecto que 

había era dende Milladoiro ata Solláns e dende Solláns ata O Sixto. O Sr. Parajó 

explica que vai a comezar co punto número un, relativa aos 27.000 euros do crédito, 

para despois seguir co tema da estrada. Amosa a súa conformidade en canto á 

solicitude de crédito porque as parcelas non se puideron vender polos razóns expostas 

polo Sr. Alcalde relativas ás circunstancias do mercado inmobiliario e que en tanto que 

non se vendan estas parcelas hai que solicitar ese crédito para facer fronte a posibles 

gastos, intereses e outras obras que haxa. Tratándose da segunda transferencia o Sr. 

Parajó refírese ao motivo que provoca que na zona dende Luou ata Reis exista 

malestar por non haber asfaltado en quente e opina que o malestar ben de facer o 

asfaltado dende Luou ata Solláns, que non estaba aprobado no seu momento, porque 

se a obra parara en Solláns o problema non sería tan grande como agora xorde. 

Explica o Sr. Parajó que no seu momento, cos votos en contra do equipo de goberno, 

aprobáronse unha serie de créditos para facer uns investimentos en todas as 

parroquias, investimentos que eran unha serie de obras en todo o Concello, entre elas 

a dos Tilos e a de Luou. En relación ca obra das aceras dos Tilos, manifesta o Sr. 

Parajó que non entende porque se mandaron ós obreiros para alí cando había un 

crédito aprobado para facelas, xa que habendo ese crédito aprobado non se deberon 

mandar alí os obreiros, os cales se poderían mandar para facer outras obras, pero non 

para facer esas que xa estaban aprobadas. Salienta que como se mandaron os 

obreiros para alí, agora o equipo de goberno ven a retroceder. O Sr. Parajó refírese aos 

motivos que a oposición utilizou no seu momento para non aprobar o desvío de ese 

diñeiro de Luou e Os Tilos para a estrada. Sinala que naquel momento se dixo que 

todas as obras que se aprobaran, eran para todas as parroquias e que había que 

asumilas. Di que agora hai outras propostas, que hai outros cambios de diñeiro dunhas 

partidas para outras, e que está de acordo en que se poida facer a estrada de Luou a 

Pontevea, aínda que exista un doble gasto, pero que hai que diferenciar a partida da 

estrada de Luou a Pontevea da partida de Luou a Solláns, porque se trata de temas 

totalmente diferentes. Sinala que no segundo turno explicarase segundo vaia o debate. 

Reitera que  non ten ningún inconveniente en asumir en principio o tramo Luou-Reis 

para que sexa asfaltado en quente e desa partida de transferencia de créditos asumir a 

cantidade necesaria para asfaltar e facer esa estrada. 
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 O portavoz do PSOE, Sr. Carlos Rego, cede a palabra ao concelleiro do PSOE, 

Sr. Leis Carles. 

 

 O Sr. Leis Carles da a benvida á Secretaria en nome do partido socialista, 

desexándolle o mellor. 

 

 Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín Valladares. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles, sinala que vai a facer a intervención en 

dúas quendas, tratando, en vista da presencia veciñal, de ser o máis didáctico posible. 

Di que quere que os veciños máis directamente afectados teñan claras algunhas 

cuestións. Salienta que o conxunto da Corporación de Teo apostaba por arranxar a 

estrada Milladoiro-Pontevea, estando as dificultades na forma de plantexar o tema, 

porque como concelleiros teñen que cumprir os procedemento legais e os trámites non 

podéndose sempre facer as cosas como un quixera. O Sr. Leis Carles amosa a súa 

ledicia pola presencia veciñal, e anima as forzas políticas para que convoquen os 

veciños a todos os plenos, como mellor maneira de saber o que ocorre en Teo, sendo 

incluso conveniente volver a retransmitilos na televisión, para que todo o mundo poida 

ver e saber o que pasa de primeira man e non a través de intermediarios. O concelleiro 

do PSOE saúda aos veciños de Reis e Raris e o resto do Concello de Teo. Sinala que 

coa súa presencia teñen a oportunidade de sair ven informados do que realmente 

pasou e do que vai a pasar. Opina que se os veciños tiñan algunha preocupación, hoxe 

van a saír satisfeitos na medida en que o problema que lles preocupa vai a quedar 

solucionado, sendo que se a enmenda socialista sae adiante van a saír máis 

beneficiados na medida en que propón melloras sensibles máis ala do que plantexaba 

o grupo de goberno, sendo que algún igual sae contrariado porque a información que 

recibiu foi unha e hoxe terá a oportunidade de primeira man de saber o que realmente 

pasou.  

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e oito minutos incorpórase ao do Salón de 

Plenos o concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín Valladares. 

 

O Sr. Leis sinala que quere en primeiro lugar trasladar cal foi a posición do 

partido socialista. Lembra que para o partido socialista a primeira prioridade do 

Concelllo de Teo era a mellora da rede viaria, tal e como o manifestaron nos propios 

orzamentos, pese a que outras forzas políticas optaron por outras cuestións, como por 
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exemplo a extensión da fibra óptica. Di o Sr.Leis que en segundo lugar o grupo 

municipal socialista manifestou que a estrada Millladoiro-Pontevea era unha vía de 

especial interese, como vial estratéxico na vertebración do Concello, sendo a estrada 

de titularidade municipal máis importante do Concello, articulándoo de Norte a Sur. O 

Sr. Leis sinala que outro criterio que manexou o partido socialista era que algunha vez 

en Teo terían que facerse ben as cousas, sendo este o momento tanto nesta como 

noutras cousas.  

 

Sendo as vinte e unha horas auséntase do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O Sr. Leis opina que facer as cousas ben supón facer un uso correcto dos 

fondos públicos, sendo que neste caso como recoñeceu o portavoz do grupo de 

goberno non se fixo estrictamente. Continua sinalando o Sr. Leis que facer as cousas 

ben tamén supón ser estrictamente cumpridores da legalidade, entre outras cousas 

porque calquera ilegalidade pode traer consecuencias penais de todo tipo e o partido 

socialista nunca vai a ser cómplice de ningunha ilegalidade, sendo tamén que facer as 

cousas ben supón, no caso de obras, facelas con proxecto técnicos que no caso desta 

estrada debe contemplar algo máis que meros asfaltados. Lembra que dende o PSOE 

sempre propuxeron un proxecto integral de toda a estrada, dende Milladoiro ata 

Pontevea, non a cachos. Opina que un proxecto integral de toda a estrada non é so de 

todo o traxecto senón tamén facer ben o asfaltado. O concelleiro do PSOE amosa un 

dossier fotográfico do asfaltado que se fixo nesta estrada, invitando a todos os 

presentes a que comparen os asfaltados feitos en Ames e os feitos en Teo. 

Referíndose ao Concello de Teo opina esa non é maneira de gastar os cartos e de 

facer os asfaltados. Sinala que se pode comprobar nese mesmo proxecto como fai o 

Concello de Ames ese asfaltado e como o fai o concello de Teo e opina que dende o o 

punto de vista do PSOE eso non é gastar os cartos senón despilfarrar os cartos. Sinala 

que están recentemente asfaltada e xa hai charcos como puido comprobar alí mesmo. 

O Sr. Leis sinala que un proxecto integral contempla máis cousas, como obras de 

urbanización, na zonas urbanas como Solláns, Luou, e Raris, beirarrúas, reforzamento 

de alumeado, etc., sendo tamén que debería recoller que o tratamento da recollida de 

pluviais se fixera dunha maneira radicalmente distinta. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Rafael Sisto Edreira. 
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O concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles, explica que de Baños a Reiris existe 

unha marxe por onde corre un regueiro que se non se canaliza terminará deteriorando 

a estrada polo que tamén é preciso recoller as medidas de pluviais e recoller tamén no 

proxecto integral as medidas de seguridade víal.  

 

Sendo as vinte e unha horas e seis minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Rafael Sisto Edreira. 

 

O Sr. Leis explica que facer as cousas ben implica tamén supervisar a execución 

das obras. Opina que neste caso foi un desastre, supoñendo un auténtico perigo tanto 

para o tráfico viario como peonil, ao non supervisarse como deberá. Facer as cousas 

ben supón non quitarlle nada a ninguén, nin provocar agravios entre veciños. Facer as 

cousas ben supón tamén ter un profundo respecto polos veciños e non manipulalos, nin 

utilizalos nin mentirlles. Lembra que na pasada lexislatura o partido socialista presentou 

dúas mocións sobre esta estrada, unha en decembro do 2004 e outra en decembro do 

2006, onde plantexaban a necesidade de executar obras de reforma integral. Salienta 

que a única organización política que na pasada lexislatura se preocupou desa estrada 

foi o partido socialista. O Sr. Leis explica que cando chegou a actual lexislatura e o 

debate dos orzamentos, presentouse polo partido socialista unha proposta de 

enmendas aos orzamentos que o BNG dixo que non se podía debater, cando si se 

podía. O Sr. Leis Carles refírese ás citadas proposta de xaneiro do 2008, sinalando que 

recollían  exactamente o que agora di o equipo de goberno en relación a sacar os 

cartos da fibra óptica para financiar estas obras. Sinala que no seu momento o Sr. 

Rafael Sisto dicía que a fibra óptica era imprescindible e que agora este concelleiro di 

que “non ten  sentido meter cable de fibra óptica onde por riba hai rego asfáltico”. O Sr. 

Leis sinala que isto o dicía o partido socialista en xaneiro, acompañando unha carta ó 

Sr. Alcalde onde se lle dicía que o partido socialista estaba disposto a falar deste tema 

para negociar os orzamentos, carta que nunca foi respostada.  

 

Sendo as vinte e unha horas e dez minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O concelleiro do PSOE lembra que despois, o 27 de febreiro, o BNG presentou 

unha proposta para retirar as partidas que estaban previstas investir en Luou e os Tilos 

para financiar as obras de aglomerado en quente do tramo Bouñou-Campo da Festa de 

Reis. O Sr. Leis lembra que o partido socialista, despois apoiado polos resto dos 

grupos, dixo nese momento que había que encargar un proxecto técnico de 
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acondicionamento e mellora da estrada local Milladoiro-Pontevea que contemplara non 

so intervencións en afirmado da calzada con aglomerado en quente, senón a definición 

do trazado, con procesos expropiatorios incluídos, seguridade víal, alumeado público, 

gabias de pluviais en formigón, beirarrúas nas zonas urbanas de Solláns, Luou e Rarís, 

etc, dicindo tamén que non era xusto quitar partidas destinadas para investir en Os 

Tilos, Luou ou calquera outra parroquia para investir aquí. O Sr. Leis aclara que a 

alusión ao proceso expropiatorio é unicamente unha referencia a unha casa que hai en 

Vilar de Calo en relación coa que se estaba en proceso de solventar o problema desa 

curva. O concelleiro do PSOE sinala que as contías que presentou no seu momento o 

BNG non coinciden coas contías que presenta agora. Salienta que esa foi a cuestión 

defendida tanto polo partido socialista como polos demais grupos da oposición. Sinala 

que defendían facer a obra, pero facéndoa ben e sen quitar cartos a ninguén. Lembra 

que no pasado pleno o partido socialista presentou outra moción onde en vista de que 

a estrada quedaba como quedaba, propoñíase facer o proxecto técnico, ao que obriga 

a lei, contemplando todas estas posibilidades que van máis alá do asfaltado, sinalando 

ademais que era unha boa idea ter ese proxecto para logo incorporado ao plan 

provincial do ano que ven. 

 

 O Sr. Leis Carles da conta da enmenda que hoxe presenta o partido socialista, e 

que se recolle a continuación: 

 

“CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES 

O estado da estrada local Milladoiro-Pontevea xa foi obxecto de constante 

preocupación do Partido Socialista na pasada lexislatura. 

De aí a formulación de varias mocións reclamando unha intervención integral en todo o 

seu traxecto como as presentadas en decembro/2004 e decembro/2006. 

No que vai de lexislatura e con data 07/febreiro/2008 (rexistro entrada nº 987) o Grupo 

Municipal Socialista presentou unha serie de propostas de enmendas aos orzamentos 

municipais 2008, entre as que se atopaba unha en concreto que decía así literalmente: 

 

• Desvío da partida económica prevista no Plan de Investimentos para “ extensión de 

fibra óptica” cara a acometida da 1ª fase dun Plan de Mellora da Rede Viaria Municipal. 

Poderíase comezar por completar o proxecto de asfaltado  da estrada local Milladoiro-

Pontevea con obras complementarias como sinalización, seguridade, alumeado público, 

recollida de pluviais con taxeas compactas de formigón, beirarrúas nas zonas urbanas 

de Solláns, Luou e Rarís, etc. Como alternativa propóñense calquera das seguintes 

estradas locais A Póboa-Montouto; O Grilo-Penelas; Feros-A Torre-Procelas; Solláns-

Montes-Pedrouso-Sisto; Requián-Seoane-Tarrío- A Pedra-Catro Camiños; Oza-Castres-
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Ribas-Outeiro de Oza-Bamonde, Igrexa de Calo-Texexe; Luou-Bustelo-Recesende; 

Igrexa de Calo-Mouromorto-Luou, etc.   

 

Esta proposta foi precedida dunha carta remitida ao Sr. Alcalde Martiño Noriega con 

data 06/febreiro/2008 (rexistro de entrada nº 953) na que, entre outras moitas 

cuestións, se lle manifestaba a disposición do Partido Socialista a reconsiderar o seu 

voto negativo aos orzamentos municipais “sempre a cando vostede como Alcalde-

Presidente da Corporación e líder do BNG-Teo persoalmente, antes da celebración dese 

Pleno, tome a iniciativa de establecer un diálogo cos grupos políticos da oposición para, en 

primeiro lugar, buscar unha solución de consenso sobre dos orzamentos e a continuación 

proceder á subseguinte apertura dun proceso de negociación co Partido Socialista que, no 

marco do Pacto de Gobernación dos Municipios asinado polas direccións nacionais do PSdeG-

PSOE e BNG, conduza definitivamente o máis axiña posible a un goberno de coalición BNG-

PSOE en Teo”. 

Con posterioridade e en resposta a unha proposta do goberno local de data 

27/febreiro/2008, o Pleno da Corporación de Teo aprobou unha enmenda presentada 

polo Grupo Socialista na que no seu parágrafo inicial pedía literalmente: 
 

1.- Encargar xa un proxecto técnico de acondicionamento e mellora da estarda local 

Milladoiro-Pontevea que contemple non só intervencións en afirmado da calzada con 

aglomerado en quente, senón a definición do trazado (con procesos expropiatorios incluidos), 

seguridade vial, alumeado público, gabias de pluviais en formigón, beirarrúas nas zonas 

urbanas de Solláns, Luou e Rarís, etc. 

 

Máis tarde, na sesión plenaria celebrada o 30/abril/2008, a Corporación de Teo volveu 

aprobar outra moción socialista que recollía a seguinte resolución: 

 

1.- Que por parte do Goberno Municipal se proceda xa á elaboración do Proxecto 

Técnico desta estrada que contemple, ademais das previsións económicas, todos os 

aspectos sinalados: asfaltado con aglomerado en quente, solución aos problemas 

puntuais do seu trazado, seguridade vial, recollida de pluviais con gabeas de formigón, 

alumeado, urbanización dos núcleos de Solláns, Luou e Rarís, etc. 

2.- Este proxecto técnico deberá estar elaborado antes de outubro do presente ano co 

fin de incorporalo ao POS da Deputación para o ano 2009. 

 

Agora, o goberno municipal volve retomar este asunto aínda que mediante 

procedementos e formulacións que desde o noso punto de vista enmascaran outras 
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realidades moi diferentes e sobre das que o Pleno da Corporación se terá que 

pronunciar de forma particular.  

 

TENDO EN CONTA TODO O ANTERIORMENTE EXPOSTO, ESTE GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA PRESENTA AS SEGUINTES ENMENDAS: 

 

No que afecta a esta estrada Milladoiro-Pontevea e, en concreto ao seu tramo Bouñou-

Campo da Festa de Reis, este Grupo Municipal Socialista presenta a seguinte 

ENMENDA como alternativa á proposta presentada polo Goberno Municipal neste 

punto, para que sexa sometida á consideración do Pleno da Corporación: 

• Aprobar a transferencia de crédito desde a partida nº 463/627.00 que no Anexo 

de Investimentos figuraba vinculada a “obras de extensión de fibra óptica” para 

destinala a financiar as obras de mellora do tramo Bouñou-Campo da Festa de 

Reis, da estrada Milladoiro-Pontevea, mediante asfaltado con aglomerado en 

quente, e que contemple a maiores medidas de seguridade vial, reforzamento de 

alumeado público, construcción de gabias de recollida de pluviais en formigón e 

reurbanización con beirarrúas da zona urbana de San Miguel de Rarís, etc., 

previa presentación do Proxecto Técnico correspondente como esixe a 

lexislación vixente. 

 

Na mesma estrada e no que afecta ao tramo Milladoiro-Cabovila, este Grupo Municipal 

propón a seguinte ENMENDA:  

 

• Aprobar a transferencia de crédito de calquera das partidas 111/100.00, 

432/623.00, 422/130.00, 313/227.06, 511/203.00 ou 511/213.00 que foran 

necesarias para financiar as obras de mellora do tramo Milladoiro-Cabovila da 

estrada Milladoiro-Pontevea, mediante asfaltado con aglomerado en quente, e 

que contemple a maiores medidas de seguridade vuial, e se fora necesario, 

reforzamento do alumeado público, construcción de gabias de recollida de 

pluviais en formigón e acondicionamento/construcción (según o caso) de 

beirarrúas, previa presentación do Proxecto Técnico correspondente como esixe 

a lexislación vixente. 

 

En canto ás partidas 441/611.02 e 511/611.03 aplicarase estrictamente a resolución 

aprobada polo Pleno da Corporación con data 27/febreiro/2008”. 
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 O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, sinala que en Luou e Os Tilos hai necesidades 

e que con esta enmenda todo o mundo queda satisfeito, se fai a obra, pero máis 

ampliada con maiores prestacións, se incorpora o tramo Milladoiro-Cabovila e se deixa 

o que no seu momento estaba contemplado para onde estaba contemplado. Opina o 

Sr. Leis que así se solventa o problema, sen entrar pola vía doutro tipo de cuestións 

que están insinuadas e que plantexará na segunda quenda. O Sr. Leis pídelle aos 

veciños que se queden para que vexan que hai realmente escondido detrás dun tema 

que se plantexa como modificacións de crédito. Sinala que nalgún caso tería que 

facerlle algunha pregunta a Sra. Secretaria e a Sra. Interventora, en relación a que se 

cando se presenta unha proposta ou unha moción para o debate, o que se debate e o 

texto da proposta, sendo que a documentación anexa é non é máis que documentación 

secundaria que o que fai non é mais que confirmar o que está na proposta. O 

concelleiro do PSOE sinala que na proposta de Alcaldía do único que se fala é da 

execución da obra Bouñou-Campos da Festa Reis e se di que se detraeran das 

partidas da obra de depuración en Insúa, da construcción de aceras dos Tilos e que se 

modificara os investimento da extensión de fibra óptica, e  non se fala para nada de 

transferencia de crédito para pagar eses xuros. 

 

O Sr. Rafael Sisto remítese aos anexos. 

 

O Sr. Leis di que os anexos teñen que confirmar a proposta inicial. Sinala que o 

que hai debaixo da transferencia número dous, a proposta de modificación de obras de 

asfaltado, non se corresponde coa proposta que está aquí. 

 

O Sr. Alcalde pídelle o Sr. Leis Carles que vaia rematando, que hai toda a 

comprensión, que as intervencións son longas porque o tema é complexo, pero que xa 

leva case media hora de intervención sendo preciso que se axuste.  

 

O Sr. Leis sinala que a proposta so fala do tramo Bouñou-Campo da festa, pero 

que no anexo de investimentos pretendese transferir ata un total de 214.769,49 euros. 

Sinala que logo se falará de cal era o Plan de Cooperación Provincial, do que estaba 

previsto e da obra a maiores que o BNG se quitou da manga. Pregunta onde está a 

consignación orzamentaria, o proxecto técnico e o expediente de contratación desa 

obra do tramo Solláns-Luou, que non figuraba. O Sr. Leis Carles sinala que o que se 

está pedindo, con ese crédito, e que se ampare unha ilegalidade manifesta ao facer 

esa obra de Solláns a Luou sen consignación orzamentaria, sen expediente de 
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contratación e sen proxecto técnico, sendo esto realmente o que se está pedindo, non 

outra cousa. 

 

 Intervén o concelleiro do PP, Sr. Blanco, que di que xa se falou moito polo Sr. 

Parajó e polo Sr. Leis pero que el ten que redundar no mesmo. Explica que o seu grupo 

deixou un plan de Deputación aprobado para facer as obras que nel estaban 

contempladas. Opina que o BNG se encargou de difamar, criticar e botar a culpa o 

equipo anterior. Considera que o seu equipo tiña os pes na terra, a diferencia dalgún 

membro do equipo de goberno, e non estiraba máis o pe do que da a man. Sinala que 

o seu grupo fixo un trozo de aglomerado desde Milladoiro a Vilar de Calo. Que despois 

houbo que cambiar as tubarias da auga porque rompían porque eran moi antigas, que 

houbo que ir cambiando, facendo cousas, sendo o primeiro tramo que se fixo. Sinala 

que agora contemplouse un tramo de Vilar de Cabo ata Luou como non hai moito 

tempo se fixo dende Luou ata Bouñou ata casa de Maricarmen, con aglomerado. 

Explica que fixeron iso porque non podían deixar a estrada tanto de Solláns a Louo 

como de Bouñou a Reis, por Raris, habendo baches, e rompendo as rodas dos coches 

todos os días. Sinala que o seu grupo non vixiou ese asfaltado, senón o BNG, non 

tendo polo tanto o PP culpa de como foi executada a obra. O Sr. Blanco explica que 

por obra e gracia do espíritu santo ó Sr. de Luou metéuselle na cabeza meter 

aglomerado dende Solláns a Luou. Di que descoñece de onde se van sacar os cartos e 

opina que ven enmascarado no que se presenta tal e como sinalou o Sr. Leis. Salienta 

que para modificar unha obra da Deputación hai que facer un modificado e traelo o 

Pleno como o PP fixo durante 20 anos. O Sr. Blanco saliente que o BNG saltouse todo 

da manga, que non se  sabe de onde van a quitar os cartos, e que o van pagar os 

veciños de Raris, de Reis e de Luou. Opina o Sr. Blanco que é unha vergoña que se 

lles entreguen dous papeis xusto antes de entrar no Pleno, tendo o PP un concelleiro, 

como o Sr. Mata con dedicación exclusiva, que está no Concello todos os días, sendo 

que se lle podía entregar a él para estudialo. 

 

 O Sr. Rafael Sisto, pregunta que é o que había que estudiar. 

 

 O Sr. Blanco  di que estudiar nada. Dirixíndose ao Sr. Sisto dille que é o rei do 

mambo, que non é unha persoa normal e que fai o que lle da a gana como na súa 

casa, cando o Concello é de todos os veciños e hai que traballar por todos os veciños. 

Opina que o Concello quédalle ao equipo de goberno demasiado grande e que non 

saben o que fan e que por iso pasan estas cousas e moitas máis. 
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O Sr. Blanco di que o proxecto estaba ben feito porque non había cartos para 

máis na Deputación e que o BNG encargouse de chegar a Raris e a outros sitios e 

botar a culpa o anterior goberno, pero que o agravio comparativo foi quitarse da manga 

o asfaltado de Solláns a Luou. Dirixíndolle ao Sr. Sisto di que non sabe se este 

concelleiro o fixo porque é de Luou ou porque lle dou a gana. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos auséntase do Salón de 

Plenos o concelleiro do BNG, D. Angel Rey Martínez. 

 

O Sr. Blanco di que que cando o Sr. Sisto viu as pintadas na estrada e veu aos 

veciños de punta botoulle a culpa o anterior goberno. Opina que o BNG non sabe o que 

fan e entón tiveron que dar marcha atrás. Explica que no outro Pleno non se aprobou a 

proposta porque no anterior goberno se deixaron destinados uns cartos para cada 

parroquia, entre elas para os Tilos, alrededor de cincuenta mil euros, para arranxo das 

aceras, e para Luou en torno a 30.000 euros. Opina que o equipo de goberno non ten 

que mandar os obreiros do Concello cando hai un orzamento aprobado polo Pleno da 

Corporación. Salienta que había outras necesidades nas parroquias, a onde se podían 

mandar aos obreiros, e non mandar a facer onde había un orzamento. Sinala que o PP 

dixo que non querían que se quitaran os cartos dos Tilos e Luou para que o BNG 

poiderá dar marcha atrás do que fixo mal. Explica que o PP está de acordo con que se 

asfalta da estrada de Bouñou e que o PP non vai a ser cómplice do que fixo o BNG. 

Lembra que no orzamento metéronse 150.000 euros para o tema da fibra óptica, aínda 

que todo o mundo estaba en contra. O Sr. Blanco salienta que neste momento e no 

momento anterior a oposición quixo deixar traballar ao equipo de goberno, aínda que 

non lles parecía normal tal investimento cando as pistas de todo o Concello están todas 

en mal estado, sendo esa a razón pola que non se aprobaron os orzamentos. Di o Sr. 

Blanco que se trataba de darlle un toque de atención ao BNG para que espabilara. O 

concelleiro do PP explica que agora o BNG da marcha atrás, que primeiro meten os 

cartos e que despois os quitan porque ven que é unha lixeireza desas que fan todos os 

días, porque non saben o que fan. O Sr. Blanco lembra que nese momento o seu 

partido non votou a favor e que hoxe o teñen crudo, que terán que ver como se vai 

pronunciando a xente. Salienta que o PP si que quere a estrada, como tamén un 

aeroporto para cada parroquia, pero que hai que ir con cartos. O Sr. Blanco, dirixíndose 

ao Sr. Sisto, sinala que este concelleiro dixo que houbo que pagar, e pregúntalle se ese 

aglomerado a maiores de Solláns a Luou houbo que pagalo ou hai que pagalo. 

Pregunta o Sr. Blanco de onde se van a sacar os cartos. Opina que o BNG ten moito 

que facer porque teñen aos seus socios de goberno no goberno na Xunta. Dille o 
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equipo de goberno que vaia a buscar cartos, porque son os que teñen que ir a 

buscalos, porque son o goberno. Di o concelleiro do PP que pasa é que non os reciben 

e opina que iso é unha pena.  

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e tres minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Angel Rey Martínez. 

 

O Sr. Blanco sinala, tratándose das parcelas de Augas Mansas, que o equipo 

anterior tiña unhas parcelas para vender que non valían para vivendas de protección 

oficial para os xoves e o que o se quería era vender esas parcelas e mercar outras ou 

ben investir os cartos en obras para os veciños. Explica que estaban vendidas e que a 

empresa dou marcha atrás e aclara que iso non será culpa do equipo anterior. O 

Sr.Blanco sinalala que o Sr. Alcalde sempre di que esto está arruinado e que é un 

desastre. Dirixíndose ao Sr. Alcalde pregúntalle se quería coller isto con vinte millóns 

de euros de superávit e que se ten problemas con esa débedas pode pasar para o seu 

sitio e paso el para o do Sr. Alcalde. Sinala o Sr. Blanco que durante vinte anos 

pagouse a todo o mundo, e agora estase debendo moitos cartos as empresas sendo 

que se tiña que mirar a forma de pagarlles porque moitas delas van ter que cerrar. 

Opina o concelleiro do PP que non será culpa do seu grupo que non se venderan esas 

parcelas para pagar eso que se debía e sinala que o PP durante moitos anos comprou 

moitas parcelas para campos de fútbol, cemiterios e incluso para vivendas de 

proteccion oficial como a de Ameneiro. O Sr. Blanco di que O BNG o único que fai é 

difamar e botarlle a culpa a todo mundo e especialmente ao equipo que marchou. 

Sinala que o equipo que marchou fixo a súa labor e tratou a todos os veciños por igual, 

que puido haber fallos, pero que non houbo cousas como noutros sitios. Dirixíndose ao 

Sr. Alcalde dille que da marcha atrás cando lle convén e tira para diante facendo obras 

sen consignación presupostaría e sen facer modificación de proxecto. O Sr. Blanco di 

que él nunca fixo iso, porque de ser así o Sr. Alcalde saltaría da silla na oposición. O 

Sr. Blanco sinala que o seu grupo está de acordo en que se faga a estrada dende 

Bouñou a Reis e que saquen desas partidas os cartos. Pide que se faga o proxecto 

como é debido e que así o seu grupo aceptará que se faga con aglomerado e con todo 

o que se teña que facer. O Sr. Blanco conclúe sinalando que na segundo volta dirá o 

que teña que dicir. 

 

O Sr. Alcalde explica que normalmente defende que os representantes públicos 

son unha extensión da cidadanía, pero que cando se fala deles como se foran 

extraterrestres pois entende que non. A xente nun exercicio democrático fai unha 
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votación e iso correspóndese cunha representación nos órganos como pode ser nesta 

Corporación. O Sr. Alcalde sinala que no caso de Teo empeza a dubidalo, estando 

incluso disposto a replantexar esa percepción. Sinala que hai xente que di que hai 

outros elementos que poden alterar os representante públicos, pero que visto o debate 

queda sorprendido. Salienta que se está a falar dun vial, dunhas obras solicitadas a un 

plan provincial, que tiña tramos en aglomerado e tramos en rego asfáltico e que o 

equipo de goberno no momento de comezar a execución estimou que tiña que ir todo 

en aglomerado independentemente doutras medidas e doutros proxectos integrais. 

Opina que era unha cuestión sinxela e que os cartos se podían sacar doutras partidas, 

dun plan de investimentos, doutras parroquias porque as obras xa estaban realizadas e 

porque no caso de Luou vai a ter un sistema de colectores. Opina que a vida pública é 

unha cuestión de sentido común e que hai que estar á altura. Dirixíndose o Sr. Blanco 

dille que este concelleiro ten a ben ser sinxelo, e que hoxe dez minutos antes de 

empezar o pleno díxolle “hoxe imos a por vos, imosvos a tumbar” e que llo encaixo con 

deportividade, pero que estamos falando dunha cuestión concreta, dun tema de 

aglomerado nun víal. O Sr. Alcalde opina que a proposta que se presentou no seu 

momento era razoable e que polo que fora o conxunto da Corporación decidiu que a 

proposta non sairá para diante.  Recoñece que foi unha cuestión procedimental e que 

así tivo a ben recoñecelo o Sr. Sisto, non sendo o habitual, que fixo un tramo máis en 

aglomerado e que posiblemente estivo mal asesorado porque se lle dixo que podía ir 

nunha porcentaxe de melloras que o final se superou. O Sr. Alcalde salienta que se 

está falando de aglomerado e que a proposta que se fai é para poñer o conxunto da 

estrada en aglomerado e que se asume a crítica por procedemento dende Solláns a 

Luou. Sinala que non todo vale para acoso e derribo ao equipo de goberno e que hai 

un límite, porque o final todo repercute nos veciños e no día a día. Sinala que as 

derrotas políticas poden doer máis ou menos, sobre todo se se cree no que se fai e se 

queren facer ben as cousas, pero que sobre quen repercute e sobre a cidadanía, non 

valendo todo para infrinxir derrotas, opinando que neste caso tratábase de infrinxir 

unha derrota, e se fixo o enguedello e non se deixou. Explica que a posteriori comezou 

malestar, porque hai agravios por zoas e que entón veu o enguedellamento do 

enguedello, con proxectos integrais, dicindo nos Tilos que se lle quitaron os cartos, etc., 

sendo que o final resulta que non se está á altura. Dirixíndose ao O Sr. Parajó, o Sr. 

Alcalde dille que asume a súa lectura, que asume o tema procedimental, e que dentro 

das cousas que escoitou non ten nada que obxectarlle 

 

Dirixíndose ao Sr. Leis, o Sr. Alcalde dille que é fiel ao seu guión, pero que a 

credibilidade hai que gañala e que dende o momento en que o concelleiro do PSOE 
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nega que nada se está a facer ben non ten credibilidade, porque a credibilidade gañase 

con pros e contras, dicindo as críticas e recoñecendo os acertos. Dille ao Sr. Leis que 

no momento en que non ten autocrítica, non ten credibilidade e no momento en que 

pensa que está inspirado pola absoluta verdade non ten credibilidade porque ninguén é 

perfecto e todo o mundo se equivoca. O Sr. Alcalde sinala que o concelleiro do PSOE 

di cuestións como “nos non fumos os que terxiversamos, hai que facer as cousas ben, 

non manipular, non mentirlle á cidadanía”. O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que está 

totalmente de acordo con el e que está canso por ter que estar continuamente 

desenguedellando os enguedellos que o Sr. Leis está provocando. Explica que primeiro 

se rexeita a iniciativa do goberno, que despois se reparte un papel nos Tilos dicindo 

que gracias as xestións do PSOE non se lle quitan os cartos e que logo se di en Raris 

que pola neglixencia do equipo de goberno non se fan as obras. O Sr. Noriega opina 

que eso vale cando un pasa liña e todo é tácticismo pero que o BNG pensa que non hai 

que pasar a liña e que seguerán defendéndose coa verdade. Sinala que hai cousas 

que non son correctas. Di que non é certo que o PSOE presentara enmendas aos 

orzamentos, senón que as presentou unha vez que se rexeitaron os orzamentos, xusto 

cando había que debater a cuestión de confianza, e que se lle dixo pola Secretaría 

naquel momento que non había lugar e que pese a todo o Sr. Leis segue dicindo que 

presentou enmendas. O Sr. Alcalde salienta que é imposible, que se segue 

enguedellando e que non pode ser. Lembra que todos viron as actas e o debate e que 

non se chegaron a debater enmendas porque non as había. Lembra que logo o que se 

debateu foi a cuestión de confianza e que, tal e como dicían os informes técnicos, non 

había lugar a enmendas. Dirixíndose o Sr. Leis pregúntalle porque di que se debatiron. 

O Sr. Alcalde insiste en que se está falando do aglomerado. Explica que no Concello 

contratáronse moitas obras sen consignación orzamentaria con informe en contra de 

intervención e que agora o Sr. Leis pon o grito no ceo por unha cuestión procedimental 

nun tramo de Sollans a Luou. 

 

 O Sr. Rama dille a concelleira Carme Diéguez que cando ela estaba falando 

tamén lle daba a risa e se contivo.  

 

O Sr. Alcalde chámalle a atención ao Sr. Rama. 

 

O Sr. Alcalde remata sinalando que hai que estar a altura e que o que se está 

propoñendo é poñer en aglomerado toda a estrada e que se todo vale lle parece ben. 

Sinala que do que se trata é de infrinxir unha derrota ao equipo de goberno, non 

estándose á altura da cidadanía. 
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O Sr. Alcalde, dirixíndose ao portavoz do PP, Sr. Blanco, dille que parece que 

non gobernou nunca no Concello. Lembra que acaba de dar lectura a un déficit de mais 

de dous millóns de euros, que  dende xullo do 2007 ata final de ano houbo un gasto 

medio en facturas de cincuenta mil e que no mes de maio, antes das elección, cerca de 

400.000 euros en facturas. O Sr. Alcalde sinala que xa está ben, que de chistes non 

vive a cidadanía. Salienta que él pode lidiar con elegancia co marrón que se quedaron 

e que lidian con el por unha cuestión de compromiso e porque se presentaron para 

intentar facer as cousas dunha maneira distinta, pero que os números están ahí e as 

contratacións tamén se fixeron e a rede viaria estivo doce anos mentres gobernaba o 

Sr. Blanco e os fochancos non se fixeron agora porque caeran quince mil lóstregos do 

ceo e que a amnesia é se se leva un golpe na cabeza pero que cree que o Sr. Blanco 

non o levou. 

  

Intervén o Sr. Rafael Sisto que, dirixíndose o Sr. Leis, dille que o peor de todo é 

que é intelixente, porque se non o fora tería disculpa e que iso leva a que o que fai 

denigra a política dun xeito terrible e que cada vez se aleda mais de non haber 

chegado a un pacto de goberno con el, porque coa enmenda que presenta demostra 

que sería imposible gobernar así con alguén. O Sr. Sisto di que pasa que este señor 

que na Xunta de Goberno Local de 30 de abril de 2004, se gastara 250.000 euros sen 

consignación orzamentaria, e que veña agora aquí e porque un, por descoñecemento 

ou por mal asesoramento, gaste 65.000 euros, porque non lle da para máis, o 

crucifiquen, que vale, que o asume, pero que non entende que o faga o Sr. Leis, que 

está levando o PP, facendo unha deixación de principios, de argumentos, seguindo as 

directrices que lle impón unha persoa que haberá que ver como actúa nesta enmenda. 

O Sr. Sixto explica que na enmenda alternativa do PSOE hai dúas propostas. Explica 

que a primeira supón coller a transferencia da fibra óptica e aplicala en aglomerado de 

Luou a Raris, aplicando os prezos que fixou o PSOE é o seus enxeñeiro de 4,33 euros 

metro cadrado, e que por iso se pide a transferencia para facer ese tramo, de acordo 

coa folliña repartida, que pon que o tramo de aglomerado de Luou a Reis costa 

152.000 euros. O Sr. Sisto sinala que o PSOE di que con 70.000 vai facer non so iso 

senón medidas de seguridade vial, reforzamento de alumeado, reurbanización con 

beiravías. Opina que o mundo ten milagros pero que dicir que se fai iso con setenta mil 

euros é enredar. O Sr. Sisto explica que a segunda parte é peor, xa que supón investir 

todas as outras transferencias de crédito para facer o tramo entre Milladoiro Vilar de 

Calo, cando iso xa está contemplado no Plan Provincial aprobado para o 2008, 

sinalando que polo tanto o partido socialista o que propón encubertamente é renunciar 
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a un programa da Deputación. Opina que  do que se trata é de enredar e que iso é de 

mala persoa. O Sr. Sixto reitera que se se quere castigar a alguén, que se castigue a 

el, nin os veciños nin a empresa. O portavoz do BNG sinala que sí hai proxecto e que a 

diferencia é, ademais das medicións, o párrafo que di que unha fase consiste en rego 

de primeira, de segunda e de terceira, é este que di aglomerado en quente densidade 

vinte e espesor 6 centímetros. Sinala que a Deputación cando fala de modificación de 

proxectos fala de modificacións de proxectos, cando en concepto isto era unha clara 

mellora, e que por iso se aceptou como tal non como unha modificación. O Sr. Sisto 

sinala que se  hai que facer modificación de proxecto faise, pero que o problema é que 

realmente non se quere que se fagan as cousas, e que entón sempre vai a haber unha 

excusa. Lembra que o problema era o dos Tilos e que se retirou e agora xa non hai o 

problema. O Sr. Sixto conclúe que da igual o que se faga e que o que hai é os que se 

adican a ir a remolque para visualizar que o goberno está en minoría 

 

 

Sendo as vinte e dúas horas auséntase do Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, D. Andrés Fernández Martínez. 

 

Intervén o Sr. Parajó e pide que se leve o debate polo bo camiño sen 

enfrontamentos. Di que o tema de Milladoiro a Cabo Vila está no POS 2008, que xa foi 

aprobado no seu día. Explica que está na Corporación democráticamente, e que en 

moitas cousas pode estar de acordo e noutras non pero que no que si está de acordo e 

que quería un asfaltado de Milladoiro a Pontevea en aglomerado, propoñendo incluso 

que todas as obras que se fixeron nas estradas foran con aglomerado incluído e non 

con asfaltado como se fixo en parte, aínda que costaran máis. O Sr. Parajó sinala que 

é verdade que na partida do tramo Luou-Solláns non había consignación orzamentaria, 

que se fixo sen proxecto, cando fai falla, e anuncia que vai deixar para o final a decisión 

sobre o sentido do seu voto porque considera interesante que toda a estrada esté en 

aglomerado para evitar agravios e para arranxar o problema que hai. Conclúe dicindo 

que estaba claro que por exemplo a fibra óptica non era necesaria e que había cousas 

máis importantes que facer. Reitera o seu desexo de que dende Luou a Reis vaia en 

aglomerado. 

 

 Intervén o Sr. Leis, é sinala que hai unha diferencia substancial entre o talante 

do grupo do goberno e o do conxunto da oposición. Di que a él nunca se lle ocorrería 

tachar a ningún concelleiro de mala persoa por ter diferente opinión á súa, como 

sistematicamente se fai dende o BNG. Sinala que él sabe respectar e que non se lle 
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ocorre responsabilizar persoalmente a calquera concelleiro dunha decisión política que 

se supón que se adoptou en grupo, tendo a responsabilidade o conxunto da 

agrupación, a diferencia do BNG que sistematicamente está personalizando.  

 

Sendo as vinte e dúas horas e tres minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández Martínez, e auséntase a concelleira do BNG, 

Dª. Carme Diéguez. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Carles, opina que o grupo de goberno está 

equivocado e sinala que non ten ningún prexuízo negativo persoal de ningún 

concelleiro. En relación coa intervención do Sr. Alcalde sinala que o escoitou con moito 

detemento, e que fixo moitas reflexións floridas sobre moitas cousas para non dicir 

absolutamente nada do que se está falando. En canto á famosa partida de Luou o Sr. 

Leis sinala que  iso era unha cousa intencionada do BNG e que para iso hai que 

remontarse os orzamento. Salienta que están mal feitos en moitos dos seus aspectos, 

porque, tratándose da fibra óptica, no anexo de investimentos figuran 150.000 euros 

cando en gastos aparecen 70.000 euros. 

 

O Sr. Rafael Sisto sinala que haberá un erro. 

 

O Sr. Leis salienta que resulta que agora hai un erro e que no seu momento xa 

llo dixera o PSOE. Pídelle ao Sr. Sisto que pida disculpas polas súas palabras. Di que 

agora se dan conta de porque o PSOE dicía que había erros nos orzamentos. Opina 

que o que tiña que facer o equipo de goberno é traer proxecto técnico, sendo que ao 

non ser así o PSOE tivo que facer as súas propias valoracións, para concluír que con 

150.000 euros se pode financiar a obra, partindo da documentación do anexo de 

investimentos. O Sr. Leis pídelle ao Sr. Sixto que sexa máis comedido á hora de facer 

calificacións. Dirixíndose Sr. Alcalde, refírese ao tema da derrota política da que 

sempre fala o BNG e salienta que non hai orquestrada ningunha trama xudeomasónica 

contra o equipo de goberno. Explica que no que vai de lexislatura, das propostas do 

BNG saíron adiante o oitente por cen, o que demostra que o que se di de que a 

oposición non lle deixa gobernar o BNG é falso. Explica que non saen adiante as 

propostas como a das Galiescolas e os contratos con Geseco, porque non están por 

ese modelo, os orzamentos, determinados regulamentos, etc. Lembra que o outro día 

houbo un debate sobre o Regulamento, sen chegar a un acordo, sendo que despois 

aos poucos días chegouse a un acordo coa Sra. Carmen Diéguez Hermida, o que 
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demostra que non hai un problema de entendemento coa oposición é que ao mellor 

ese problema o ten o Sr. Alcalde.  

 

Sendo as vinte e dúas hora e dez minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carmen Diéguez. 

 

O Sr. Leis salienta que en ningún momento se respostou a ningún dos 

argumentos utilizados polo grupo socialista. O que se está propoñendo é unha 

proposta que so fai mención o tramo Bouñou-Campo da Festa Reis, para o cal non se 

presenta ningún proxecto técnico, ningunha memoria valorada, cando a Lei de 

contratos do Estado di que debe incorporarse a certificación de existencia de crédito, a 

fiscalización previa, o proxecto, etc, e que o BNG non o fai, sendo esta a primeira 

irregularidade. Opina que hai unha contradicción entre a proposta da Alcaldía e os 

anexos, xa que na proposta se fai referencia unicamente á utilización de tres partidas e 

no anexo faise uso de dez, existindo unha nova contradicción, e que na proposta non 

se menciona tampouco ningunha operación de crédito. 

 

O Sr. Leis pregunta cómo se vai a aprobar unha modificación de crédito cando 

non está formalizado o trámite de petición de esa operación de crédito. Di que se fai 

unha petición para pagar os xuros e aínda non está solicitado o crédito. O Sr. Leis 

refírese á contratación de obras sen consignación orzamentaria xusto antes das 

eleccións, exactamente o mesmo que está facendo o BNG na obra de Solláns-Luou. 

Opina que Isto xera incógnitas, e pregunta onde está o proxecto técnico que tiña que 

vir o Pleno. Sinala que o BNG fai exactamente o mesmo que o goberno anterior. Opina 

que o resultado final vese paseando por alí e vendo o resultado das obras e que ao 

final se gastaran os cartos para o que opina é unha chapuza. O concelleiro do PSOE 

amosa un dossier con todos os datos e refírese a un asfaltado da mesma estrada no 

Concello de Ames. Dirixíndose ao Sr. Sisto pregúntalle onde está a consignación 

orzamentaria do tramo de Solláns a Luou, onde está o proxecto, onde está o 

expediente de contratación, cómo se contratou a obra e cal foi o custo. Pídelle que lle 

explique aos veciños porque non se empezaron á inversa. Di que se o BNG se permitiu 

sacarse da manga unha obra de Sollan a Luou porque non empezan facer o mesmo 

dende Reis a Boñou. O Sr. Leis opina que aquí agora está aclarado o misterio, xa que 

detrás da obra o que hai é un mecanismo aberto polo goberno do BNG para legalizar 

unha auténtica ilegalidade, a obra Sollan-Luou. Salienta que o PSOE non vai a entrar 

niso. Sinala que se resulta que non hai os 150.000 euros están dispostos a quitar a 

segunda enmenda e incorporar todo que haxa que incorporar a primeira das 
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enmendas. Opina que os veciños están vendo o que está a pasar e que vendo as 

circunstancias todos están dispostos a arrimar o hombro, pero non a amparar ningunha 

ilegalidade, xa que non se fixo co anterior goberno e non se vai facer con ningún 

goberno. Ofrécelle o goberno que tiren das partidas que queiran para iso, pero con 

proxecto técnico, e demais cousas expostas como beirarrúas en Raris. Explica que a 

estrada ten unha auténtica barbaridade en canto ao grosor, que iso non é aglomerado 

e que necesita unha segunda capa para facer as cousas ben e que xa se fará o resto 

cando se dispoña de recursos. O Sr. Leis pide que se resposten as eivas que sinala o 

PSOE e se intenten rebatir politicamente sen entrar en cuestións persoais. Opina que 

un dato que expresa de forma clara que é o que pasa en Teo é que o 17 de abril 

entraron en vigor as normas do hábitat e mentras en Ames entraron máis de cinco mil 

solicitudes de vivenda, no Concello de Teo entraron dezaseis. O Sr. Leis di que agora o 

BNG anuncia que vai a pedir un crédito ponte de cinco cento mil euros que se pagará 

coa venda das parcelas de Augas Mansas, cando ninguén se cree que na situación 

actual se van a cobrar eses cartos pola venda desas parcelas  O Sr. Leis sinala que o 

orzamento está inflado como pon de manifesto o liquidado ata o momento en licenzas 

de urbanismo, non chegando neste momento nin a metade do orzamentado. 

 

 Intervén o Sr. Blanco, que di que parece mentira que a estas alturas o Sr. 

Alcalde non o coñeza e quite nun Pleno ese comentario de ir a por eles, cando esas 

cousas as di de broma, e non por facerlle dano a ninguén. O Sr. Blanco di que el non 

truca e que vai coa cabeza alta. Sinala que non lle parece normal que o BNG tendo 

unha minoría como ten nunca fale e concrete as cousas coa oposición. O concelleiro 

do PP, dirixíndose ao Sr. Rafael Sisto, subliña que o PP non toca o son de ninguén, 

sendo que ten os seus propios criterios, como os demais grupos. Reitera que non é 

normal que tratándose dun tema serio se lle entregue un documento dous minutos 

antes do Pleno. Opina que o Sr. Sisto trata de enmascarar o que fixo mal. Sinala que o 

BNG fai todo a salto de mata e non fai nada pensando, facendo so o que lle ven ben. 

Opina que sempre van por encima coa prepotencia. O Sr. Blanco pregunta se tendo en 

conta que se tal como se dixo o tramo de Bouñou-Reis con aglomerado vale 150.000 

euros porque se trae unha transferencia de 214.769,49 euros. Considera que si se 

fixeron as cousas mal, o equipo de goberno terá que buscar solucións, estando o PP 

de acordo en que saquen eses 150.000 euros para facer ese tramos de estrada en 

aglomerado e se deixe de músicas para querer pagar o que se fixo mal. Pide que se 

faga o proxecto de Bouñou –Reis por 150.000 euros e que así apoiarán as 

transferencias. Reitera a súa petición de que se retire este punto da orde do día, se 

faga o proxecto, se convoque un Pleno maña ou pasado e automaticamente sairá 
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adiante, sendo que seguramente o resto dos grupos estarían de acordo, non estando 

de acordo en taparlle cousas a un goberno que non sabe mandar nin gobernar, sendo 

iso o de menos, pero que ademais comete ilegalidades. O Sr. Blanco sinala que mañá 

o BNG lle dirá aos veciños que a oposición non quixo chegar a un acordo para arranxar 

a estrada, pero que o que non sabían eses veciños é que se fixo ese tramo sen 

consentimento de ninguén. Dirixíndose ao Sr. Alcalde dille que sempre quere estar en 

posesión da verdade e que nunca quere dar o brazo a torcer. Reitera que se se retira a 

proposta e se trae pasado mañá co que se lle pide, sairá adiante. Opina o Sr. Blancoa 

que a oposición pode estar errada pero que neste caso non está. Conclúe o Sr. Blanco 

que non fai falla que veña ningún veciño, aínda que poden vir se queren, porque todos 

se comprometen a sacar o tema adiante. O concelleiro do PP pregúntalle aos 

concelleiros do PSOE se vai ven. 

 

O Sr. Leis Carles sinala que nin sequera faría falla facer iso, sendo que se se 

cambia a enmenda do seu partido, podería quedar aprobado hoxe.  

 

O Sr. Blanco reitera que a cabezonería do equipo de goberno é tan grande que 

nunca darían o brazo a torcer aínda que vaian contra da legalidade. 

 

O Sr. Alcalde sinala que ve aos concelleiros moi obsesionados pola percepción 

da cidadanía e que polo menos agora, a diferencia do que ocorría antes cando os 

Plenos se celebraban as nove da mañá, poden estar aquí. Sinala que se hai que levar 

o tema outra vez levarase. Explica o Sr. Alcalde que no Pleno anterior o problema eran 

as partidas dos Tilos e de Luou, e que agora o problema é o aglomerado do tramo de 

Solláns a Luou. Explica que ese papeliño que se lle dou á oposición recolle aportacións 

que se fixeron na Comisión Informativa a que o Sr. Blanco non asistiu, porque non ten 

a ben entender que é nas Comisión onde se poden debatir os temas e onde se poden 

facer aportacións. Explica que nesa Comisión Informativa se voltou a argumentar o dos 

Tilos, e que pese a que o BNG non o comparte porque entende que a partida xa foi 

executada, aínda así decidiuse recollelas cunha enmenda a propia iniciativa do BNG ao 

entender que para chegar un consenso, estaban dispostos a renunciar a cuestións que 

consideran xustas, porque os cartos non se quitaron dos Tilos, posto que xa se fixeron 

as beirarúas. O Sr. Noriega opina que está claro que non hai un mínimo interese. 

Explica que se trae unha proposta medida con unha modificación feita tras a Comisión 

Informativa, sendo que despois haberá que someter a votación a outra enmenda do 

partido socialista. Anuncia que o BNG vai a presentar unha enmenda á totalidade do 

texto. 
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 O Sr. Leis Carles di que logo non pode ser. 

 

 O Sr. Alcalde di que si porque o BNG presenta unha enmenda á totalidade do 

texto, non unha enmenda puntual. 

 

 O Sr. Leis di que vai facer unha enmenda in voce. 

 

 O Sr. Alcalde dille que ten todas as vías para facer as reclamacións que 

considere. Explica que hai un texto onde se traen dúas transferencias, unha para os 

intereses dunha operación da tesourería, na que parece que tampouco está de acordo 

a oposición. Reitera que houbo un mal asesoramento técnico ao equipo de goberno, e 

que o problema non foi por facer as cousas á brava. O Sr. Alcalde pide seriedade á 

Corporación á hora de votar. Explica que dentro das enmendas do partido socialista 

fálase dunha enmenda que agora se quere volver a cambiar in voce, que fala sobre 

unha proposta de obra que se aprobou por unanimidade por toda a Corporación con 

financiación por fondos de Deputación, e que agora se quere financiar con fondos 

municipais.  O Sr. Alcalde dirixíndose o Sr. Leis dille que está canso de escoitar que ten 

quince mil informe xurídicos e canso de escoitar que vai con técnicos que non se 

coñecen.  Sinala que a operación de tesourería é precisa  para facer fronte ós pagos, 

sendo que  despois por atrás piden que se pague a empresas contratadas sen 

consignación, porque se van ir a pique. O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Leis que predique 

co exemplo, porque está canso de que pesonalice nel e logo pida que non se 

personalice. 

  

 O Sr. Alcalde explica que se vai a someter a votación a proposta coa enmenda 

in voce que presenta o equipo de goberno. 

 

 O Sr. Leis formula unha enmenda in voce, modificando a enmenda que se 

formulou por escrito, nos termos seguintes: 

 

“No que afecta a esta estrada Milladoiro-Pontevea e, en concreto ao seu tramo 

Bouñou-Campo da Festa de Reis, este Grupo Municipal Socialista presenta a seguinte 

ENMENDA como alternativa á proposta presentada polo Goberno Municipal neste 

punto, para que sexa sometida á consideración do Pleno da Corporación: 
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• Aprobar a transferencia de crédito de calquera das partidas, que indica o Sr. Leis 

que están enumeradas e que se incluiría aquí ademais da 463/627.00, todas as 

demais menos dúas (que o Sr. Leis aclara que despois dirá cales son) para 

destinala as obras de mellora do tramo Bouñou-Campo da Festa de Reis, da 

estrada Milladoiro-Pontevea, mediante asfaltado con aglomerado en quente, e 

que contemple a maiores medidas de seguridade vial, reforzamento de 

alumeado público, construcción de gabias de recollida de pluviais en formigón e 

reurbanización con beirarrúas da zona urbana de San Miguel de Rarís, etc., 

previa presentación do Proxecto Técnico correspondente como esixe a 

lexislación vixente. 

• En canto ás partidas 441/611.02 e 511/611.03 aplicarase estrictamente a 

resolución aprobada polo Pleno da Corporación con data 27/febreiro/2008”. 

 

Aclara que practicamente se recolle o que se di aquí pero que se aforran un 

problema. O Sr. Leis sinala que polo que se refire ao o tema dos xuros non hai ningún 

problema por parte do PSOE en aprobar a operación de tesourería. 

 

 O Sr. Alcalde aclara que a formulada polo Sr. Leis queda como enmenda in voce 

que será sometida a votación a posteriori, pedíndolle a este concelleiro que a 

especifique por escrito ás persoas que están recollendo a acta. 

 

 O Sr. Alcalde aclara que o que se vai a someter a votación é a proposta do 

grupo de goberno, eliminando a partida orzamentaria dos Tilos, como se insinúo na 

Comisión Informativa e que a posteriori se vaia a someter a votación a proposta feita 

por escrito polo Sr. Leis e que agora se variou in voce no Pleno. 

  

O Sr. Leis Carles pregunta se no caso de que a primeira quede aprobada xa non 

se somete a votación ás demais. 

 

 O Sr. Alcalde resposta afirmativamente. 

 

Sometido a votación a proposta do grupo de goberno coa enmenda defendida 

polo Sr. Rafael Sixto de eliminación da partido dos Tilos, prodúcese o seguinte 

resultado: 

- Votos a favor – 8 (6 BNG, 1 INTEO, 1 PP - D. José Albino Vázquez Pallas) 

- Votos en contra – 8 (4 PSOE e 4 PP) 

- Abstencións - 0 
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Producíndose un resultado de empate, realizase unha nova votación obténdose 

o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 8 (6 BNG, 1 INTEO, 1 PP -D. José Albino Vázquez Pallas) 

- Votos en contra – 8 (4 PSOE e 4 PP) 

- Abstencións - 0 

 

Efectuada a segunda votación e persistindo o empate decide o voto de calidade 

do Presidente, Sr. Noriega, favorable a proposta formulada polo BNG coa enmenda 

formulada in voce polo mesmo grupo. 

 

 En virtude do exposto, o Pleno da Corporación adoptou o seguinte 

acordo: 

 

Aprobar a seguinte modificación orzamentaria pola vía da transferencia de 

créditos entre distintos grupos de función: 

 

TRANSFERENCIA 1:xuros operación tesourería 

GRUPO DE FUNCIÓN 0 

PARTIDA  

INCREMENTAR 

CREDITO DISPOÑIBLE 

NVX 

CREDITO NECESARIO 

2008 011/310.00 114.879,30€ 27.000€ 

 

A cesión do crédito proponse  dende a partida seguinte: 

GRUPO DE FUNCIÓN 4 

PARTIDA A MINORAR IMPORTE A TRANSFERIR 

2008 463/226.09 27.000€ 

 

TRANSFERENCIA 2: obra de asfaltado 

GRUPOS DE FUNCIÓN 5: 

PARTIDA  

INCREMENTAR 

CREDITO DISPOÑIBLE 

NVX 

CREDITO NECESARIO 

2008 511/611.05 137.976,94€ 214.769,49 
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A cesión do crédito proponse  dende as partidas seguintes: 

GRUPOS DE FUNCIÓN  

PARTIDAS A MINORAR IMPORTE A TRANSFERIR 

463/627.00 70.000 

111/100.00 9.000 

432/623.00 10.000 

422/130.00 12.000 

121/130.00 10.000 

313/227.06 20.000 

511/203.00 10.000 

511/213.00 51.511,04 

441/611.02 22.258,45 

TOTAL 214.769,49 

 

  

 Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos, o Sr. Alcalde acorda un 

receso de cinco minutos na sesión plenaria que se está a celebrar, que se reanuda as 

once horas e cinco minutos. 

 

6º.- DICTAME DA PROPOSTA RELATIVA Á DEROGACIÓN DA ORDENANZA 

DO PREZO PÚBLICO POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA VÍA PUBLICA. 

 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame emitido favorable da Comisión Informativa de 

Facenda e Asuntos Económicos, sobre a proposta relativa á derrogación da ordenanza 

do prezo público por instalación de quioscos na vía pública que se recolle a 

continuación.  

 

 “Rafael Sisto Edreira, Alcalde accidental do Concello de Teo, 
 
Considerando que dende 1989 mantén a súa vixencia a Ordenanza do Prezo 
Público por instalación de quioscos na vía pública, que estabrecía unhas tarifas 
que actualmente resultan ínfimas,  pola ocupación de terreos de titularidade 
municipal  con este tipo de instalacións. 
 
Considerando que a forma legal para este tipo de ingreso, por utilización 
privativa ou aproveitamento especial debe ser a taxa e non o prezo público,e, 
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tendo en conta as omisións do feito impoñible e outros elementos esenciais da 
ordenanza. 
 
Tendo en conta que, actulmente no termo municipal non existe quiosco das 
características descritas na ordenanza. 
 
Propoño á Comisión Informativa de Facenda, previo informe de Intervención, 
dictamine favorablemente a derogación da Ordenanza do Prezo Público por 
instalación de quioscos na vía pública, para a súa posterior elevación ó Pleno da 
Corporación a efectos da aprobación, se procede. 
Unha vez aprobado polo Pleno se procederá á exposición pública a efectos de 
reclamacións. Unha vez resoltas procederase á súa aprobación definitiva, nos 
termos do artigo 49 da Lei 7/1985, modificado por Lei 11/1999. 
Teo, 16 de maio de 2008. 
O ALCALDE acctal.” 
 

O Sr. Alcalde se refire ao proceso de que se está levando a cabo de 

actualización do que son prezos públicos e que teñen que ser regulamentados como 

taxas, e sinala que neste caso non ten lugar a conversión de prezo público a taxa, 

senón a derrogación por entender que a día de hoxe non é necesario regulamentar o 

tema dos quioscos, porque non existen, sendo ademais que o prezo público polo que 

estaba regulado era ridículo e salvo que volvan a proliferar e volva a ser preciso 

regulamentar este tema, o BNG entende que non é necesario.     

 

O Sr. Alcalde sinala que o Sr. Parajó disculpou a súa ausencia, ao non poder 

incorporarse á sesión plenaria que se está a celebrar tras o receso realizado. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Rego, e o voceiro do PP, Sr. Blanco, amosan a súa 

conformidade coa proposta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE) acorda: 

Derrogar a Ordenanza do Prezo Público por instalación de quioscos na vía 

pública, para a súa posterior elevación ó Pleno da Corporación a efectos da 

aprobación, se procede. 

Unha vez aprobado polo Pleno se procederá á exposición pública a efectos de 

reclamacións. Unha vez resoltas procederase á súa aprobación definitiva, nos 

termos do artigo 49 da Lei 7/1985, modificado por Lei 11/1999. 
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7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ABASTECEMENTO DE 

AUGA, SUMIDOIROS E DEPURACIÓN. 

 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame favorable da Comisión Informativa de 

Facenda e Asuntos Económicos, sobre a proposta da Alcaldía de modificación da 

ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e 

depuración que se recolle a continuación. 

 

“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando a recente aprobación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa 
por abastecemento de Auga, Sumidoiros e Depuración, mediante acordo Plenario 
de 28/12/2007. 
 
Considerando que no texto desta nova Ordenanza Fiscal se produxo, por erro de 
transcripción, unha omisión, xa que non se inclúe o apartado correspondente ós 
dereitos de conexión á rede de abastecemento de auga, que sí estaba 
contemplado na Ordenanza anterior. 
 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia, dictamine 
favorablemente a modificacion da  Ordenanza Fiscal da Taxa por abastecemento 
de auga, sumidoiros e depuración, someténdose a información pública de 
conformidade có disposto nos artigos 15 e seguintes do RDL 2/2004, TRLFL, por 
prazo de 30 días para reclamacións e suxestións. 
 
De presentarse reclamacións, se someterá a aprobación definitiva polo Pleno da 
Corporación. De non presentarse, se elevará a definitivo o texto ate entón 
provisional. 
Contra citada modificación da Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso 
contencioso-administrativo. 
Teo, 13 de maio de 2008. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

 

O Sr. Alcalde explica dentro da actualización da taxa houbo un erro de 

transcrición en relación á conexión á rede de abastecemento de auga que xa aparecía 

recollida na anterior, estando fixando en trinta euros e que non se traslado  ao novo 

texto, non sendo unha decisión senón unha errata que é preciso corrixir.  
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O portavoz do PSOE, Sr. Rego, anuncia que o seu grupo non se vai a opoñer ao 

establecemento de taxas que o goberno estime convenientes e necesarias para cubrir 

os servizos que presta, salvo que entendan que resultan abusivas ou improcedentes. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Blanco, anuncia a abstención do seu grupo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación, con seis votos a favor (6 BNG) e nove abstencións (5 PP e 4 PSOE), 

acorda: 

 

1.- Modificar o artigo 5 da Ordenanza Fiscal da Taxa por abastecemento de 

auga, sumidoiros e depuración, engadíndolle un apartado e) co seguinte tenor 

literal:  

“e) Prezo por conexión á rede de abastecemento de auga.: 30 €” 

 

2.- Someter o expediente a información pública de conformidade có 

disposto nos artigos 15 e seguintes do RDL 2/2004, TRLFL, por prazo de 30 días 

para reclamacións e suxestións. 

3.- De presentarse reclamacións, se someterá a aprobación definitiva polo 

Pleno da Corporación. De non presentarse, se elevará a definitivo o texto ate 

entón provisional. 

4.- Contra citada modificación da Ordenanza Fiscal únicamente caberá 

recurso contencioso-administrativo. 

 

8º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA 

ORDENANZA DO PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES CULTURAIS E 

DEPORTIVAS. 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame favorable da Comisión Informativa de 

Facenda e Asuntos Económicos, sobre a proposta de modificación da ordenanza do 

prezo público por actividades culturais e deportivas, que se recolle a continuación: 

 

“Rafael Sisto Edreira, Alcalde Accidental do Concello de Teo, 
Considerando a recente aprobación da Ordenanza do Prezo Público por 
realización de actividades culturais e deportivas, mediante acordo Plenario de 
data 26/09/2007. 
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Considerando que dita Ordenanza non regula algúns supostos de realización do 
feito impoñible que actualmente se comproba que deberían estar contemplados, 
en concreto os de realización de campamentos de  verán. 
Propoño á Comisión Informativa de Facenda , e previo informe de Intervención, 
dictamine favorablemente a modificación da Ordenanza do Prezo Público por 
realización de actividades culturais e deportivas,  có fin de que sexa elevada a 
Pleno para a súa aprobación, se procede. 
Unha vez adoptado o acordo Plenario, se procederá á súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia. 
Teo, 16 de maio de 2008. 
O ALCALDE ACCTAL” 

 

O Sr. Alcalde explica que cando se aprobou a proposta da alcaldía da ordenanza 

do prezo público por actividades culturais e deportivas, non se recolleu o custo polos 

campamentos de verán que xa se viña cobrando, sendo preciso que se modifique a 

ordenanza para recollelo. O Sr. Alcalde salienta que os prezos son os que se viñan 

cobrando pretendéndose unicamente darlle un marco normativo a unha situación que 

se viña producindo dun xeito un  pouco irregular. 

 

Intervén o Sr. Rego que di que, ao igual que no punto anterior, o seu grupo non 

se vai a opoñer as taxas que o BNG estime convenientes. Refires á último párrafo da 

memoria na que se fala de que o Concello non achega ningún diñeiro para a comida, 

facendo simplemente de intermediario entre a empresa que subministra a comida e os 

pais e nais. 

  

Co permiso da Presidencia, Dª. Carme sinala que iso se refire aos campamentos 

urbanos e que non se pode facer ese cobro se non está aprobado polo Pleno. 

 

O Sr. Alcalde reitera que o que se pretende é regularizar una situación. 

 

O Sr. Rego sinala que ao mellor sería bo darlle outra redacción porque o 

Concello actúa unicamente de intermediario. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o vai a cobra o Concello e que despois xa se reflexa na 

proposta de acordo ao recoller ”por servizo de comedor nos campamentos urbanos 

3,25 por día” 

 

Co permiso da Presidencia intervén Dª. Pilar Castro Sueiro que explica que se 

no momento en que se contrate a unha empresa pónselle como condición esto.  
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Co permiso da presidencia, intervén a Sra. Interventora para explicar que para 

que o concello poida cobrar iso ten que estar regulamentado, sendo que o concello o 

que fai é actuar como intermediario, fixándose un prezo de 3,25 € e qe se o recauda o 

Concello ten que estar contemplado na ordenanza, independentemente de que os 

nenos paguen o comedor eles persoalmente.  

 

O Sr. Blanco anuncia a abstención do seu grupo, argumentando que o seu grupo 

non quere que os veciños de Teo estean gravados con ningunha taxa, como ata o de 

agora, nin as pésoas maiores, nin os nenos, nin as excursións, nin as comidas, etc. O 

Sr. Blanco sinala que o PP non está de acordo con que se grave con impostos ou taxas 

os/as veciñas de Teo, debendo en todo caso o equipo de goberno facer o que crea 

conveniente. 

 

O Sr. Alcalde aclara que estas cantidades xa se viñan cobrando, tratándose 

unicamente de darlle forma, e non de impoñer nada a maiores. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación con seis votos a favor (6 BNG) e nove abstencións (5 PP e 4 PSOE), 

acorda: 

 

1.- Modificar a o artigo 4 da Ordenanza do Prezo Público por realización de 

actividades culturais e deportivas, engadíndolle o seguinte párrafo:  

- Asistencia a campamentos de verán e excursións de máis de un día: 

 7,5 € por día de asistencia para o primeiro membro da unidade familiar

 6,5 € por día para o segundo membro da unidade familiar 

 5,5 € por día para o terceiro membro da unidade familiar, e sucesivos. 

 

2.- Proceder á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

Sendo as vinte e tres horas e quince minutos, abandonan o Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida e a Sra. Interventora. 

 

 9º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP RELATIVA Á SOLICITUDE Á XUNTA DE 

GALICIA DE DEROGACIÓN DO ACTUAL DECRETO DAS NORMAS DO HÁBITAT 

GALEGO. 
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O Sr. Alcalde da  conta do dictame desfavorable da Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras sobre a moción do PP relativa á solicitude á 

Xunta de Galicia de derrogación do actual Decreto das normas do hábitat galego, que 

se recolle a continuación,: 

 

“As normas do hábitat galego que vén de aprobar o Consello da Xunta, por 
proposta da Consellaría de Vivenda e Solo, pretenden marcar as calidades 
mínimas coas que se deben construír as novas vivendas. 
 
Estas normas substitúen o actual Decreto de habitabilidade do ano 1992 e 
recollan todos os parámetros de como deben construírse as vivendas en 
Galicia, sexan protexidas ou de prezo libre. 
 
Estando de acordo co obxectivo global da mellora das condicións das vivendas, 
en canto supoñan a mellora das condicións de vida dos cidadáns; non 
obstante, o Decreto de habitabilidade aprobado pola Xunta de Galicia, na súa 
actual redacción, presenta moitos aspectos que, aplicados na práctica, suporán 
evidentes prexuízos para os veciños. 
 
Por suposto, o PPdeG está a favor de todas aquelas medidas que supoñan un 
aumento da calidade da vivenda e do hábitat dos veciños, pero precisamente 
por iso, entende que este obxectivo se debe perseguir baseándose na 
obxectividade e no rigor e non mediante normas improvisadas que suscitan o 
rexeitamento xeral. 
 
A Constitución Española garante a autonomía dos municipios para a xestión 
dos seus respectivos intereses. Con todo, as normas do hábitat galego 
aprobadas, supoñen unha inxerencia e un ataque á autonomía local, toda vez 
que, segundo teñen manifestado xa moitos técnicos independentes, poderían 
chegar a colidir mesmo cos plans de ordenación municipal. Trátase, en 
consecuencia, dunha norma claramente intervencionista. 
 
A día de hoxe, todos os sectores implicados manifestan a súa preocupación 
polos efectos negativos que se derivarían da súa inmediata entrada en vigor: 
invasión na autonomía municipal, encarecemento dos prezos das vivendas de 
ata un 30%, parálise dos planeamentos en redacción (nomeadamente para os 
concellos que os estean a tramitar), exceso de regulamentación, discreción da 
Consellaría de Vivenda para eximir do cumprimento da norma, etc. 
 
Boa mostra da preocupación xerada por este Decreto é a saturación que, desde 
a súa publicación, están sufrindo os servizos urbanísticos dos concellos 
galegos, recibindo un “aluvión” de solicitudes de licenzas de construción, antes 
da súa entrada en vigor. 
 
Trátase dunhas normas que, como advirte o Consello Consultivo de Galicia nos 
dous ditames emitidos invaden competencias que non son propias da 
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Consellaría de Vivenda e Solo, ademais de que pola súa imprecisión e 
ambigüidade xerarían inseguridade xurídica. 
 
Os informes elaborados polos axentes implicados son contrarios ao texto 
aprobado pola Xunta de Galicia, de aí a preocupación que, neste grupo 
municipal, recollemos de todos e cada un deles. A FEGAMP vén de recoñecer 
explicitamente que as normas en cuestión invaden as competencias da 
administración local. 
 
Considerando que estamos inmersos nunha crise económica profunda que 
repercute en todos os sectores produtivos, o Concello de Teo veríase claramente 
prexudicado pola aplicación deste decreto. Os primeiros prexudicados serían os 
propios veciños, que sufrirían un aumento do prezo das vivendas e que logo 
abranguería ao conxunto da actividade económica coa conseguinte paralización 
dos sectores económicos esenciais. Así mesmo, a aplicación do decreto 
afectaría negativamente na recadación municipal e, consecuentemente, frearía 
a capacidade de prestar servizos deste Concello. 
 
Por todo o anterior, o Pleno do Concello de Teo insta á Xunta de Galicia a: 
 
1. Derrogar o actual Decreto das normas do hábitat galego, co fin de elaborar 

outra norma que naza froito do consenso coas forzas políticas e sociais, as 
administracións locais, nomeadamente coa Fegamp, e os sectores 
empresariais e profesionais afectados, e que permita garantir unha mellor 
calidade de vida dos cidadáns e non dificulte o desenvolvemento urbano e 
urbanístico nos concellos galegos. 

2. Remitir este acordo ao presidente da Xunta de Galicia, á Consellaría de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, á Fegamp e ao Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia.” 

 

 

O Sr. Alcalde aclara que o que se vai a someter a votación é a proposta, porque 

habida conta de que o dictame é desfavorable farase así para evitar confuncións. 

. 

O Sr. Leis opina que non é necesario pedir a derrogación do Decreto, senón a 

apertura dun diálogo coa Consellería de Vivenda e a Fegamp para tratar de buscar 

unha solución. O Sr. Leis aclara que sendo esa unha diferencia de matiz, o seu grupo 

está de acordo en todo o demais, soamente que a palabra derrogar non lle parece 

correcta ao seu grupo e que nese sendo na súa proposta falan de negociar. 

 

O Sr. Rafael Sisto sinala que o seu grupo está de acordo cun Decreto asinado 

polo Sr. Pérez Touriño e que a mellor definición do mesmo a fixo o Sr. Parajó dicindo 
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que “é unha lei que lle interesa os veciños e non lle interesa ás constuctoras”, é que se 

o BNG se ten que escoller quédase cos veciños. 

 

O Sr. Blanco reitera a postura do seu grupo de cara á derrogación e sinala que 

non so o pide o PP senón todo o mundo, e tamén a Fegamp. 

 

O Sr. Leis aclara que a Fegamp non a pide.  

 

Antes de someter o asunto a votación, o Sr. Alcalde aclara que o que se vai a 

someter é a proposta, habida conta de que se trata dun dictame desfavorable, ao igual 

que ocorrerá no punto 10 da orde do día. 

 

Sometida a votación a proposta do PP relativa á solicitude á Xunta de Galicia de 

derrogación do actual Decreto das normas do hábitat,  prodúcese o seguinte resultado: 

 

- Votos a favor – 5 PP 

- Votos en contra – 5 BNG 

- Abstencións – 4 PSOE 

 

Producíndose un resultado de empate, realizase unha nova votación obténdose 

o seguinte resultado: 

 

- Votos a favor – 5 PP 

- Votos en contra – 5 BNG 

- Abstencións – 4 PSOE 

 

Efectuada a segunda votación e persistindo o empate decide o voto de 

calidade do Presidente, Sr. Noriega, en contra da proposta, polo que o Pleno da 

Corporación acorda rexeitar a proposta do PP relativa á solicitude á Xunta de 

Galicia de derrogación do actual Decreto das normas do hábitat. 

  

 Sendo as vinte e tres horas e vinte e cinco minutos auséntase do Salón de 

Plenos a concelleira do BNG, Dª. Carme Diéguez.  
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10º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE SOLICITA 

DECLARACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO DE APOIO ÁS MEDIDAS 

ADOPTADAS POLA XUNTA DIRECTIVA DA FEGAMP SOBRE DO DECRETO DA 

VIVENDA E DE PETICIÓN Á VICEPRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA DE 

RESPECTO A AUTONOMÍA MUNICIPAL NO ÁMBITO DAS COMPETENCIAS QUE A 

LEXISLACIÓN VIXENTE LLE RECOÑECE AOS CONCELLOS. 

 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame desfavorable da Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras sobre a moción do PSdeG-PSOE pola que se 

solicita declaración do Pleno da Corporación de Teo de apoio ás medidas adoptadas 

pola Xunta Directiva da Fegamp sobre  do Decreto da vivenda e de petición á 

Vicepresidencia da Xunta de Galicia de respeto á autonomía municipal no ámbito das 

competencias que a lexislación vixente lle recoñece aos concellos. que se recolle a 

continuación,: 

 

“A Constitución Española, nos seus artigos 137 e 140, recoñece e garante a autonomía 
municipal. 
 
Con posterioridade, toda a xurisprudencia constitucional existente veu definindo os 
estándares constitucionais mínimos da autonomía municipal, que abranguen o eido da 
suficiencia financeira, ao das competencias e á salvagarda da institución local fronte a 
hipotéticos controis supralocais de legalidade ou de oportunidade. 
 
No que concirne ao terreo das súas competencias, a xurisprudencia constitucional 
sinala dous estándares xenéricos de autonomía municipal: o necesario gozo de poder 
decisorio propio e o dereito a participar na xestión dos asuntos de interese municipal. 
 
A autonomía municipal que garante a Constitución é un mandato positivo dirixido a 
todos os poderes públicos. 
 
A Constitución, ademais de garantir directamente certos estándares mínimos de 
autonomía municipal, impón como fin de todos os poderes públicos a consecución dos 
maiores niveis posibles de autonomía para os concellos. A xurisprudencia 
constitucional e xudicial vén ratificando sistematicamente este principio xeral. 
 
A autonomía municipal está recoñecida e impulsada, asemade, pola Carta europea da 
autonomía local (1985) ratificada polo Estado español en 1989. 
 
Esta carta, asinada polos estados membros do Consello de Europa, no seu preámbulo 
e despois de recoñecer ás entidades locais como un dos “principais fundamentos dun 
réxime democrático”, considera que “a defensa e o fortalecemento da autonomía local 
nos diferentes países de Europa representan unha contribución esencial na 
descentralización do poder”, para rematar afirmando que isto supón “a existencia de 
entidades locais dotadas de órganos de decisión democraticamente constituídos que 
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se benefician dunha ampla autonomía en canto ás competencias, ás modalidades de 
exercicio destas últimas e aos medios necesarios para o cumprimento da súa misión”. 
 
No seu articulado, que compromete aos países que o subscriben, entre outras cousas, 
establece o fundamento constitucional e legal da autonomía local e define esta como: 
 
Art. 3.1.- Por autonomía local enténdese o dereito e a capacidade efectiva das 
entidades locais de ordenar e xestionar unha parte importante dos asuntos públicos, no 
marco da lei, baixo a súa propia responsabilidade e en beneficio dos seus habitantes”. 
 
Asemade fixa o alcance da autonomía local: 
 
Art. 4.1.- As competencias básicas das entidades locais veñen fixadas pola 
Constitución ou pola lei. Non obstante, esta disposición non impide a atribución ás 
entidades locais de competencias para fins específicos, de conformidade coa lei. 
 
Art. 4.2.- As entidades locais teñen, dentro do ámbito da lei, liberdade plena para 
exercer a súa iniciativa en toda a materia que non estea excluída da súa competencia 
ou atribuída a outra autoridade. 
 
Art. 4.3.- O exercicio das competencias públicas debe, de modo xeral, incumbir 
preferentemente ás autoridades máis próximas aos cidadáns. A atribución dunha 
competencia a outra autoridade debe ter en conta a amplitude ou a natureza da tarefa 
ou as necesidades de eficacia ou economía. 
 
Art. 4.4.- As competencias encomendadas ás entidades locais deben ser normalmente 
plenas e complexas. Non poden ser postas en tela de xuízo nin limitadas por outra 
autoridade  central ou rexional, máis que dentro da lei. 
 
Art. 4.5.- En caso de delegación de poderes por unha autoridade central ou rexional, as 
entidades locais deben gozar no posible da liberdade de adaptar o seu exercicio ás 
condicións locais. 
 
Art. 4.6.- As entidades locais deben ser consultadas, na medida do posible, ao seu 
debido tempo e de forma apropiada, ao longo dos procesos de planificación e de 
decisión para todas as cuestións que lles afecten directamente. 
 
Con posterioridade, a Unión Internacional de Autoridades Locais, asociación mundial 
dos gobernos locais, no seu 31 congreso mundial realizado en Toronto en 1993, 
aprobou unha Declaración Mundial sobre a Autonomía Local, na que insiste nos 
mesmos termos e principios ao considerar o goberno local como o “nivel de goberno 
máis próximo aos cidadáns” e, por instancia municipal como o lugar “onde existen as 
mellores condicións para a creación dunha comunidade harmónica na que os cidadáns 
poidan satisfacer o seu sentido de pertenza e cuxa responsabilidade asuman”. 
 
Esta declaración anima a “renovar os esforzos que tenden a promocionar e promulgar 
a natureza esencial da autonomía local democrática” e proclama que sirva de modelo 
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ao que “todas as nacións poidan aspirar nos seus esforzos para lograr procesos 
democráticos máis efectivos, mellorando deste xeito o benestar dos seus pobos”. 
 
A Lei reguladora das bases de réxime local (Lei 7/1985, de 2 de abril) dedica todo o 
capítulo II do seu preámbulo a desenvolver a idea da autonomía local como fonte 
inspiradora fundamental do propio texto legal. Así comeza: “como demostra a nosa 
historia e proclama hoxe a Constitución, dicir réxime local é dicir autonomía”. 
 
Xa no seu artigo 1 define os municipios como “entidades básicas da organización 
territorial do estado e cursos inmediatos de participación cidadán nos asuntos públicos, 
que institucionalizan e xestionan con autonomía os intereses propios das 
correspondentes colectividades”. 
 
E no seu art. 2.1 fai unha nova referencia explícita á autonomía local: “para a 
efectividade da autonomía garantida constitucionalmente ás entidades locais, a 
lexislación do estado e a das comunidades autónomas, reguladora dos distintos 
sectores de acción pública, segundo a distribución constitucional de competencias, 
deberá asegurar aos municipios, ás provincias e ás illas o seu dereito a intervir en 
cantos asuntos afecten directamente o círculo dos seu intereses, atribuíndolles as 
competencias que proceda en atención ás características da actividade pública de que 
se trate e a capacidade de xestión da entidade local, de conformidade cos principios de 
descentralización e de máxima proximidade da xestión administrativa aos cidadáns”. 
 
Pola súa banda, a Lei da administración local de Galicia (Lei 5/1997, de 22 de xullo), na 
súa exposición de motivos, redacta deste xeito o seu parágrafo 16: “polo que respecta 
ás relacións entre a administración local, considérase por esta lei, a partir do 
recoñecemento constitucional e estatutario do principio de autonomía dos entes locais”. 
 
No desenvolvemento do articulado da lei recóllense varias referencias á autonomía 
local e no artigo 80 establece as competencias propias dos municipios, entre as que se 
atopan “a ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística” e “a prestación de 
servizos sociais”. 
 
Fronte a toda esta lexislación estatal e autonómica e declaracións formais de 
institucións supraestatais, que reivindican, reafirman e salientan o concepto de 
autonomía municipal como principio identitario, substancial e definitorio das entidades 
locais, nos últimos tempos na nosa comunidade autónoma estamos a asistir a un 
proceso de toma de decisións por parte da Vicepresidencia da Xunta e da Consellaría 
de Vivenda que, entendemos, conculcan ou, polo menos, poñen en dúbida este 
principio constitucional da autonomía municipal. 
 
En concreto, respecto a certas decisións adoptadas pola Vicepresidencia da Xunta, 
entendemos que a administración pública de referencia para a implantación, 
desenvolvemento e xestión dos servizos sociais deben ser os concellos. 
 
Así mesmo, compartimos coa xunta directiva da Fegamp que determinados aspectos 
do Decreto sobre as normas do hábitat constitúen unha flagrante invasión das 
competencias que os entes locais teñen en materia de urbanismo. 
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Cremos que, por outra banda, é imprescindible crear espazos estables de encontro e 
colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos para que, a través do diálogo e a 
concertación se poidan superar satisfactoriamente moitas destas discrepancias e 
mesmo se poidan desenvolver de maneira eficiente accións políticas paralelas baixo os 
criterios de cooperación e coordinación, tamén recoñecidos na nosa lexislación, 
sempre, iso si, respectando estritamente a autonomía competencial de cada institución. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
Á vista do que consideramos actuacións que invaden competencias municipais 
legalmente recoñecidas, por parte da Vicepresidencia da Xunta e da Consellaría de 
Vivenda, o Grupo Socialista propón ao Pleno a seguinte proposta de resolución, co fin 
de que se lle dea traslado a eses organismos (Vicepresidencia e Consellaría de 
Vivenda) e á Fegamp: 
1. O Pleno da Corporación de Teo manifesta o seu absoluto apoio e respaldo ás 

decisións tomadas pola Fegamp sobre estas cuestións. 
2. Solicitamos da Consellaría de Vivenda a apertura inmediata dun proceso de diálogo 

e negociación coa xunta directiva da Fegamp para atopar un acordo sobre as 
Normas do Hábitat. 

3. Esiximos da Vicepresidencia da Xunta o cumprimento do artigo 8 dos estatutos do 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e o Benestar sobre a xestión dos 
centros dependentes deste organismo, que literalmente di: 
“A administración directa dos centros será exercida polos concellos integrantes do 
Consorcio que así o soliciten, e sempre de acordo coas directrices xerais emanadas 
do Consorcio para todos os centros dependentes. 

4. Esiximos, asemade, da Vicepresidencia da Xunta a apertura dunha liña de axudas, 
que nunca supoña unha diminución respecto do que viñan percibindo, para aqueles 
concellos que desexen construír e/ou xestionar as escolas infantís baixo a 
titularidade municipal. 

5. Pedimos o reforzamento do apoio aos servizos sociais municipais, tanto 
financeiramente como tecnicamente, de xeito que os programas que desenvolvan 
as políticas sociais poidan levarse a cabo superando o actual colapso no que se 
atopan os departamentos municipais de servizos sociais”. 

 

 

O Sr. Alcalde subliña que a moción foi dictaminada desfavorablemente sendo 

que o que se someterá a votación será a proposta. 

 

O Sr. Alcalde cede á palabra ao portavoz do PSOE, Sr. Rego, que lla cede ao 

concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles. 

 

Sendo as vinte e tres horas e vinte e seis minutos entran no Salón de Plenos as 

concelleiras do BNG, Dª. Carme Hermida e Dª. Carmen Diéguez. 
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O Sr. Leis sinala que o que defende o seu partido, máis que o Decreto do habita, 

é o municipalismo, entendendo que como concelleiros a súa obriga é defender o 

municipio.  

 

Sendo as vinte e tres horas e vinte e sete minutos auséntase do Salón de Plenos 

a concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O Sr. Blanco anuncia que como non se aprobou a moción presentada polo seu 

partido, o PP vai a votar en contra. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a posición do BNG é contraria á moción do PSOE. 

Explica que a postura do PSOE ao respecto é un posicionamento ideolóxico que 

respecta pero que non comparte, e que a demanda da autonomía municipal non pasa 

por non defender os intereses dos veciños. 

 

O Sr. Leis di que entende que o Sr. Alcalde non poida entender que dentro do 

PSOE poidan existir posicionamentos diferentes, porque os alcaldes do BNG son 

correas de transmisión das instancias superiores. Opina que é licito dentro dun mesmo 

partido defender criterios diferentes e que discrepara de determinadas normas do 

hábitat non significa estar a favor dos contratistas. Salienta que se trata de posibilitar a 

aqueles concellos que así o desexen que xestionen determinadas competencias que 

lles corresponden. O Sr. Leis conclúe a súa intervención sinalando que o propio 

Touriño recoñece e entende o malestar municipal 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Noriega que lle busque un Concello do PSOE onde 

se presente unha moción como a que se presenta en Teo. 

 

O Sr. Leis resposta que exactamente igual non, pero que a filosofía é a mesma. 

 

O Sr. Alcalde opina que defendendo a moción o PSOE non está defendendo os 

intereses municipais. 

 

Sometida a votación a proposta do PSdeG-PSOE pola que se solicita 

declaración do Pleno da Corporación de Teo de apoio ás medidas adoptadas pola 

Xunta Directiva da Fegamp sobre o Decreto da vivenda e de petición á Vicepresidencia 

da Xunta de Galicia de respecto á autonomía municipal no ámbito das competencia 

que a lexislación vixente lle recoñece aos Concellos,  prodúcese o seguinte resultado: 
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- Votos a favor – 4 PSOE 

- Votos en contra – 10 (5 BNG e 5 PP) 

- Abstencións – 0 

 

Polo que o Pleno da Corporación acorda rexeitar a proposta do PSdeG-

PSOE pola que se solicita declaración do Pleno da Corporación de Teo de apoio 

ás medidas adoptadas pola Xunta Directiva da Fegamp sobre o Decreto da 

vivenda e de petición á Vicepresidencia da Xunta de Galicia de respecto á 

autonomía municipal no ámbito das competencia que a lexislación vixente lle 

recoñece aos Concellos. 

 

Sendo as vinte e tres horas e corenta minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira da Corporación, Dª. Carmen Diéguez. 

 

11º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE SOLICITA UN 

PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO 

ESIXINDO DA DIRECCIÓN XERAL DE OBRAS PÚBLICAS DA XUNTA DE GALICIA 

A AXILIZACIÓN DAS OBRAS DE REORDENACIÓN VIAL DA AC-841, UNHA 

SOLUCIÓN DEFINITIVA QUE GARANTA A COMUNICACIÓN PEONIL A TRAVÉS 

DA ROTONDA DE A GAITEIRA (CACHEIRAS) E O CUMPRIMENTO DOS 

COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE 

NO LUGAR DE PENELAS. 

 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame desfavorable da Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras sobre a moción do PSdeG-PSOE pola que se 

solicita declaración do Pleno da Corporación de Teo esixindo da Dirección Xeral de 

Obras públicas da Xunta de Galicia a axilización das obras de reordenación vial da AC-

841, unha solución definitiva que garanta a comunicación peonil a través da rotonda de 

a Gaiteira (Cacheiras) e o cumprimento dos compromisos contraídos respecto da 

construcción dunha ponte no lugar de Penelas. que se recolle a continuación,: 

 
“O inicio das obras de ampliación e mellora da AC-841 anunciadas no seu día pola 
Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellaría de Política Territorial, por razóns que 
descoñecemos, estase a dilatar excesivamente no tempo. 
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Esta inexplicable e inexplicada situación está a provocar a incerteza e a lóxica 
indignación entre a veciñanza e os usuarios desta vía polas serias contrariedades que 
ocasiona e que repercuten negativamente no desenvolvemento económico-comercial 
das zonas polas que atravesa esta estrada, ademais de prolongar e agravar a situación 
de perigo para o uso viario e peonil, dada a actual configuración desta estrada e o, 
cada vez, máis intenso tráfico rodado que soporta a cotío. 
 
Por outra banda, existen eivas técnicas incomprensibles, e inadmisibles, como é a non 
previsión de comunicación peonil rotonda da Gaiteira, na intersección coa autovía 
variante de Cacheiras. 
 
De persistir a actual situación, a prolongación futura desta conexión coa variante de 
Cacheiras cara As Galanas suporía, neste punto, unha auténtica fenda que partiría en 
dous o Concello de Teo e hipotecaría, de maneira decisiva o desenvolvemento 
urbanístico e comercial dun dos núcleos urbanos que se están configurando nesta 
parte do municipio. 
 
Neste senso, xa en xaneiro de 2007 fora aprobada, por unanimidade da Corporación 
de Teo, unha moción socialista sobre esta rotonda e a dos Tilos, que literalmente dicía: 
 
“Propoñer ás autoridades políticas competentes e ós responsables técnicos da obra 
que as devanditas rotondas sexan integradas no contorno urbano que os 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”. 
 
Por último, é de todos coñecido o compromiso público asumido polas autoridades 
representativas dese organismo autonómico a prol da construción dun paso elevado na 
zona de Veiga da Fame, Camiño do Portiño, no lugar de Penelas (Cacheiras) sobre a 
conexión coa autovía variante de Cacheiras. 
 
Ata o momento, as lexítimas e xustas aspiración veciñais, avaladas e referendados por 
decisións democráticas unánimes do Pleno da Corporación de Teo, a instancia de 
iniciativas socialistas presentadas ao respecto (mocións socialistas de datas: outubro 
de 2006, xaneiro de 2007, abril de 2007 e xullo de 2007) non se viron recoñecidas na 
práctica. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
 
Á vista do exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno da 
Corporación a proposta de dirixirse á Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellaría 
de Política Territorial para esixir: 
1. A axilización das obras de reordenación viaria da AC-841. 
2. Adoptar as medidas técnicas pertinentes para facer efectivo o acordo plenario da 

Corporación de Teo de xaneiro de 2007 e, en todo caso, asegurar a comunicación 
peonil a través da rotonda A Gaiteira–Cacheiras. 
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3. O cumprimento dos compromisos contraídos respecto da construción dunha ponte 
no lugar de Veiga da Fame / Camiño do Portiño en Penelas (Cacheiras), antes da 
inauguración e posta en funcionamento da autovía variante de Cacheiras.”. 

 

 

O Sr. Alcalde explica que o PSOE presentou unha moción, que foi dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa correspondente e que despois presentou 

unha enmenda a súa propia moción. 

 

O Sr. Leis explica que a enmenda ten como finalidade mellorar a redacción da 

moción pero que se pode suprimir. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a moción do PSOE ten determinadas incongruencias, 

como que por exemplo fala dun acordo que non se adoptou. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o seu grupo lle parece ben todo o que se lle pediu á 

Consellería porque son necesarias. O Sr. Blanco refírese á postura do BNG antes das 

eleccións e da lectura a unhas declaracións feitas por este partido en febreiro de 2007, 

referíndose tamén a un informe do arquitecto municipal do trinta de abril de 2007. O Sr. 

Blanco salienta que o seu grupo está a favor dos veciños para pedir a ponte, e di que 

quere deixar claro que o que dixo o veciño é mentira. 

 

O Sr. Alcalde explica que na reunión que tivo coa delegada se lle dixo que non 

se respectaban os compromisos da Consellería e opina que isto é un problema que 

afecta aos veciños e que se trata dunha cuestión de sentido común. 

 

O Sr. Leis amosa o seu desexo de que se solvente o problema. 

 

Sendo as vinte e tres horas e corenta e tres minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira da Corporación, Dª. Carmen Diéguez. 

 

O Sr. Blanco salienta que el se curou en saúde pedindo un informe ao técnico 

municipal, que agora a ponte está sen facer e que o seu grupo vai a apoiar a moción. 
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Sometida a votación a moción do PSdeG-PSOE pola que se solicita 

declaración do Pleno da Corporación de Teo esixindo da Dirección Xeral de 

Obras públicas da Xunta de Galicia a axilización das obras de reordenación vial 

da AC-841, unha solución definitiva que garanta a comunicación peonil a través 

da rotonda de a Gaiteira (Cacheiras) e o cumprimento dos compromisos 

contraídos respecto da construcción dunha ponte no lugar de Penelas, o Pleno 

da Corporación, por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP e 4 PSOE), acorda 

dirixirse á Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellaría de Política Territorial 

para esixir: 

 

1.- A axilización das obras de reordenación viaria da AC-841. 

 

2.- Adoptar as medidas técnicas pertinentes para facer efectivo o acordo plenario 

da Corporación de Teo de xaneiro de 2007 e, en todo caso, asegurar a 

comunicación peonil a través da rotonda A Gaiteira–Cacheiras. 

 

3.- O cumprimento dos compromisos contraídos respecto da construción dunha 

ponte no lugar de Veiga da Fame / Camiño do Portiño en Penelas (Cacheiras), 

antes da inauguración e posta en funcionamento da autovía variante de 

Cacheiras. 

 

 

12º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE POLA QUE SE PROPÓN A 

SOLICITUDE Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA DE REALIZACIÓN DE 

DIVERSAS OBRAS DENTRO DA REDE DE ESTRADAS PROVINCIAL EXISTENTE 

NO CONCELLO DE TEO.  

 

O Sr. Alcalde da  conta do dictame favorable da Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras sobre a moción do PSdeG-PSOE pola que se 

propón a solicitude á Deputación Provincial de A Coruña de realización de diversas 

obras dentro da rede de estradas provincial existente no Concello de Teo que se 

recolle a continuación: 

 

 “ O Concello de Teo dispón dunha basta rede de estradas e camiños como 
corresponde a un municipio cunha superficie total de case 80 quilómetros cadrados. 
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O sistema viario do noso Concello componse de catro tipos de estradas, de acordo coa 
titularidade do organismo público ao que pertencen.  
 
Así temos:  
1. De titularidade estatal (Ministerio de Fomento): estrada nacional N-550 (A Coruña – 

Vigo) 
2. De titularidade autonómica (Xunta de Galicia) estradas: 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 (Catro Camiños-Oza-Campos-Teo) C-8202 (As 
Galanas-Cacheiras e C-6502 (Pazos-Luou por Lampai) 

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

 
O conxunto da rede viaria local caracterízase, en liñas xerais, 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 sinalización, gabias de recollida de pluviais desatendidas (cando 
as hai), firme en mal estado, tratamento do asfalto a base de refochanqueo ou 
reenchido con grava periódicos... 
 
Estes trazados responden, na maioría dos casos, a modelos orixinalmente nacidos 
como meras vías 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. 
 
No que concirne ás estradas provinciais (titularidade da Deputación provincial) grazas 
ás xestións do grupo socialista no pasado, conseguiuse: 
- A posta en marcha das obras de mellora da travesía de Solláns (actualmente 

ultimándose o proceso expropiatorio) 
- A inclusión no Plan de estradas provinciais 2004-2008 das obras de ampliación e 

mellora da estrada As Galanas-Cacheiras (cun proxecto técnico xa redactado e 
tamén en proceso de expropiacións) e do tramo entre Cornide e A Ramallosa da 
estrada provincial Bertamiráns-A Ramallosa (pendente de definir un trazado 
alternativo ao seu paso polo centro de Luou) 

 
A vía provincial Luou-Pazos por Lampai foi obxecto, recentemente, de obras de novo 
firme do asfaltado en gran parte do seu traxecto, mais necesita dunha intervención 
definitiva orientada á ampliación desta para reforzar a comunicación entre a parroquia 
de Lampai e o resto do Concello. 
 
Por último, en canto á estrada Catro Camiños-Oza, queda acometer as obras de 
ampliación e mellora nunha vía de comunicación que comeza a soportar un tráfico moi 
intenso, xa que está situada nunha zona de crecente expansión urbana e que ademais 
articula o Concello de Norte a Sur nas súa vertente oriental. 
 
Esta estrada presenta un trazado complicado e perigoso, sobre todo, na zona de 
curvas de Cachóns (Oza). 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a 
consideración do Pleno dirixirse ás autoridades competentes da Deputación Provincial 
da Coruña, co fin de solicitar deste organismo: 
 
- A redacción do estudo para levar a cabo as obras de ampliación e mellora da 

estrada provincial C-6502 Luou-Pazos por Lampai e da estrada provincial C-8201 
entre Catro Camiños-Campos-Teo por Oza 

- A axilización da execución das obras da travesía de Solláns da estrada C-8202 As 
Galanas-Cacheiras 

- A realización do estudo técnico do trazado alternativo para o tramo Cornide-Paraxó, 
na estrada provincial C-0205 Bertamiráns-A Ramallosa.”. 

 

 Aberta a quenda de intervencións, o Sr. Blanco amosa a conformidade do seu 
grupo coa moción. 
 
 O Sr. Alcalde subliña que o BNG non ten ningún problema en apoiar a moción, 
non tendo interese en entrar en cuestións como o emprego partidista de institucións. 
 

Rematado o debate e sometido a votación a moción do PSdeG-PSOE pola 

que se propón a solicitude á Deputación Provincial de A Coruña de realización de 

diversas obras dentro da rede de estradas provincial existente no Concello de 

Teo, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP e 4 

PSOE), acorda dirixirse ás autoridades competentes da Deputación Provincial da 

Coruña, co fin de solicitar deste organismo: 

 

- A redacción do estudo para levar a cabo as obras de ampliación e mellora da 

estrada provincial C-6502 Luou-Pazos por Lampai e da estrada provincial C-

8201 entre Catro Camiños-Campos-Teo por Oza. 

 

- A axilización da execución das obras da travesía de Solláns da estrada C-8202 

As Galanas-Cacheiras. 

 

- A realización do estudo técnico do trazado alternativo para o tramo Cornide-

Paraxó, na estrada provincial C-0205 Bertamiráns-A Ramallosa. 

 
Preguntado polo Sr. Alcalde se algún grupo municipal quere presentar unha moción 

de urxencia, non se presenta ningunha. 
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13º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE: 
O PSOE non formula ningún rogo nin pregunta. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
 
O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, formula os seguintes rogos e preguntas: 
 

1.- Cómo está o tema da nova circunvalación que pasa dende  Sigueiro ata 
Padrón e que aparentemente vai a cruzar os Verxeles?. 
 
 

O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, explica que neste momento non teñen 
documentación, que o BNG lle preocupa o tema, que se interesaran ao respecto polo 
tema pero que no concello actualmente non existe documentación algunha. 
 
 

2.- O concelleiro do PP, pregunta se se chegará algún acordo coa Consellería de 
Medio Rural para a cesión da parcela de concentración que está por arriba da Igrexa 
dos Tilos. 
 
 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente. 
 
3.- O Sr. Pallas interésase polos convenios entre os Concellos e a Consellería 

de medio rural en relación co arranxo das pistas parcelarias. 
 

O Sr. Alcalde sinala que lle transmitiu á delegada o tema, estando pendente de 
facerse unha valoración ao respecto. 
 
 

Sendo as vinte e catro horas, e en virtude do principio de unidade de acto, de 
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 
Secretaria, dou fe. 
 
 
     O Alcalde-Presidente                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  10/2008 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- DIA 25 DE XUÑO DE 2008 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por 

atoparse en obras a Casa Consistorial), a vinte e cinco de xuño de dous mil oito, 

reúnense en primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan 

a continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión ordinaria correspondente ó día 

da data, para a que foron previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

 

Concelleiros/as: 

D. Rafael 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. Carlos Rego Jorge 

Dª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 

Secretaria Xeral:  

Dª. Virginia Fraga Díaz 
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida 

constitución do Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o 

acto, pasando a estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 28.05.2008. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 230/08 Á 303/08). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE PROXECTO 

DO POS 2007 (SANEAMENTO EN REGOUFE). 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á ELABORACIÓN DUN 

PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACTUACIÓN EN SEGURIDADE PÚBLICA. 

5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE ESCOLAS 

INFANTÍS. 

6º.- DICTAME DA  PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE 

UTILIZACIÓN DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE 

TEO. 

7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS DE 

TITULARIDADE MUNICIPAL. 

8º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 

28.05.2008.  

Acta da sesión ordinaria do día 28 de maio de 2008 
 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/05/08. 

 

O Sr. Rafel Sisto, advirte que na páxina 27, hai un erro ao recollerse que “O Sr. 

Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE e concelleiro de urbanismo, D. Rafael 

Sisto”, cando debería dicir “O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG e 

concelleiro de urbanismo, D. Rafael Sisto”. 

. 
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 A Sra. Carme Hermida advirte que na páxina 14, na intervención do Sr. Leis 

Carles, utilízase o calificativo de “escéptico” ao referirse ao regulamento, cando o termo 

utilizado foi “aséptico”. 

Non habendo máis observacións ao respecto, e sometida a votación a acta da 

sesión ordinaria de 28/05/2008, queda aprobada a mesma por unanimidade dos 

presentes, coas corrección advertidas. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 230/08 Á 303/08). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 20 de 

maio ata o 19 de xuño de 2008, que comprenden os números 230 ao 303 e que 

segundo indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación 

para a súa consulta se así o desexan. 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE 

PROXECTO DO POS 2007 (SANEAMENTO EN REGOUFE). 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo e portavoz do BNG, D. 

Rafael Sisto Edreira. 

 

D. Rafael Sixto da conta da proposta da Alcaldía dictaminada favorablemente 

pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 20 de xuño. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
APROBACIÓN DO MODIFICADO DO PROXECTO DA OBRA DO POS 2007 “SANEAMENTO 
E DEPURACIÓN EN REGOUFE (LUOU)” 

Considerando que o Pleno da Corporación, nas sesións ordinaria e extraordinaria 
urxente de 28/11/2006 e 29/12/2006, respectivamente, acordou aprobar o Plan de cooperación 
ás obras e servizos de competencia municipal. POS 2007. 

Considerando que dentro do citado Plan Provincial foi aprobada a obra de “Saneamento 
e depuración e Regoufe (Luou)”, de acordo co proxecto redactado polo enxeñeiro D. Gilberto 
Rodríguez Rodríguez e cun importe de 51.991,00 €. 

Considerando que, previa a tramitación do expediente correspondente, a citada obra foi 
adxudicada á empresa FERORSA PROYECTOS Y OBRAS S.L., por importe de 49.062,59 €. 

Considerando que a obra orixinal consistía na condución do saneamento de Trasellas 
(por gravidade) e da pista de baixada dende Trasellas a Espasande (por bombeo) cara o río de 
Regoufe no que se instalaba unha depuradora rural.  
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Considerando que no debate orzamentario do Estado, o BNG e o Grupo Parlamentario 
Socialista do Congreso presentaron a enmenda 4.102 que incorpora a mellora da calidade das 
Augas de Galicia coa actuación “Guillarei, Teo y Otros”,  a instancia do Conselleiro de Medio 
Ambiente da Xunta de Galicia acordouse un reparto desta partida e presentáronse os 
proxectos pactados coa Consellería, entre os que se atopa a construción dun colector central 
entre Espasande e a EDAR de Pontevea baixo a denominación de “Recuperación do entorno 
das concas dos ríos Sestelo, Fornelos e Santa Lucía (colector xeral de Augas residuais 
Espasande-Pontevea)”. 

Considerando que, de acordo co exposto, non ten sentido manter un proxecto que 
supón un investimento nunha depuradora rural que carecerá de sentido en curto prazo, sendo 
que, ademais da dificultade e custe que conleva a instalación de bombeos, son de todos 
coñecidos os problemas que están a ocasionar os verquidos das depuradoras rurais, con 
varios expedientes abertos por Augas de Galicia a pesar do mantemento preventivo 
contratado. 

Considerando que o importe do proxecto modificado coincide co importe do proxecto 
orixinal, polo que nin Deputación nin Concello deben modificar os seus investimentos, contando 
así mesmo coa aceptación da empresa adxudicataria. 

Considerando que o proxecto modificado permite unha actuación alternativa co mesmo 
obxectivo, no mesmo ámbito territorial e con encaixe dentro da denominación do proxecto 
orixinal, segundo o proxecto técnico que se acompaña.  

Habida conta de que non ten sentido a construción da depuradora, proponse a 
construción de nova rede que permita o servizo de saneamento aos veciños do ámbito 
territorial de Regoufe, en concreto no lugar de Seixos. 

Considerando que, en virtude do exposto, concorren razóns de interese público que 
xustifican a modificación do proxecto en cuestión, debido a necesidades novas e causas 
imprevistas. 

Visto o informe do Arquitecto de 12 de xuño de 2008 e o Informe de Secretaría de 17 de 
xuño, incorporados ao expediente. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno, previo dictame da Comisión Informativa 
correspondente, a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO (POS 2007) SANEAMENTO EN 
REGOUFE (LUOU), redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, 
cun orzamento de 51.991,00 €. 

Segundo.- Aprobar o expediente de modificación do PROXECTO DE SANEAMENTO EN 
REGOUFE, quedando substituído polo PROXECTO MODIFICADO (P.O.S 2007) 
SANEAMENTO EN REGOUFE (LUOU). 

Terceiro.- Dar traslado do presente á Excma. Deputación Provincial da Coruña, 
remitíndolle así mesmo o proxecto modificado. 

En Teo, a 17 de xuño de 2008 

O Alcalde-Presidente” 



 

 - 5 - 

O Sr. Sisto explica que se trata dunha obra do POS 2007 que orixinariamente 

consistía nun pequeno tramo de conducción do saneamento de Trasellas e da pista de 

baixada dende Trasellas a Espasande cara ao  río de Regoufe onde se instalaba unha 

depuradora rural. O Sr. Sisto explica que a necesidade de cambiar a obra veu motivada 

porque non ten sentido investir en depuradoras rurais, tendo en conta os problemas 

que se están plantexando con Augas de Galiza en relación cos verquidos. O portavoz 

do BNG salienta que ante esta situación había que optar por substituir o proxecto non 

habendo a estes efectos moitas opcións, sendo a única alternativa o saneamento en 

Seixos, que se considera integrado dentro de Regoufe. Remata a súa intervención o 

concelleiro do BNG salientando que a Deputación o que esixe é que se manteña o 

mesmo obxecto e que afecte á mesma entidade de poboación.  

 
 O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), D. Manuel Parajó, o portavoz do PSOE, 

Sr. Rego e o portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a súa conformidade coa proposta. 

 

Non abríndose debate e sometido a votación o dictame, o Pleno da 

Corporación por unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 GRUPO 

MIXTO (INTEO), acorda: 

Primeiro.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO (POS 2007) SANEAMENTO EN 
REGOUFE (LUOU), redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez 
Rodríguez, cun orzamento de 51.991,00 €. 

Segundo.- Aprobar o expediente de modificación do PROXECTO DE 
SANEAMENTO EN REGOUFE, quedando substituído polo PROXECTO 
MODIFICADO (P.O.S 2007) SANEAMENTO EN REGOUFE (LUOU). 

Terceiro.- Dar traslado do presente á Excma. Deputación Provincial da 
Coruña, remitíndolle así mesmo o proxecto modificado. 

 

 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MOCIÓN DO PSdeG-PSOE 

RELATIVA Á ELABORACIÓN DUN PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACTUACIÓN 

EN SEGURIDADE PÚBLICA. 

 
O Sr. Alcalde cede á palabra ao portavoz do PSOE, Sr. Rego, que lla cede ao 

concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles. 
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O Sr. Leis sinala da conta da moción do PSOE relativa á elaboración dun plan 

municipal integral en seguridade pública, que se recolle a continuación. 

“MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Ó PLENO DA 
CORPORACIÓN DE TEO Ó AMPARO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 e 97 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 de elaboración dun Plan Municipal Integral de Actuación en 
Seguridade Pública. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A seguridade cidadá é un dos valores propios da sociedade do benestar e un 
presuposto fundamental para o exercicio da liberdade e dos dereitos da cidadanía. 
 
Ningún cidadán, independentemente da súa condición social, sexual, relixiosa, ou da 
súa adscrición territorial pode quedar privado ou menoscabado do seu dereito a 
sentirse seguro, que é tanto como dicir, sentirse libre. 
 
A garantía da seguridade cidadá  para o exercicio dos dereitos e liberdades ha de ser 
un dos obxectivos prioritarios das sociedades democráticas avanzadas.  

O artigo 17 da vixente Constitución española consagra o dereito á liberdade e á 
seguridade dos cidadáns como un dos dereitos fundamentais asociado ás liberdades 
públicas. E o artigo 104 do mesmo texto constitucional encoméndalle ás forzas e 
corpos de seguridade a protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades e a 
garantía da seguridade cidadá. 

Pola súa parte, a Lei reguladora das bases de réxime local (Lei 7/1985), no seu 
artigo 25.2 e a Lei da Administración Local de Galicia (Lei 5/1997 de 22 de xullo), 
no seu artigo 80.2 recoñecen como competencia municipal nos termos da lexislación 
do Estado e da Comunidade Autónoma “a seguridade en lugares públicos”. 

A Lei orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade que se 
fundamenta no artigo 104 da Constitución española, no seu preámbulo recolle a 
posibilidade de “constituír xuntas de seguridade nos municipios que dispoñan de 
corpos de policía propios, para harmonizar a súa actuación e a dos corpos e forzas de 
seguridade do Estado, como mecanismo complementario de cooperación operativa”. 
 

A política de seguridade cidadá que os socialistas de Teo propugnamos para o noso 
concello ha centrar os seus esforzos na atención prioritaria ás políticas de prevención 
sen descartar, por suposto, as medidas estritamente policiais, impulsando políticas de 
solidariedade e integración social para combater a marxinalidade e previr a 
delincuencia e dando resposta, de maneira integral, á complexidade desta problemática 
a través dun Plan integral de actuación no que participen activamente as forzas e 
corpos de seguridade, especialmente a Policía Local, os departamentos municipais de 
Servizos Sociais, Muller, Xuventude, Urbanismo, etc. e a propia sociedade civil. 
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Aínda que o problema de seguridade cidadá no noso termo municipal non acadou ata o 
de agora niveis alarmantes, si é certo que nos últimos tempos incrementouse a 
preocupación cidadá por este asunto diante da vaga de roubos en vivendas 
unifamiliares e establecementos comerciais. 
 
Cómpre, pois, que o Concello de Teo reforce o seu papel neste eido da seguridade 
cidadá facendo uso das prerrogativas e competencias que lle confire a lei, por moi 
limitadas que estas sexan, como certamente son, sobre todo no que a recursos 
económicos e materiais se refire. 

A política de seguridade cidadá, dende o noso punto de vista hase fundamentar nestes 
tres eixes vertebradores: 

• A coordinación das forzas de seguridade. Nesa liña un dos mecanismos 
formais do que dispoñen os concellos para garantir maiores cotas de seguridade 
aos seus concidadáns son as xuntas locais de seguridade que se contemplan 
no artigo 54 da Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, das forzas e corpos de 
seguridade. De acordo con este texto legal a Xunta Local de Seguridade sería o 
órgano competente para establecer as formas e procedementos de colaboración 
entre os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e a Policía Local no ámbito 
territorial municipal. Recentemente, o Pleno da Corporación aprobou por 
unanimidade a creación desta Xunta Local de Seguridade mais quedou 
pendente a aprobación do seu regulamento de funcionamento. 

 

• A participación da sociedade civil. Como medida complementaria á anterior 
sería indispensable a creación dun Consello Local de Seguridade como 
organismo de participación cidadán integrado por persoas cualificadas e 
representantes dos colectivos sociais, gremiais, profesionais, etc., interesados 
en contribuír activamente na tarefa da seguridade pública nas súas diversas 
manifestacións. 

• Partir, en todo caso, dunha concepción integral das políticas de seguridade 
onde, ademais das actuacións estritamente policiais, a prevención da 
delincuencia sexa o factor angular destas políticas. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 

Porén, tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista de Teo, 
somete a consideración do Pleno a seguinte proposta de resolución: 
 

1.- Elaboración, por parte do goberno municipal, dun borrador de Plan integral 
de actuación para previr a delincuencia e mellorar a convivencia cidadá 
para someter a aprobación do Pleno antes do vindeiro mes de decembro do 
presente ano 2008. Como xa se dixo na exposición de motivos na elaboración 
deste Plan débense involucrar os servizos de Policía Local e os departamentos 
municipais de Servizos Sociais, Muller, Xuventude, Urbanismo, etc. e faríase 
necesario tomar unha serie de medidas puntuais entre as que se atoparían:  
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• Aprobación dunha nova Ordenanza de convivencia cidadá para 
establecer os dereitos e deberes veciñais e o réxime disciplinario e 
sancionador en relación coa convivencia e o uso dos espazos públicos. 

• Programas contra a violencia de xénero. 
• Programas integrais de seguridade no contorno dos centros escolares co 

fin de mellorar a convivencia e a seguridade nestes. 
• Programas contra o vandalismo e a degradación urbana co obxectivo de 

previr e combater condutas antisociais. 
• Actividades de ocio xuvenil alternativo contra o abuso do alcol e as 

drogas.  
• Programas que favorezan a integración do colectivo de inmigrantes, cada 

vez máis numeroso no noso concello, así como a promoción de políticas 
de igualdade, etc.. 

 
2.- Levar ao vindeiro Pleno ordinario da Corporación, que se realizará a finais do 
presente mes de xullo, o proxecto de Regulamento de organización e 
funcionamento da xunta local de seguridade de Teo para que, previo ditame 
da comisión informativa pertinente, sexa aprobado pola Corporación e se poida, 
de contado, proceder á constitución formal desta Xunta Local de Seguridade. 
 
3.- Unha vez constituída esta Xunta Local deberase aprobar no seo desta esta 
un primeiro Plan local de seguridade centrada na coordinación operativa das 
forzas policiais e que inclúa programas de actuación que teñan como obxectivo 
desenvolver a actuación policial conxunta e planificada dos corpos de 
seguridade existentes no noso termo municipal (Policía Local e Garda Civil). 
 
4.- Creación do Consello Local de Seguridade antes do mes de novembro do 
presente ano como organismo de participación cidadán integrado por persoas 
cualificadas e representantes dos colectivos sociais, gremiais, profesionais, etc., 
interesados en contribuír activamente na tarefa da seguridade pública nas súas 
diversas manifestacións. 
 
5.- Adopción de medidas para a mellora, modernización e calidade no servizo de 
Policía Local, entre as que salientaríamos como prioritarias as seguintes: 

• Ampliación do cadro de persoal da Policía Local ata chegar a cumprir, 
antes de finais do ano 2010, as ratios recomendadas polos organismos 
competentes en materia de seguridade, isto é,  polo menos un policía 
local por cada 1000 habitantes. 

• Execución das obras do edificio da Policía Local. 
• Mellora da dotación dos recursos e equipamentos técnicos da Policía 

Local para o efectivo e adecuado cumprimento das súas obrigas. 
• Programas de formación dos axentes policiais nas políticas de igualdade, 

políticas contra a violencia de xénero, etc.     
 (Teo, xuño de 2008) 

 
J. Carlos Rego Jorge 
Concelleiro portavoz do Grupo Municipal Socialista de Teo”. 
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O Sr. Leis sinala que os membros da Corporación xa están suficientemente 

informados sobre o tema da moción que xa pasou pola correspondente Comisión 

Informativa. Salienta que se trata de facer un Plan Integral de Seguridade onde se 

teñan en conta as medidas que se poidan derivar das actuacións policiais facendo 

fincapé na prevención. Opina que por iso resulta importante a participación dos 

distintos departamentos do Concello como Servizos Sociais, Muller, Xuventude, etc. O 

Sr. Leis explica que o plan pretende actuar en tres eixes: a coordinación das forzas de 

seguridade, a participación da sociedade e unha concepción integral das políticas de 

seguridade. Explica que como medidas correctoras contemplase unha ordenanza de 

convivencia cidadá, que existe en moitos concellos de España, aínda que en Galicia só 

existe unha experiencia no Concello da Coruña, que regula temas como o do botellón e 

que polo tanto non parece axeitada para o Concello de Teo. O concelleiro do PSOE 

sinala que resulta importante no ámbito sancionador incluír traballos en beneficio da 

comunidade así como programas contra o vandalismo, etc. O Sr. Leis explica que en 

segundo lugar proponse a elaboración dun proxecto de Regulamento de organización e 

funcionamento da Xunta Local de Seguridade de Teo para a súa aprobación pola 

Corporación así como, en terceiro lugar, a aprobación pola citada Xunta dun Plan Local 

de Seguridade. Remata a súa intervención o Sr. Leis referíndose á creación do 

Consello Local de Seguridade e á adopción de medidas para a mellora, modernización 

e calidade no servizo de Policía Local, tales como a ampliación do cadro de persoal, 

execución das obras do edificio para a Policía, etc. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, que sinala que está 

de acordo coa moción por considerar que a seguridade é moi importante nos 

Concellos, especialmente en Teo. Sinala que xa na Comisión sinalou que unha das 

prioridades que debe existir nos Concellos é que a Policía Local, ademais de estar 

coordinada coa Garda Civil, debe converterse nunha axuda fundamental aos cidadáns 

non resultando apropiado que se convirta nunha oficina de recadación municipal, como 

ocorre en moitas ocasións. O Sr. Parajó opina que en moitos sitios en vez de axudar 

aos cidadás parece que están para multalos. Sinala que esa é unha das súas funcións, 

pero que hai outras máis importantes como a de regular o tráfico. Remata a súa 

intervención o Sr. Parajó reiterando a súa conformidade coa moción, co incremento das 
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prazas de policía, que sinala xa parece que está na oferta de emprego, e co tema do 

local que engade cree que tamén xa se está en marcha. 

 

O portavoz do PP, D. Armando Blanco, cede a palabra ao concelleiro do PP, o 

Sr. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que o seu grupo no fondo está de acordo coa 

moción. Sinala que teñen unha dúbida no punto primeiro cando se fala de “aprobación 

dunha nova ordenanza de convivencia cidadá para establecer os dereitos e deberes 

veciñais e o réxime disciplianrio e sancionador en relación coa convivencia e o uso dos 

espazos públicos”, xa que ao seu grupo lle da a impresión de que iso xa debe estar 

lexislado por outros organismos, non tendo sentido neste plan. O concelleiro do PP 

sinala que quizais fai trinta anos podería ter sentido nos país do oeste, pero que a día 

de hoxe xa se atopa lexislado, non parecendo que deba ser o Concello quen deba 

facer agora esa ordenanza. Referíndose ás medidas recollida na moción sinala que xa 

se está coa ampliación do cadro de persoal da Policía, ai igual que co tema das obras, 

e que en canto os programas de formación dos axentes policiais para iso van á 

academia. 

 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, sinala que tal e como xa se manifestou na 

Comisión Informativa, o BNG está de acordo co fondo da moción, aínda que hai moitas 

cousas que xa se están executando. O Sr. Alcalde pon de manifesto as dúbidas do 

BNG en relación coa ordenanza de convivencia por exceso de celo á hora de 

regulamentar e propón unha enmenda in voce para retirar ese punto por entender que 

xa existe un marco superior que o regula e que a ordenanza en cuestión pode xerar 

conflictos. O Sr. Alcalde anuncia que se o PSOE retira ese aspecto o seu grupo 

apoiaría a moción, absténdose no caso de que non se retire. O Sr. Alcalde sinala que 

entende a preocupación do Sr. Parajó, pero que se ben é necesario unha policía que 

teña ferramentas para o cumprimento da súa función. Explica que cando se aparca de 

forma indebida é posible avisar unha ou dúas veces pero que chega un momento en 

que é preciso actuar. O Sr. Alcalde explica que está pendente a oferta de emprego 

2007-2008 que achegará ao Concello de Teo á ratio á que se refire a moción. Explica 
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que durante estes meses existiron múltiples reunións entre altos cargos da Policía e da 

Garda Civil para acadar unha boa coordinación. Estívose en conversas con Presidencia 

para unha liña de axudas para a construcción dun edificio para a policía local, porque 

tratándose do local da Cámara agraria existían informes en contra desa opción. 

 

O Sr. Leis Carles sinala, en relación coa intervención do Sr. Parajó, que a 

moción non pretende enxuizar a labor policial, que comparte a preocupación deste 

concelleiro e que iso se pode regular na ordenanza. O concelleiro do PSOE di que 

entende que a Policía Local non actúa autonomamente, senón baixo as directrices do 

equipo de goberno. O Sr. Leis sinala que na Comisión Informativa o Sr. Alcalde dou 

unha información en relación co edificio da Policía Local e que realmente non existiu 

unha entrevista co Conselleiro, senón unha mera coincidencia nunha viaxe a 

Barcelona, e que dende a Consellería se lle remitiu ao Sr. Alcalde á Orde 

correspondente, non existindo compromiso algún de construcción dun novo edificio. En 

relación coa intervención do Sr. Pallas o Sr. Leis pídelle que se informe dentro do seu 

partido, porque por exemplo en Getafe foi o PP quen presentou unha moción sobre a 

ordenanza de convivencia, que foi rexeitada polo PSOE e IU e agora son estes últimos 

os que a propoñen. O Sr. Leis refírese a diferentes Concellos nos que existe a 

ordenanza en cuestión coma en Cáceres, Barcelona, Badajoz, Ciudad Real, 

Guadalajara, Alcalá de Henares, Valladolid, Santander, Fuenlabrada....etc, sen que 

ningún destes Concellos se mova dentro do órbita soviética e sendo de diferentes 

partidos, do PP, do PSOE e de IU. Dirixíndose ao Sr. Pallas indícalle que diga que non 

está de acordo pero que non utilice esas argumentacións. O Sr. Leis explica que 

existen diferentes modelos estando cada un adecuado aos diferentes Concellos. O Sr. 

Leis refírese á ordenanza existente no Concello de Barcelona e algún dos contidos da 

mesma como o uso inadecuados dos xogos, dos temas das necesidades fisiolóxicas, 

bebidas alcohólicas. Refírese tamén á ordenanza de Santander e ao seu contido como 

os dereitos dos empadroados e non empadroados, ruídos, olores, e outras cousas que 

poden formar parte dunha ordenanza destas características. O concelleiro do PSOE 

refírese á filosofía das sancións que se poden recoller na ordenanza, onde hai de todos 

os tipos, dende filosofías máis conservadoras de sancións pura e dura ata outras que 

contemplan traballos en beneficio da comunidade, como é o caso de Getafe. O Sr. Leis 
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opina que a ordenanza é absolutamente necesaria, podéndose incluso regular a través 

da mesma algúns dos aspectos apuntados polo Sr. Parajó e reitera que a finalidade da 

mesma non sería outra que garantir a convivencia. O concelleiro do PSOE refírese 

tamén á ordenanza de Fuenlabrada, sinalando que na mesma se regulan aspectos 

como a limpeza en espazos público, ruídos, etc. O Sr. Leis, dirixíndose aos membros 

da Corporación, sinala que non poden dicir que en Teo non hai problemas de 

convivencia coma por exemplo en relación coa utilización dos contenedores, ou en 

moitos lugares coma Luou, onde existe unha masa común que se está convertendo 

nunha esterqueira, sendo polo tanto evidente a necesidade de regulamentar moitas 

cousas. O Sr.Leis salienta que para o seu grupo o tema da ordenanza é absolutamente 

capital e que se está ben feita pódese conseguir con ela unha maior responsabilidade 

dos cidadás na convivencia. Sinala que o que se propón pode crear un novo marco de 

convivencia cívica, polo que o seu grupo non poden asumir a retirada da ordenanza ao 

estimar que é fundamental, e menos poden aceptar a definición de exceso de celo á 

hora de regulamentar. O Sr. Leis remata a súa intervención preguntando e referíndose 

ao número de regulamentacións se levan feito polo equipo de goberno dende que 

comezou a lexislatura.  

 

O Sr. Parajó sinala que segue estando de acordo coa moción. Aclara que cando 

se referiu ao coche que paraba un momento no paso de peóns en Cacheiras non quixo 

dicir que non se multara senón que existen outras prioridades como a vixianza por fora 

dos chalets, a ordenación do tráfico etc., sen excluír as multas porque é evidente que 

nun paso de peóns non se pode aparcar. Tratándose dos Concellos citados polo 

concelleiro do PSOE, o Sr. Parajó sinala que hai moitas ordenanzas que se fan e que 

despois non se levan a cabo como se está vendo en moitos caso, como o tema do 

botellón, os grafittís, etc.. 

 

 O concelleiro do PP, Sr. Pallas, explica que moitos dos Concellos citados teñen 

o problema da inmigración, tratándose ademais de concellos de 50.000 ou máis 

habitantes. Dirixíndose ao Sr. Leis dille que quere unha ordenanza e que despois non 

quere sancionar, porque evidentemente despois virá unha taxa, cando no panfleto do 

PSOE se di que o único que se fai no Concello e aprobar ordenanzas fiscais. O Sr. 

Pallas opina que se alguén empeza a facer grafifitis a Policía o poderá multar. O Sr. 
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Pallas reitera que o seu grupo está de acordo co fondo da cuestión pero que se van a 

abster porque despois habería que facer un regulamento da taxa e haberá que 

sancionar porque senón sanciona non vai valer de nada. Dirixíndose ao Sr. Parajó e 

dille que hai coches que están aparcado nos pasos de peóns non cinco minutos senón 

todo o día. 

 

 O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, lembra que cando se pediu na Comisión a 

retirada da parte da moción relativa á ordenanza de convivencia non era un problema e 

que agora resulta que é unha bandeira. Salienta que no fondo o BNG está de acordo 

coa moción, non estando de acordo co tema dunha ordenanza que o BNG, e solicita o 

Sr. Alcalde que conste en acta, non ten vocación de impulsar por unha cuestión 

ideolóxica. D. Martiño Noriega sinala que o BNG lle houbera gustado que se retirara 

ese punto porque o resto refírese a accións que xa se están a facer dende o equipo de 

goberno. O Sr. Alcalde di que lle gostaría facer unha puntualización no senso de que 

pensa que facer determinadas afirmacións intentando dicirlle á xente o que ten que 

interpretar é arriscado. Sinala que él sabe diferenciar entre o que é un encontro casual 

e unha reunión institucional. Explica que efectivamente estivo en Barcelona con outros 

Alcaldes invitado polo Sr Méndez Romeu, non ocorréndoselle facer xestións desa 

calado nese contexto. Salienta que a reunión que tivo co concelleiro e na que se tratou 

o tema do edificio da Policía Local foi o martes vinte e cinco de setembro de 2007, 

podendo o concelleiro do PSOE confirmar este dato na axenda tanto do BNG como do 

Sr. Conselleiro. O Sr. Alcalde dirixíndose ao Sr. Leis dille que se quere lle conta 

detalles da reunión e salienta que cando di que estivo co concelleiro é porque é certo e 

que andar con esas historias lle parece pouco elegante. O Sr. Alcalde refírese ao 

contido da reunión mantida co Conselleiro sinalando que se lle remitiu ao Concello a 

unha liña de axudas. 

 

 O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde falou dun compromiso. 

 

 O Sr. Alcalde salienta que falou dunha liña de subvencións, do problema do local 

agrario e da posición da Consellería que aconsellaba un novo edificio. 

 

 O Sr. Leis di que falou co Conselleiro. 

  

 O Sr. Parajó pregunta cando veñen os cartos.  
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación con sete votos a favor (6 PSOE e 1 Grupo Mixto –INTEO), e doce 

abstencións (6 BNG e 6 PP), acorda: 

 
1.- Elaboración, por parte do goberno municipal, dun borrador de Plan integral 
de actuación para previr a delincuencia e mellorar a convivencia cidadá 
para someter a aprobación do Pleno antes do vindeiro mes de decembro do 
presente ano 2008. Como xa se dixo na exposición de motivos na elaboración 
deste Plan débense involucrar os servizos de Policía Local e os departamentos 
municipais de Servizos Sociais, Muller, Xuventude, Urbanismo, etc. e faríase 
necesario tomar unha serie de medidas puntuais entre as que se atoparían:  

• Aprobación dunha nova Ordenanza de convivencia cidadá para 
establecer os dereitos e deberes veciñais e o réxime disciplinario e 
sancionador en relación coa convivencia e o uso dos espazos públicos. 

• Programas contra a violencia de xénero. 
• Programas integrais de seguridade no contorno dos centros escolares co 

fin de mellorar a convivencia e a seguridade nestes. 
• Programas contra o vandalismo e a degradación urbana co obxectivo de 

previr e combater condutas antisociais. 
• Actividades de ocio xuvenil alternativo contra o abuso do alcol e as 

drogas.  
• Programas que favorezan a integración do colectivo de inmigrantes, cada 

vez máis numeroso no noso concello, así como a promoción de políticas 
de igualdade, etc.. 

 
2.- Levar ao vindeiro Pleno ordinario da Corporación, que se realizará a finais do 
presente mes de xullo, o proxecto de Regulamento de organización e 
funcionamento da xunta local de seguridade de Teo para que, previo ditame 
da comisión informativa pertinente, sexa aprobado pola Corporación e se poida, 
de contado, proceder á constitución formal desta Xunta Local de Seguridade. 
 
3.- Unha vez constituída esta Xunta Local deberase aprobar no seo desta esta 
un primeiro Plan local de seguridade centrada na coordinación operativa das 
forzas policiais e que inclúa programas de actuación que teñan como obxectivo 
desenvolver a actuación policial conxunta e planificada dos corpos de 
seguridade existentes no noso termo municipal (Policía Local e Garda Civil). 
 
4.- Creación do Consello Local de Seguridade antes do mes de novembro do 
presente ano como organismo de participación cidadán integrado por persoas 
cualificadas e representantes dos colectivos sociais, gremiais, profesionais, etc., 
interesados en contribuír activamente na tarefa da seguridade pública nas súas 
diversas manifestacións. 
 
5.- Adopción de medidas para a mellora, modernización e calidade no servizo de 
Policía Local, entre as que salientaríamos como prioritarias as seguintes: 

• Ampliación do cadro de persoal da Policía Local ata chegar a cumprir, 
antes de finais do ano 2010, as ratios recomendadas polos organismos 
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competentes en materia de seguridade, isto é,  polo menos un policía 
local por cada 1000 habitantes. 

• Execución das obras do edificio da Policía Local. 
• Mellora da dotación dos recursos e equipamentos técnicos da Policía 

Local para o efectivo e adecuado cumprimento das súas obrigas. 
• Programas de formación dos axentes policiais nas políticas de igualdade, 

políticas contra a violencia de xénero, etc.      
 

5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE 

ESCOLAS INFANTÍS. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao concelleiro de igualdade, benestar e servizos 

básicos, D. Andrés Fernández Martínez. 

 

Dª. Andrés Fernández da  conta do dictame favorable da Comisión Informativa 

de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos, sobre a proposta de Regulamento de 

escolas infantís, que se recolle a continuación. 

 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

Considerando que o Concello dispón dun Regulamento de funcionamento das 
Escolas Infantís Municipais do Concello de Teo e un Regulamento do Procedemento 
de adxudicación de prazas nas Escolas Infantís Municipais do Concello de Teo, 
publicados no BOP nº 299 de 31/12/2003. 

 
Considerando a posibilidade de mellorar os citados regulamentos e solventar 

algunhas contradiccións existentes entre os mesmos, así como a necesidade de 
adaptalos á normativa actualmente vixente e ás novas necesidades. 
  

Considerando que as Escolas Infantís Municipais constitúen un servizo público 
educativo para a primeira infancia. cuxa regulamentación é esencial para o bo 
funcionamento do servizo. 
 

Visto o disposto nos artigos 25 e 28 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local e no artigo 49 da mesma Lei. 
 

En virtude do exposto, e en consonancia coa documentación do expediente, 
proponse ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa correspondente, a adopción 
do seguinte ACORDO: 

 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Organización e 

Funcionamento das Escolas Infantís Municipais dos Tilos e Calo do Concello de Teo, 
que se recolle como anexo ao presente. 
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Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 días. 
De non formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata 
entón provisional. 
  

Terceiro.- Os acordos definitivos, incluído o inicial elevado automaticamente a 
tal categoría, e o texto íntegro do Regulamento, deberá publicarse no Boletín Oficial da 
Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o 
prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos arts. 49 e 
70.2 da citada lei. 

 
 ANEXO 

 

REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS INFANTÍS 

MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

 

CAPÍTULO I 

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artigo 1º. Obxecto 

O presente regulamento ten por obxecto determinar a organización e 

funcionamento das Escolas Infantís Municipais do concello de Teo (en adiante 

EIMs), así como fixar o procedemento da adxudicación de prazas. 

 

Artigo 2º. Definición 

As EIMs son equipamentos diúrnos de carácter educativo e asistencial, dirixidos ao 

sector infantil da poboación de ata 3 anos de idade, que teñen por obxecto o 

desenvolvemento harmónico e integral das/dos nenas/os, realizando unha 

importante labor de apoio á función educativa da propia familia ao tempo que 

facilitan a conciliación coa vida laboral e persoal. 

 

Artigo 3º. Obxectivos 

Son obxectivos específicos das EIMs, que serán desenvolvidos nos proxectos 

educativos de ambos  centros  

a) Promover e fomentar o desenvolvemento integral das/dos nenas/os e a 

aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas. 

b) Facilitar a conciliación entre a vida familiar, persoal e laboral. 
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c) Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais básicos: 

cooperación, solidariedade, respecto, etc. 

d) Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio. 

e) Respectar a singularidade e a diversidade de cada nena/o contribuíndo a 

formar actitudes  tolerantes. 

f) Posibilitar a integración progresiva das/dos nenas/os na cultura do seu 

medio. 

g) Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas 

actitudes e nas actividades diarias. 

h) Facilitar a adquisición progresiva de hábitos de orde, limpeza e conservación 

dos materiais, facendo un uso axeitado destes. 

i) Facilitar a integración das/dos menores con necesidades educativas 

especiais, sempre e cando as EIMs conten cos recursos materiais e humanos 

necesarios. 

j) Acadar o desenvolvemento das capacidades das/dos nenas/os nas dúas 

linguas oficiais de Galicia cara o seu uso como vehículo de comunicación. 

Ademais procurarán a introdución da terceira lingua. 

 

Artigo 4º. Requisitos das e dos usuarias e usuarios   

As EIMs prestarán atención e coidado continuado ás/aos menores de entre 3 meses 

e 3 anos de idade tendo en conta o seguinte: 

a) Que o/a menor teña para a que se solicita praza teña unha idade mínima de 

tres meses na data de ingreso e non ter cumpridos os 3 anos o 31 de 

decembro do ano no que se solicita praza.  

b) Que os membros unidade familiar (a formada por pais/nais ou responsables 

legais e fillas/os) se atopen empadroados no  concello de Teo na data en que 

remate o prazo de presentación de solicitudes. Se ben, de existir prazas 

vacantes poderán ofertarse ás/aos fillas/os de persoas que sen estar 

empadroadas teñan neste municipio o seu lugar de traballo ou aleguen 

outras circunstancias que fagan procedente a concesión da praza.  

c) Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación 

da solicitude. 
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d) As nenas e nenos con discapacidade que precisen de apoio específico para a 

súa integración deberán contar co informe do equipo de valoración e 

orientación da delegación provincial do departamento da Xunta de Galicia con 

competencias nesta área ou no seu caso servizos especializados de atención 

temperá que indiquen a necesidade de apoio específico para a súa 

integración. Non poderá haber máis dunha praza destas características por 

aula e para os efectos de ratio contabilizaranse como dúas. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS 

 

Artigo 5º. Procedemento ordinario. 

Segundo se trate dunha/dun nena/o que xa foi usuaria/o do mesmo centro no 

curso anterior ou non, aplicarase unha das seguintes modalidades, priorizando en 

todo caso a continuidade na prestación de servizos. 

a) Reserva de praza: 

Proporciona continuidade ás prazas adxudicadas no ano anterior sempre que se 

manteñan os requisitos recollidos no artigo 4º. Aquelas/es que formulen esta 

reserva nun horario distinto ao que se lle viña prestando optarán a este cambio 

só no caso de existir vacante, logo destas consideraranse as solicitudes 

doutras/os nenas/os que viñan sendo usuarias/os doutra EIM, en ambos casos 

con preferencia sobre os novos ingresos. 

b) Novo ingreso: 

As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse á 

poboación xeral que cumpra os requisitos que fixa o artigo 4º. Dentro desta 

modalidade determínase a seguinte orde de preferencia:  

1. Usuarias/os que ocupaban praza reservada a ingresos urxentes. 

2. Fillas/os de traballadoras/os do centro no que estas/es prestan servizo. 

3. Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro para o que se 

solicita o novo ingreso. 

4. As restantes solicitudes adxudicaranse atendendo á puntuación obtida 

pola aplicación do baremo que se achega no Anexo I. 



 

 - 19 - 

Poderanse presentar solicitudes antes do nacemento cando a súa data estimada 

por unha/un facultativa/facultativo sexa anterior ao día 1 de xuño do ano para 

o que se solicita praza. Neste caso deberá acreditarse no menor tempo posible 

o seu nacemento presentando no rexistro do concello o libro de familia no que 

se realice a súa inscrición. 

 

Artigo 6º. Procedemento extraordinario 

Seguirán este procedemento aqueles casos que non cumprindo os prazos 

formulados con carácter xeral requiran dunha resposta inmediata por parte das 

EIMs, que deberá ser así apreciada pola comisión de baremación. 

a) Ingresos urxentes: 

Reservaranse para esta modalidade un 5% das prazas de cada centro que non 

se concentrarán nunha única unidade. Seguirán este procedemento aqueles 

casos que sexan valorados pola unidade de traballo social correspondente 

como en situación de risco social da/do menor por motivos socioeconómicos 

e/ou familiares e se considere procedente a asistencia á EIM como parte do 

programa de intervención familiar. Neste caso a adxudicación da praza será 

inmediata, sempre que exista unha vacante, dándose conta á comisión de 

baremación na seguinte reunión que esta realice. 

As/os beneficiarias/os destas prazas deberán na seguinte convocatoria realizar 

unha solicitude de novo ingreso seguindo o procedemento ordinario. No caso 

de non obter praza no mesmo horario manteranse dentro desta cota ao tempo 

que ocupan lugar preferente na lista de espera que lle dea opción á 

mencionada praza da quenda xeral. 

b) Solicitudes fora de prazo: 

Con carácter excepcional poderán presentarse solicitudes fóra dos prazos 

fixados no artigo 7 deste regulamento. As causas sobrevidas e alegadas 

deberán ser debidamente xustificadas. Estas solicitudes serán examinadas 

pola comisión de baremación e, de non ser posible adxudicarlle a praza por 

non haber ningunha dispoñible, pasarán a formar parte da lista de espera no 

posto que lle corresponde segundo os criterios de priorización e a puntuación 

obtida. Para este fin realizaranse reunións da comisión cada tres meses, 
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período que comezarán a contar logo da reunión na que se eleve a lista 

definitiva de admitidas/os e excluídas/os segundo o procedemento ordinario.  

 

Artigo 7 º. Lugar e prazo de solicitude da preinscrición 

a) As solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso efectuaranse nos 

modelos normalizados que serán facilitados nas EIMs así como no concello 

(Anexo II). A presentación realizarase no Rexistro Xeral do Concello, en 

horario de atención ao público. 

b) Os prazos de presentación de solicitude serán os que seguen: 

1. Reserva de praza: do 1 ao 15 de marzo, no caso de que estes días non 

resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte 

hábil. 

2. Novo ingreso: do día 16 ao 31 de marzo, no caso de que estes días 

non resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o 

seguinte hábil. 

3. Solicitudes fóra de prazo. Con carácter excepcional poderán 

presentarse solicitudes fóra deste prazo nos seguintes casos: 

- Nacemento da/do nena/o con posterioridade ao prazo de 

presentación de solicitudes, ou con data estimada de nacemento 

posterior ao 31 de maio do ano en curso.  

- Nova residencia neste concello da unidade familiar. 

- Outras circunstancias que motivadamente aprecie a comisión de 

baremación. 

c) Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación orixinal ou copia 

compulsada: 

1. Reserva de praza:  

Achegarase documentación xustificativa do mantemento da situación 

económica das/dos proxenitoras/es ou responsables legais solicitantes. 

                   Ademais naqueles casos nos que se producirán variacións na situación 

sociofamiliar deberán achegarse as xustificacións documentais 

pertinentes. 

2. Novo ingreso: 

Documentación xustificativa da situación sociofamiliar  
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- DNI (documento nacional de identidade) e/ou NIE (número de 

identificación de estranxeiros/as) da/do nai/pai ou responsables 

legais. 

- Libro de familia no que figuren todas as persoas que conforman a 

unidade de convivencia. 

- Certificado de convivencia onde figure a/o nena/o. 

- Certificación de empresa na que figure o lugar de traballo das/dos 

solicitantes, cando sexa este o motivo alegado para demandar 

praza nas EIMs do concello de Teo. 

- Documentación xustificativa de outros motivos excepcionais que ao 

igual que no caso anterior levan a solicitar a praza no concello de 

Teo aínda non estando empadroada/o nel. 

- Libro de familia numerosa, se é o caso. 

- Certificados de minusvalidez e/ou dependencia da/do menor e/ou 

das persoas convivintes, de ser o caso. 

- No caso de nenas/os de integración, o informe do equipo de 

valoración e orientación das delegacións provinciais do 

departamento da Xunta de Galicia competente en materia de 

discapacidade ou o informe dos servizos públicos de atención 

temperá que indiquen a necesidade de apoio específico para acadar 

a súa integración. 

- No caso de existir enfermidades crónicas ou outras afeccións da 

saúde alegadas polos membros da unidade familiar, informe 

médico. 

- A condición de familia monoparental, de non quedar 

suficientemente acreditada a través da antedita documentación 

(libro de familia, certificado de convivencia,…), farase constar coa 

achega de sentenzas xudiciais, resolucións administrativas ou outra 

documentación que poida resultar acreditativa. 

- No caso de mulleres vítimas de violencia de xénero a condición 

xustificarase por algún dos seguintes medios:  
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� Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou 

testemuño ou copia autenticada pola/o secretaria/o xudicial da 

propia orde de protección ou da medida cautelar. 

� Sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que a 

muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na 

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a protección e o 

tratamento integral da violencia de xénero (DOG nº152 do 7 de 

agosto). 

� Certificación e/ou informe do Ministerio Fiscal que indique a 

existencia de indicios de violencia. 

� Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social. 

� Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da 

administración pública autonómica ou local. 

� Informe dos servizos de acollida da administración pública 

autonómica ou local. 

- Cando se trate de ingresos urxentes ou no caso de que existan 

aspectos insuficientemente acreditados requirirase informe social 

da/do traballadora/traballador social de atención primaria de 

referencia. 

- Cando se trate de ingresos fóra de prazo deberá achegarse 

credencial suficiente das causas sobrevidas e alegadas. 

Documentación xustificativa da situación económica e laboral dos 

membros da unidade familiar maiores de idade. 

- Última declaración da renda ou certificación de non estar 

obrigada/o a realizala. 

- Se for o caso, última nómina. 

- Se for o caso, certificado positivo ou negativo de pensións, 

prestacións por desemprego ou de carácter social. 

- Sentenza/auto xudicial na que se fixe a contía de pensións 

alimenticias ou compensatorias. 

- Informe social da/do traballadora/traballador social de atención 

primaria só cando non quede suficientemente acreditada a 

situación socioeconómica e familiar da/do menor. 
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Artigo 8º. Emenda de documentación 

Se a solicitude presentada non reunira tódolos requisitos determinados requirirase 

á/ao interesada/o para que emende a falta e/ou acompañe os documentos 

preceptivos no prazo máximo de 10 días dende a notificación, con indicación de que 

se non o fixese, teráselle por desistida/o do seu pedimento. 

 

Artigo 9º. Reunión da comisión de baremación e publicación da lista provisional de 

admitidas e admitidos  

a) A selección de solicitudes efectuarase en función da quenda á que 

corresponde o ingreso, a puntuación obtida da aplicación do baremo 

establecido no Anexo I e os criterios de priorización do artigo 5. Se logo disto 

persistise o empate entre varias solicitudes darase preferencia á renda per 

cápita máis baixa e no seu caso a aquelas que se refiran a xornada completa 

(continuada ou partida) sobre as de media xornada, e as que inclúan o 

servizo de comedor. 

b) Coa fin de avaliar todas as solicitudes e garantir o cumprimento do 

procedemento de ingreso constituirase un órgano colexiado de selección para 

as EIMs, a cal terá a composición e funcións que se determinan no artigo 

31.a) deste regulamento e que se denominará Comisión de Baremación 

c)  Esta comisión elevará a proposta vinculante de admitidas/os e excluídas/os 

á/ao alcaldesa/alcalde que resolverá e ordenará a publicación da listaxe 

provisional na que figure a puntuación obtida por cada unha das solicitudes. 

 

Artigo 10º. Reclamacións 

As/os solicitantes que o desexen poderán presentar as reclamacións, debidamente 

documentadas, que consideran oportunas no prazo de 10 días naturais contados a 

partir da data de publicación da relación provisional. 

 

Artigo 11º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e 

matriculación 

a) Unha vez estudadas tódalas reclamacións presentadas e resoltas pola 

comisión de baremación, elevarase á alcaldía unha proposta coas listas de 
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admitidas/os e de espera, nas que figuraran as puntuacións obtidas. Unha 

vez aprobada a proposta pola/o alcaldesa/alcalde faranse públicas as listaxes 

definitivas. 

b) As/os solicitantes admitidas/os deberán matricularse entre o día 1 e 15 de 

xuño para confirmar a praza, presentando no rexistro xeral do concello xunto 

co impreso de matriculación, que se poderá recoller no concello ou nas EIMs, 

a seguinte documentación complementaria orixinal ou copia compulsada que 

pasará a formar parte do expediente que das/dos nenas/os debe existir no 

centro: 

1. certificado médico da/do nena/o 

2. cartilla de vacinación actualizada 

3. tarxeta sanitaria 

4. dúas fotografías tamaño carné 

5. impreso de domiciliación bancaria, de ser posible esta modalidade de 

pagamento 

6. autorización escrita das persoas que poden recoller a/o nena/o (se son 

distintas das/dos proxenitoras/es ou responsables legais) 

A non presentación desta documentación no prazo sinalado, agás por causa 

de forza maior, entenderase como renuncia á praza, dando opción á 

matriculación daquelas persoas que quedaran na lista de espera. 

c) As baixas que se vaian producindo ao longo do curso serán cubertas por 

rigorosa orde de puntuación entre as/os solicitantes ns lista de agarda. 

d) As/os solicitantes da listaxe de espera que se inscribisen como candidatas/os 

ao programa de cheque infantil da Xunta de Galicia serán excluídas/os desta 

ao adxudicárselles as prazas participadas por este programa, aínda no caso 

de que renuncien a elas. 

e) As solicitudes que por circunstancias sobrevidas, debidamente xustificadas, 

non se presentasen nos prazos fixados nesta convocatoria, serán 

incorporadas á lista de espera no posto que lle corresponda por puntuación 

cando logo de ser baremadas pola comisión non dispoñan de praza vacante. 

 

Artigo 12º. Baixas 
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Son causa de baixa nas EIMs calquera das que se expoñen de seguido, sen 

prexuízo daquelas outras que se poidan determinar por resolución da alcaldía tendo 

en conta a proposta feita pola comisión de baremación: 

a) cumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia nas EIMs 

b) solicitude das/os nais/pais ou responsables legais, previo aviso con 15 días 

de antelación. 

c) falta de pagamento da contía establecida durante dous meses consecutivos 

ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar ao que se refira a débeda 

d) comprobación de falsidade dos documentos ou datos achegados 

e) incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro 

f) falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada ou non 

incorporarse nos quince primeiros días do curso 

g) incumprimento reiterado das normas da EIM 

h) outras razóns que poidan xurdir e que conten coa proposta da dirección da 

EIM 

As baixas polo determinado nas alíneas e), g) e h) serán resoltas pola alcaldía 

previa proposta da comisión de baremación. 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Artigo 13º. Calendario, horario escolar e período de adaptación 

a) Calendario: 

O servizo das EIMs desenvolverase de luns a venres, excluídos os días 

festivos segundo o calendario laboral, durante os 12 meses do ano, salvo 

causa xustificada. 

As/os usuarias/os poderán asistir ao centro un máximo de 11 meses dentro 

do período de setembro a agosto do seguinte ano. Por causas debidamente 

xustificadas admitirase a asistencia da/do nena/o os 12 meses. Neste caso 

deberase formular a solicitude cunha antelación mínima dun mes ante o 

departamento municipal do que dependan as EIMs a través do rexistro xeral 

do concello. Logo de avaliar a situación e coñecer a valoración da dirección 
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do centro, elevarase a alcaldía a proposta oportuna para a súa aprobación 

por resolución. 

b) Horario: 

Os centros permanecerán abertos dende as 7:30 h. ata as 20:30 h. 

ininterrompidamente. Durante os meses de xullo e agosto o horario de cada 

unha das EIMs adaptarase a demanda real de usuarias/os do servizo, 

podendo ser inferior ao anteriormente nomeado. 

A permanencia das/dos nenas/os no centro non poderá superar as 8 horas 

diarias dentro da xornada pola que opten, agás cando se xustifique a 

necesidade dunha estadía superior por circunstancias excepcionais. Este 

horario ampliado deberá ser autorizado por resolución da alcaldía logo de ser 

valorado pola comisión de baremación. Este trámite deberá realizarse sempre 

que o horario mencionado non fora formulado na solicitude da praza e 

debidamente autorizado naquel momento. 

Sempre que as circunstancias familiares da/do nena/o a/o obriguen a 

permanecer na EIM máis das oito horas diarias estipuladas, fomentarase que 

as/os nais/pais ou responsables legais se fagan cargo da/do menor ao longo 

da xornada no tempo que dispoñan libre, co fin de fomentar as relacións 

entre ambas/os. 

O horario de entrada e saída na EIM débese caracterizar pola flexibilidade 

que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo 

alteración das actividades das/dos demais nenas/os e do normal 

funcionamento do centro. Porén, unha vez acordados coa EIM os horarios de 

entrada e saída, as familias procurarán respectalos. En caso de 

incumprimentos inxustificados e reiterados, a dirección da EIM porao en 

coñecemento do consello escolar para a adopción das medidas que se 

consideren oportunas.    

c) Período de adaptación: 

Para as/os nena/os que se matriculan por primeira vez haberá un período de 

incorporación progresiva que se fixará en función das necesidades específicas 

das/dos menores. 

 

Artigo 14º. Recollida das e dos nenas e nenos 
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Ao remate da xornada as/os nenas/as serán entregadas/os ás/aos nais/pais ou 

responsables legais. No caso de existir autorización escrita para outras persoas 

estas deberá ser debidamente identificadas. 

 

Artigo 15º. Servizos de comedor 

O servizo de comedor incluirá o almorzo, o xantar e a merenda e as/os usuarias/os 

poderán optar por unha das seguintes modalidades do servizo: 

a) Atención con comedor. 

b) Atención sen comedor. O horario para as/os usuarias/os que opten pola 

atención sen comedor será o determinado polo centro para estes efectos. 

c) Aquelas/es solicitantes que asistan ao centro sen opción a comedor, poderán 

ter acceso a este servizo en días soltos, sempre que o soliciten cunha 

antelación suficiente e xustificando a necesidade puntual deste. Aboarán o 

prezo estipulado. 

A opción dos servizos farase constar na solicitude e manterase salvo circunstancias 

sobrevidas, debidamente acreditadas, que xustifiquen a modificación da opción 

elixida inicialmente. 

 

Artigo 16º. Réxime de saídas 

As/os nenas/os poderán realizar as saídas incluídas na programación do curso, 

previa autorización por escrito por parte das/dos nais/pais ou responsables legais. 

Estas saídas teñen por obxecto: 

a) Establecer relacións sociais nun ámbito cada vez máis amplo. 

b) Observar e explorar o contorno inmediato. 

c) Coñecer algunhas manifestacións naturais e culturais do medio. 

 

 

CA PÍTULO IV 

FINANCIAMENTO DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS 

 

Artigo 17º. Fontes de financiación 

As EIMs contan con tres fontes de financiación: 

a) Achegas directas do concello. 
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b) Achegas procedentes de subvencións e/ou convenios co departamento da 

Xunta de Galicia competente nesta materia ou outras administracións 

supramunicipais. 

c) Taxas aboadas polas/os beneficiarias/os do servizo. 

 

Artigo 18º. Taxas 

a) As taxas que se terán que pagar serán as establecidos na vixente ordenanza 

fiscal reguladora da prestación do servizo das escolas infantís municipais dos 

Tilos e Calo. 

b) Todas/os usuarias/os aboarán unha matrícula anual e 11 mensualidades por 

curso, salvo as seguintes excepcións: 

1. Aboarán 10 mensualidades cando tendo que fixarse un mes de peche 

do centro por motivos debidamente xustificados, este non coincida co 

mes de vacacións anuais das/dos proxenitoras/es ou responsables 

legais. 

2. Aboarán 12 mensualidades no caso de que a asistencia ao centro 

inclúa excepcionalmente os 12 meses do ano. 

c) No caso de xornadas cunha duración inferior a 8 horas, o prezo que 

corresponda por asistencia reducirase segundo o establecido na vixente 

ordenanza fiscal do servizo. Ás horas complementarias autorizadas e ás 

horas extra que ocasionalmente  superen o horario acordado aplicaráselles o 

incremento fixado tamén na citada ordenanza fiscal. 

d) Se por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro 

permanecese pechado durante un número superior a quince días hábiles 

consecutivos non se aboará a tarifa que corresponda a este período. 

e) A inasistencia da/do usuaria/o durante un período determinado, mentres non 

se formalice a baixa correspondente, non supón redución ningunha nin 

exención do pagamento do prezo establecido cos seguintes excepcións: 

1. Cando a/o nena/o por motivos de saúde deixe de asistir ao centro 

temporalmente, neste caso, estarán exentas/os de aboar a cota 

mensual dende o primeiro día do segundo mes natural seguinte á data 

de comezo do período de ausencia. Esta suspensión temporal durará 

ata o día primeiro do mes natural en que a/o usuaria/o se incorpore ao 
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centro. Non obstante se a reincorporación se produce con 

posterioridade ao día 15 do mes, a cota correspondente ao dito mes 

reducirase nun 50%. Nestes casos a solicitude de exención do 

pagamento, durante o período que corresponda, xunto coa 

acreditación documental da circunstancia que a motiva, deberá 

presentarse ante o rexistro xeral do concello. 

2. Nos supostos de solicitudes formuladas fóra de prazo por 

circunstancias sobrevidas debidamente xustificadas, o aboamento do 

prezo será dende o mes en que se lle concede a praza. 

 

Artigo 19º. Participación no custo do servizo e réxime de cobramento 

A correspondente ordenanza fiscal determinará as porcentaxes de participación 

das/dos usuarias/os das EIMs tendo en conta a renda per cápita mensual e as 

diferentes bonificacións que se deberán aplicar, así como a forma e o período de 

pagamento do servizo. 

 

Artigo 20º. Revisión da taxa 

Ao longo do curso poderase proceder á revisión da taxa fixada inicialmente, cando 

concorran e se xustifiquen variacións socioeconómicas na unidade familiar referidas 

aos seguintes casos: 

a) A modificación das variables que determinan os descontos recollidos na 

normativa vixente en materia de taxas. 

b) As variacións nos seus ingresos, que impliquen unha modificación substancial 

na súa capacidade económica. Soamente se terán en conta as variacións de 

ingresos cando supoñan unha diminución ou incremento de máis do 20% no 

cómputo anual fronte aos ingresos declarados na solicitude da praza. Estas 

variacións deberán ter unha duración temporal dun mínimo de 6 meses para 

serán tidas en conta e xustificarse por medio da declaración do IRPF, dun 

certificado emitido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, dun 

informe da/do traballadora/traballador social do concello ou por calquera 

outra documentación que, a xuízo do comisión de baremación xustifique e 

permita un novo cálculo da renda per cápita da unidade familiar.  
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Neste senso todas/os as/os matriculadas/os quedan obrigados a comunicar 

calquera variación que se produza ao respecto e concretamente deberán 

achegar antes do día 1 de xullo a declaración do IRPF do ano 

inmediatamente anterior ou no seu caso o xustificante de non ter obriga de 

realizar esta. 

O estudo destas variacións económicas realizarase nas reunións do consello 

de participación. 

A modificación do prezo, se é o caso, resolveraa a/o alcaldesa/alcalde tendo 

en conta a proposta da comisión e aplicarase a partir do primeiro día do mes 

natural seguinte ao da data da correspondente resolución. 

 

CAPÍTULO V 

RELACIÓNS ENTRE AS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS E AS NAIS E PAIS OU 

RESPONSABLES LEGAIS 

 

Artigo 21º. Participación de nais e pais ou das e dos responsables legais 

a) A relación coas/cos nais/pais ou responsables legais, que deberá ser 

fomentada pola dirección da EIM, ten como principais obxectivos: 

1. O intercambio de criterios educativos. 

2. A transmisión mutua de información sobre actitudes e comportamento 

das/os nenas/os. 

3. Compartir pareceres sobre incidentes, preocupacións, ilusións, 

actividades, etc. 

b) Trala consulta co equipo técnico da EIM a dirección poñerá en coñecemento 

das/dos proxenitoras/es ou responsables legais de cada nena/o a información 

sobre a súa evolución integral. 

c) As/os nais/pais ou responsables legais poderán solicitar reunións coa/co 

titora/titor da/do súa/seu filla/o ou coa dirección de conformidade co horario 

establecido para tal fin, sempre e cando non dificulten a boa marcha da EIM. 

A dirección do centro informará por escrito dos horarios de atención ao 

principio do curso.  

 

Artigo 22º. Reunións  
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Co fin de garantir a necesaria cooperación entre o centro e as familias realizaranse 

reunións xerais e de grupo, segundo a natureza dos temas que se vaian tratar. 

Estas terán lugar nas dependencias da EIM, logo de convocatoria por escrito. A súa 

periodicidade será a seguinte: 

a) Dúas reunións xerais, coincidindo co inicio e co remate do curso. 

b) Unha reunión de grupo cada tres meses. 

c) Nas reunións estarán presentes as/os nais/pais responsables legais, así como 

o equipo educativo e a dirección do centro. 

 

Artigo 23º. O libro de reclamacións 

Cada unha das EIMs terá un libro de reclamacións a disposición das/os usuarias/os. 

A dirección do centro poñerá en coñecemento da/o concelleira/o responsable desta 

materia o contido das reclamacións de xeito periódico, agás nos casos nos que se 

requira unha comunicación inmediata. 

 

CAPÍTULO VI 

NORMAS DE SAÚDE, HIXIENE E NUTRICIÓN 

 

Artigo 24º. Aspectos sanitarios 

a) As/os nenas/os deberán acudir á EIM en condicións correctas de saúde e 

hixiene. 

 

b) Non serán admitidas/os na EIM as/os nenas/os que padezan enfermidades 

infectocontaxiosas. A aparición destas enfermidades deberá ser comunicada 

á dirección do centro que, á súa vez, o poñerá de inmediato en coñecemento 

da concellería responsable das EIMs. 

c) No caso de observarse síntomas dun proceso infectocontaxioso nas/nos 

nenas/os na propia EIM, informarase á dirección desta, e avisaranse ás/aos 

proxenitoras/es ou responsables legais, co fin de evitar a propagación da 

enfermidade entre as/os demais nenas/os. O reingreso no centro só será 

posible logo de transcorrido o período de contaxio, podendo ser esixido 

informe médico, de ser o caso.  
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d) No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na EIM, despois das 

primeiras atención no centro e, á maior brevidade posible, o acontecido 

poñerase en coñecemento da familia da/o nena/o e, se é o caso, garantirase 

que esta/este reciba a atención médica axeitada. 

e) Cando se produza a falta de asistencia á EIM por un período superior a tres 

días, debido a enfermidade ou outras circunstancias, as/os nais/pais ou 

responsables legais deberán comunicar este feito á dirección do centro. 

f) Nos casos nos que se deban administrar medicamentos ás/aos nenas/os, 

exceptuanddo os antipiréticos, deberán ir acompañados de informe médico, 

actualizada á data do tratamento, na que conste o nome da/do menor, o 

nome do medicamento e a forma, dose e periodicidade na administración. 

Porén, non se administrará ningunha medicación que non veña acompañada 

da autorización por escrito da/do nai/pai ou responsables legais. 

g) Todas/os nenas/os que usen cueiros deberán traer toalliñas limpadoras e 

crema para a irritación da pel, que deberán repoñer cando sexa preciso, para 

ser mudadas/os na medida que o precisen. 

h) As/os nenas/os terán sempre unha muda de roupa completa de reposto e un 

babeiro. Todas/os as/os que anden deberán traer un mandilón, unha toalla e 

un vaso.  

 

Artigo 25º. Aspectos alimentarios 

Os centros proporcionarán a aquelas/es que utilicen o seu servizo de comedor unha 

dieta equilibrada e axeitada ás idades das/dos nenas/as, e en todo caso: 

a) Existirá a disposición das/os nais/pais unha relación semanal dos menús 

previstos. 

b) A EIM prestará especial coidado en atender os casos nos que a/o nena/o, por 

razón das súas circunstancias persoais, deba recibir alimentos de forma ou 

en horarios específicos, sen prexuízo de que estes deban ser facilitados pola 

familia. 
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CAPÍTULO VII 

ESTRUTURA ORGÁNICA 

 

Artigo 26º. Persoal dos centros 

As EIMs contan coa seguinte estrutura organizativa: 

a) dirección 

b) persoal de atención directa  as/aos nenas/os  

c) persoal de servizos. 

En todo caso respectaranse os requisitos de ratios e titulación do persoal 

formulados no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de 

menores e os centros de atención á infancia (DOG nº156 do 16 de agosto).   

 

Artigo 27º. Funcións da dirección do centro 

A dirección pedagóxica das EIMs recaerá nalgún dos membros do persoal que conte 

coa titulación de licenciada/o ou mestra/e especialista en educación infantil ou 

equivalente. As súas funcións serán as que seguen: 

a) Responsabilizarse da correcta xestión do centro. 

b) Exercer a xefatura organizativa do persoal adscrito ao centro, ostentando a 

representación da EIM ante calquera outra entidade pública ou privada. 

c) Propoñer ao consello escolar da EIM o proxecto educativo de centro 

elaborado xunto co persoal de atención directa ás/aos nenas/os. 

d) Propoñer ao consello escolar da EIM o regulamento de réxime interno da EIM 

elaborado xunto co persoal de atención directa ás/aos nenas/os. 

e) Cumprir e facer cumprir as leis e disposicións vixentes, o regulamento de 

réxime interior e toda aquela normativa procedente do departamento da 

Xunta de Galicia con responsabilidades nesta área e do concello de Teo que 

resulte vinculante para as escolas infantís. 

f) Supervisar, coordinar e facer cumprir o programa de actividades. 

g) Manter actualizada mensualmente unha ficha individual de servizos na que 

ademais se recollan as incidencias e cambios que poidan producirse na 

prestación destes. 

h) Elaborar a memoria anual do centro. 



 

 - 34 - 

i) Elaborar memoria explicativa de gastos e ingresos, así como, rendición anual 

de contas. 

j) Remitirlles aos órganos do departamento da Xunta de Galicia competente na 

materia e do concello de Teo cantos informes e datos sexan requiridos 

relativos ás/aos menores atendidos ou a aspectos organizativos e funcionais 

do centro. 

k) Facilitar as inspeccións que o concello poida realizar co fin de garantir a 

correcta prestación do servizo. 

l) Autorizar actuacións extraordinarias para o normal desenvolvemento do 

centro. 

m) Convocar e presidir reunións, así como executar e facer cumprir os acordos 

que nelas se acaden. 

 

Artigo 28º. Funcións das e dos titoras e titores das unidades 

Cada grupo de nenas/os terá unha/un responsable que participará na elaboración, 

execución e avaliación dos programas individuais e colectivos que se establezan 

para o desenvolvemento da súa personalidade e terá a responsabilidade do grupo 

asignado. As/os titoras/es manterán relacións coas/os nais/pais ou responsables 

legais das/dos nenos/as da súa unidade e supervisará ao persoal de apoio ou a 

aquel en prácticas que teñan asignado. 

A distribución das/dos responsables nos diferentes grupos recaerá na dirección da 

EIM e farase de acordo cos criterios establecidos no proxecto educativo da EIM, 

procurando que a/o titora/titor asuma o mesmo grupo de nenas/os de anos 

anteriores. 

 

Artigo 29º. Persoal de atención directa 

O persoal de atención directa ás/aos nenas/os será o que estando en posesión da 

titulación ou habilitación correspondente realice funcións que segundo a súa 

categoría profesional se establezan no correspondente convenio colectivo, así como 

as que lle encomende a dirección da EIM. 

 

Artigo 30º. Persoal de servizos 
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O persoal de servizos xerais está integrado polo persoal de cociña e limpeza e 

realizará as función que segundo a súa categoría profesional se establezan no seu 

convenio colectivo así como as que lle encomende a dirección da EIM. 

 

Artigo 31º. Órganos colexiados das escolas infantís municipais 

Existirán tres órganos colexiados con funcións e composición diferenciadas para 

cada centro: 

a) Comisión de Baremación 

Competencias:  

1. Velar polo cumprimento do proceso de ingreso e de admisión. 

2. Examinar e adxudicar a puntuación ás solicitudes de praza. 

3. Propor as altas e baixas que se produzan. 

4. Propor á/ao alcaldesa/alcalde as listas de persoas admitidas, espera e 

excluídas en cada EIM. 

5. Apreciar a existencia de  circunstancias que xustifiquen a admisión de 

solicitudes de ingreso fóra de prazo. 

Composición: 

1. Presidencia: a/o concelleira/o titular da área da que dependan as EIMs 

ou concelleira/o en quen delegue 

2. Vogais: 

- A/o directora/director pedagóxica/o de cada unha das EIMs.  

- Unha/un representante elixida/o polas/os nais/pais 

- Unha/un representante da corporación municipal. 

- Unha/un traballadora/traballador municipal da área da que 

dependan as EIMs. 

3. Unha/un representante da ANPA ou ANPAs legalmente recoñecidas 

4. Secretaría: a/o secretaria/o do concello ou funcionaria/o no que 

delegue (con voz e sen voto) 

Funcionamento: 

1. Reunións: as reunións  serán convocadas pola  presidencia e terán 

carácter trimestral, se ben, por pedimento dun terzo dos seus 

membros poderán reunirse con carácter extraordinario. De igual forma 
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e no caso de non existir asuntos que tratar, poderá non convocarse na 

espera da seguinte. 

2. Acordos: as decisións tomaranse por maioría simple e, no caso  de 

producirse empates, decidirá o voto de calidade da presidencia.  

b) Comisión Educativa: 

Competencias: 

1. Elaborar o proxecto educativo do centro e a programación anual de 

actividades 

2. Facer o seguimento da programación do centro e do proceso educativo 

grupal e individual 

3. Elaborar a programación curricular e supervisar a súa adaptación ao 

proxecto educativo de centro 

4. Aplicar o presente regulamento, así como a elaboración, revisión e 

actualización do regulamento de réxime interno 

Composición: 

1. Presidencia: a/o directora/director do centro 

2. Vogais:  

- Todo o persoal educativo do centro 

- Unha/un representante elixida/o polas/os nais/pais 

Funcionamento: 

Este órgano reunirase obrigatoriamente ao comezo e o final do curso 

convocadas pola  presidencia,se ben, por pedimento dun terzo dos seus 

membros poderán reunirse con carácter extraordinario.  

 

c) Consello Escolar do Centro 

 Competencias: 

Este órgano asumirá a coordinación xeral do centro, marcará as directrices e 

adoptará os acordos que proceden en cumprimento das súas competencia 

que serán as que seguen: 

1. Aprobar o proxecto educativo do centro e a memoria anual de 

actividades e o regulamento de réxime interior. 

2. Proporlle á administración competente cantas medidas sexan precisas 

para mellorar as instalacións, dotacións e o funcionamento do centro. 
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3. Supervisar que as directrices e a programación se axusten aos 

principios, criterios e obxectivos establecidos pola administración 

competente. 

4. Estudar e resolver os conflitos de réxime interno. 

5. Garantir a aplicación do presente regulamento. 

6. Todas aquelas competencias contempladas no regulamento de 

creación dos consellos escolares  

Composición: 

1. Presidencia: a/o concelleira/o da área da que dependan as EIMs ou 

unha/un concelleira/o en quen delegue 

2. Vogais: 

- A/o directora/director da EIM  

- Unha/un representante do persoal educativo  

- Unha/un representante do persoal de servizos do centro 

- Unha/un representante dos pais e nais 

- Unha/un representante da ANPA ou ANPAS da EIM 

- Unha/un concelleira/o en representación da corporación 

3. Secretaría: a/o secretaria/o do concello ou funcionaria/o no que 

delegue (con voz e sen voto) 

Funcionamento: 

1. Reunións: as reunións  do consello, convocadas pola  presidencia e 

terán carácter trimestral, se ben, por pedimento dun terzo dos seus 

membros poderán reunirse con carácter extraordinario. De igual forma 

e no caso de non existir asuntos que tratar, poderá non convocarse na 

espera da seguinte. 

2. Acordos: as decisións tomaranse por maioría simple e, no caso de 

producirse empates, decidirá o voto de calidade da presidencia.  

 

CAPÍTULO VIII 

A LINGUA 

Artigo 32º. O emprego de linguas  

Dado que o galego é a lingua maioritaria da poboación de Teo e de acordo cos 

obxectivos de área do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado polo 
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Parlamento galego que establece o fomento do uso do galego desde a etapa de 0 a 

3 anos, a lingua habitual das EIMs de Teo tanto nos usos orais como escritos será o 

galego. 

Atenderase de xeito individualizado a aquelas/es nenas/os que non teñan 

coñecemento suficiente da lingua galega. 

 

CAPÍTULO IX 

FOMENTO DA IGUALDADE ENTRE NENAS E NENOS  

Artigo 33º. Educación na igualdade 

Coa fin de garantir a educación en igualdade e o respecto á diferenza relativas a 

todos os ámbitos, as EIMs participarán activamente no establecemento dos 

alicerces sobre os que asentar comportamentos futuros relacionados coa igualdade 

entre as persoas. Esta participación abranguerá os seguintes aspectos: 

a) Programación de actividades para promover a igualdade entre as/os 

nenas/os e evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por 

razón de sexo. Estas actividades reflectiranse nos proxectos educativos e 

curriculares.  

b) As EIMs poñerán especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións 

que se utilicen como instrumento de traballo. Así mesmo vixiarán que no uso 

da linguaxe se adopten expresións e formas non discriminatorias. 

c) Prestarase especial atención ao fomento da interculturalidade como 

instrumento de superación das desigualdades, inxustizas, prexuízos e 

racismo. 

Neste senso os centros colaborarán nos programas e actividades que o concello 

desenvolvan para promocionar a igualdade e o respecto á diversidade cultural. 

 

CAPÍTULO X 

DEREITOS E DEBERES 

 

Artigo 34º. Dereitos das e dos usuarios e usuarias 

a) Dereitos das/os nenas/os: 
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1. A acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminación por razón de 

nacionalidade, sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

2. Á debida consideración no trato, á dignidade da persoa, tanto por 

parte do persoal do centro como das/dos demais usuarias/os. 

3. Ao sixilo profesional relativo aos datos do seu historial sanitario e 

sociofamiliar. 

4. A realizar saídas ao exterior, sempre e cando os nenas/os vaian 

acompañados por persoas adultas e responsables e conten con 

autorización escrita por parte das/dos nais/pais ou representantes 

legais. 

5. Á intimidade persoal en función das condicións estruturais do centro. 

6. A que se lle facilite o acceso á atención social, sanitaria, educación, 

cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan 

precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral. 

7. A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara a súa 

integración sociofamiliar, que teña como obxectivos prioritarios a súa 

protección, educación e formación. 

8. A seren educadas/os para a comprensión, tolerancia e convivencia 

democrática, posibilitándolles que poidan facer uso das súas opción de 

forma libre e persoal. 

9. A deixar de utilizar os servizos ou abandonar o centro.  

b) Dereitos das/dos nais/pais ou responsables legais: 

1. A asociárense co obxecto de favorecer a participación na programación e 

no desenvolvemento de actividades do centro. Para o desempeño destes 

fins a dirección do centro prestará á asociación de nais/pais un local do 

centro cando teñan por obxecto os seus fins propios e non perturbe o 

normal funcionamento das actividades; para isto bastará cunha 

comunicación á/ao directora/director da EIM da convocatoria con 48 horas 

de antelación. 

2. A seren informados de xeito comprensible das medidas adoptadas 

respecto das/dos súas/seus fillas/os e a pediren explicacións de canto 

afecte a súa propia educación. 
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3. A participaren nas actividades educativas: festas escolares (magostos, 

Nadal, Entroido,…), contacontos, axudas na preparación de materiais para 

o traballo das/os nenas/os… 

4. E todos aqueles dereitos e obrigas dos pais/nais ou representantes legais 

que contemple a lexislación educativa vixente. 

 

Artigo 35º. Deberes das e dos usuarias e usuarios 

a) Pagar as taxas que se determinen regulamentariamente. 

b) Cumprir as normas sobre a utilización do centro ou servizo determinadas no 

regulamento. 

c) Observar unha conduta inspirada no mutuo respecto, a tolerancia e a 

colaboración. 

d) Participar na vida e nas actividades educativas e festivas do centro, de 

acordo co que dispón este regulamento 

 

Artigo 36º. Dereitos do persoal  

a) Recibir información periódica da marcha e funcionamento do centro, a través 

da/do directora/director. 

b) Presentar propostas que contribúan a mellorar o funcionamento do centro e a 

atención prestada ás/aos menores. 

c) Desenvolver as súas funcións educativas segundo o seu criterio persoal, 

sempre que se axusten ao proxecto educativo e á programación anual do 

centro. 

d) A que se lle proporcionen, dentro das posibilidades do centro, os 

instrumentos e medios necesarios para desenvolver as súas función 

axeitadamente en beneficio das/dos nenas/os atendidas/os. 

 

Artigo 37º. Deberes do persoal  

a) Cumprir e facer cumprir, de acordo coas súas funcións, o regulamento de 

réxime interior. 

b) Velar polo respecto aos dereitos das/dos menores recollidos no presente 

regulamento e aqueles outros recoñecidos na lexislación vixente. 
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c) Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais aos que teñan 

acceso en razón das súas funcións. 

d) O cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de 

traballo. 

 

Disposición adicional 

 

Primeira.- Para un axeitado control financeiro das EIM, a/o directora/director 

deberá presentar memoria explicativa de gastos e ingresos, así como, rendición 

anual de contas.  

 

Segunda.- Os modelos de solicitudes que se achegan no anexo II poderán 

adaptaranse a novas necesidades percibidas na xestión destas. 

 

Disposicións derradeiras 

Primeira.- Correspóndelle á/ao concelleira/o responsable da área da que dependan 

as EIMs, dirixir a coordinación do concello coas EIMs, podendo esta/e nomear á/ao 

técnica/o municipal que estime competente para desenvolver as actuacións 

precisas que a fagan efectiva. 

 

Segunda.- O presente regulamento entrará en vigor una vez publicado o seu texto 

íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto polo artigo 

65.2 da lei 7/85, permanecendo en vigor ata que o Pleno da Corporación acorde a 

súa modificación ou derrogación. 

 

Disposicións derrogatoria 

Quedan derrogadas tódalas disposicións municipais que contradigan o previsto no 

presente regulamento, e de xeito específico quedan derrogados na súa totalidade o 

Regulamento de Funcionamento das Escolas Infantís Municipais do Concello de Teo 

e o Regulamento do procedemento de adxudicación de prazas nas Escolas Infantís 

Municipais do Concello de Teo, publicados no BOP nº 299 de 31/12/2003). 

Teo, 17 de xuño de 2008 

Asdo. Martiño Noriega Sánchez 
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ANEXO I- BAREMO   

a. Situación sociofamiliar: 

Por cada membro  da unidade familiar menores de 18 anos, incluido o solicitante. 2 puntos  

Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo desta  1 punto  

No caso de que a/o nena/o para a/o que se solicita praza nacese nun parto múltiple 1 punto 

Por cada membro da unidade familiar, afectado por unha discapacidade recoñecida, 

enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou drogodependencia 

 

2 puntos  

Pola condición de familia monoparental  3 puntos  

Por ausencia do fogar de ambos os dous membros parentais 6 puntos  

Pola condición de familia numerosa 3 puntos  

Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas  Ata 3 puntos  

 

b. Situación laboral familiar 

Situación laboral de ocupación 

1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 3 puntos 

2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 3 puntos 

Situación laboral de desemprego (1) 

1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos  

2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos  

 

c. Situación económica segundo a renda per cápita mensual  

Inferior ao 25% do IPREM  +4 puntos  

Entre o 25% e o 50% do IPREM +3 puntos   

Superior ao 50% e inferior ao 75% do IPREM +2puntos    

Entre o 75% e o 100% do IPREM +1 puntos 

Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM -1 puntos 

Entre o 125% e o 150% do IPREM -2 puntos 

Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM  -3 puntos 

Igual ou superior ao 200% do IPREM -4 puntos 

 
(1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao de 

apertura do prazo de presentación de solicitudes. 

No caso de familias monoparentais adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente computando 

por dous. 

En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa. 
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ANEXO II- SOLICITUDES 
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O Sr. Fernández Martínez explica que este é o segundo pleno no que se trae 

este asunto, sendo rexeitado nun primeiro momento por non recoller as aportacións 

dos colectivos que non habían chegado ao grupo de goberno. O concelleiro do BNG 

explica que tras ese primeiro pleno abriuse un proceso de participación cos colectivos 

afectados, entregándose finalmente a todos unha proposta definitiva onde se recollía a 

practica totalidade das aportacións feitas. O Sr. Fernández explica que as aportacións 

foron feitas tanto por escrito como mediante contactos verbais. Despois da proposta 

definitiva fixeronxe outras aportacións do persoal dunha escola infantil que non 

aparecen recollidas no Regulamento pero que si poderían recollerse no regulamento de 

réxime interno coma por exemplo a modificación do horario de determinados días coma 

no Entroido ou Nadal, ao tratarse de cuestións que non deben aparecer no 

Regulamento. O concelleiro do BNG sinala que houbo unha proposta para pechar ás 

seis da tarde, sendo máis restrictiva que a proposta polo equipo de goberno, porque se 

nunha escola non existe demanda do servizo a partir das tres non debería estar aberta. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta minutos abandona o Salón de Plenos a 

concelleira do PSOE, Dª. Sandra Ribeiro Carro. 

 

 O Sr. Fernández Martínez explica que no proxecto inicial propoñíase un so 

órgano de goberno, e foi rexeitado porque se buscaba órganos de goberno máis 

amplos. O Sr. Fernández refirese á Comisión de Baremación, a Comisión de Educación 

e ao Consello Escolar e opina que a enmenda do PSOE distorsiona o articulado e non 

ten sentido. Tratándose da proposta do PSOE en relación ao artigo 32 do Regulamento 

o Sr. Fernández Martínez sinala que o seu grupo non é partidario de aceptala por 

considerar que a proposta do equipo de goberno desenvolve o plan de normalización 

lingüística en relación ao uso do galego nese tramo de idade, resultando polo tanto a 

proposta do BNG coherente con ese plan que foi aprobado por unanimidade no 

Parlamento galego, respetando en todo caso expresamente o uso doutras linguas. 

  

Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do PSOE, Dª. Sandra Ribeiro Carro. 

 

 O Sr. Fernández Martínez explica que o Decreto 124 resulta aplicable nos 

Centros dependentes da Consellería de Educación. Sinala que outro motivo polo que o 

BNG non é partidario da modificación está relacionado con que a proposta é o 

resultado da participación dos diferentes colectivos, entendendo que polo tanto non se 
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debería modificar o texto froito do consenso porque desautorizaría todo o proceso, e se 

diría que non vale a pena participar porque o acordado non se cumpre, sendo ademais 

que os colectivos afectados non se opuxeron a ningún destes puntos.  

 

 O Sr. Alcalde sinala que o BNG vai a manter a proposta formulada, 

procedéndose en todo caso a votar a enmenda do PSOE. 

 

 O Sr. Parajó lembra que esta é a segunda vez que este tema ven a Pleno, sendo 

anteriormente rexeitado por non ter en conta as aportacións dalgunha das escolas 

infantís e non ter en conta ás apas. 

 

Sendo as vinte e unha horas abandona o Salón de Plenos a concelleira do 

PSOE, Dª. Sandra Ribeiro Carro. 

 

Dirixíndose ao concelleiro do BNG, Sr. Fernández, o Sr. Parajó dille que non 

está de acordo co dito de que o feito de que se fixera unha reunión coas Apas non 

implique que hoxe teña que aceptarse todo rompéndose en caso contrario o acordado. 

Explica que tivo unha reunión coas apas e que consideran que se mellorou en relación 

co inicial. En relación coa enmenda do PSOE sinala que non lle preocupa o relativo ao 

artigo 31 pero que si que resulta coherente que apareza, se pode ser, que se poidan 

impartir as clases en galego e castelán. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Rego, cede a palabra ao concelleiro do PSOE, Sr. Leis 

Carles. 

 

O Sr. Leis da conta da enmenda presentada polo seu grupo. 

 
“ENMENDAS QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA O PUNTO Nº 5 
DA ORDE DO DÍA DO PLENO DA CORPORACIÓN DE 25/xuño72008, AO ABEIRO 
DO DISPOSTO NO ARTIGO 97.5 DO VIXENTE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
- Art. 31.- Integrar a Comisión de Baremación dentro do Consello Escolar como unha 
Comisión Específica recollendo as competencias que xa están definidas e a súa 
composición deste xeito: 

• Presidencia: o/a concelleiro/a titular da área da que dependan as EIMs ou 
concelleiro/a en quen delegue (xa é membro do Consello Escolar). 

• Secretaría: o/a Secretario/a do Concello ou funcionario/a en quen delegue, con 
voz e sen voto (membro do Consello Escolar). 

• Vogais: 
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o o/a director/a da EIM (membro do Consello Escolar). 
o Un/ha representante dos pais/nais (membro do Consello Escolar). 
o Un/ha concelleiro/a en representación da Corporación (membro do 

Consello Escolar). 
o Un/ha representante da ANPA do EIM (membro do Consello escolar). 
o Un/ha traballador/a municipal da área da que dependan as EIMs 

(incorporación). 
 
- Art. 32.- “En canto ao uso da lingua nas tarefas educativas, cumprirase estritamente o 
establecido no artigo 7º do vixente Decreto 124/2007, do 28 de xuño”. 
 

O Sr. Leis salienta que quere facer unha reflexión, no senso de que o feito de 

que hoxe veña este punto ao pleno e que o 80 ou 90 por cento das propostas sexan 

aceptadas debe ser un elemento de reflexión do equipo de goberno. Lembra que cando 

se trouxo se pedira que se retirará para consensuar o tema. O Sr. Leis salienta que é 

evidente que o diálogo coa oposición e cos diferentes colectivos é posible, como 

amosa o feito de que a maioría das aportacións foran recollidas. O concelleiro do 

PSOE refírese ao afirmado polo concelleiro do BNG, en relación a que as aportacións 

do Centro dos Tilos non poden ir porque teñen que ir no regulamento de réxime interno 

e opina que si que poden ir, sendo diferente que se considere oportuno ou non 

introducilas.  

 

 Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do PSOE, Dª. Sandra Ribeiro Carro. 

 

O Sr. Leis explica que a finalidade da enmenda é reforzar o papel do Consello 

Escolar e que non é que se trate dunha cuestión fundamental pero sí dunha cuestión 

dun importante calado político. Tratándose da enmenda do artigo 32 do Regulamento 

explica que se plantexa por dúas cuestións, por unha cuestrión de xerarquía legal, 

porque un Decreto da Xunta de Galicia está por enriba dun plan de normalización 

lingüística e en segundo lugar por unha cuestión lóxica. O Sr. Leis explica que o 

Decreto se aplica na etapa de educación infantil e que, segundo o recollido no artigo 7, 

nesa etapa “o profesorado usará na clase a lingua materna predominante entre o 

alumnado, terá en conta a lingua do contorno e coidará de que o alumnado adquira, de 

forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos límites 

propios da correspondente etapa ou ciclo”, sendo que o Regulamento proposto fala de 

que “atenderase de xeito individualizado a aqueles nenos/as que non teñan 

coñecemento suficiente da lingua galega”. Opina o Sr. Leis que atender e adquirir son 

cousas diferentes. 
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O concelleiro do PP, Sr. Pallas sinala que en relación co artigo 31 non ten nada 

que dicir engadindo que él tamén se reuniu coas apas e que existía consenso ao 

respecto. Tratándose do artigo 32, refírese a como se regula isto no Concello de Ames, 

no que se fala de que a lingua predominante no centro será o galego, é dicir esta será 

a lingua habitual que será de uso normal no seu funcionamento, iso non quita que se 

atenda de xeito individualizado a aqueles nenos/as que non teñan coñecemento 

abondo do galego. Sinala o Sr. Pallas que o de Ames é todavía máis curto que o do 

Concello de Teo. O concelleiro do PP sinala que o que lle gostaría ao seu grupo era 

poñer é que “atenderase de xeito individualizado aqueles/as nenos/as do grupo que 

non teñan coñecemento suficiente da lingua materna predominante. O tratamento 

tenderá a alcanzar o desenvolvemento das capacidades dos nenos/as nas dúas 

linguas oficiais de Galicia para o seu uso como vehiculo de comunicación e procurará a 

introducción dunha terceira lingua”. O Sr. Pallas refírese á introducción dunha terceira 

lingua, como é o inglés, sinalando que hai algunhas garderías, como por exemplo en 

Carballo, onde se fala galego e castelán, tendo tamén clases de inglés e así cando 

empezan no colexio xa teñen unha base.  

 

O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, opina que non se pode negar que este 

regulamento vai a ser froito do consenso  

 

O Sr. Pallas sinala que debe de ser.así. 

 

O Concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández, sinala en relación coa intervención 

do Sr. Parajó que o BNG non é partidario de efectuar cambios nun texto consensuado. 

En relación á intervención do concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles, pídelle que retire a 

enmenda que afecta ao artigo 31 por entender que non engade nada e distorsiona o 

esquema. Tratándose do artigo 32 sinala o concelleiro do BNG que o seu grupo seguirá 

mantendo a redacción proposta polo PSOE está pensando en Centros de ensino da 

Consellaría de Educación, sendo que a redacción proposta polo equipo de goberno é 

unha redacción respetuosa coa realidade sociolingüística do país. Opina que é preciso 

diferenciar entre Centros de Educación Infantil e centros dependentes da Consellaría. 

En canto á intervención do PP, o Sr. Fernández opina que o da terceira lingúa non está 

mal, podendo ser aceptado como chamamento sempre que se engada á redacción 

proposta polo BNG, a modo de “se procurará introducir”, porque iso vai a depender de 

moitas circunstancias..  
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O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) Sr. Parajó, amosa o seu acordo con todo 

o que di a proposta, e tamén co tema de que se saque da enmenda o artigo 31. 

Tratándose do artigo 32 opina que o de poñer inglés en nenos de 0 a 3 anos lle parece 

demasiado.  

 

           O Sr. Leis pregunta para que sirven as Comisións Informativas, sendo que o que 

se plantexa é unha cuestión que se debería poder resolver nas citadas Comisións. O 

Sr. Leis sinala que en aras do acordo, non ten problema en retirar a enmenda ao artigo 

31, mantendo a redacción proposta polo BNG de duplicar dous organismo e dous tipos 

de representantes, a pesar de que coa proposta do PSOE non se produce tal 

duplicidade.  O concelleiro do PSOE sinala que en relación co artigo 32 ten máis 

dúbidas e que o se grupo seguirá mantendo a redacción recollida na enmenda de que 

“en canto ao uso da lingua nas tarefas educativas cumprirase estrictamente o 

establecido no artigo 7 do vixente Decreto 124/2007, do 28 de xuño”, aceptando o 

engadido de que “na medida do posible procurarase a introducción dunha terceira 

lingua”. Tratándose do exposto polo Sr. Fernández  sinala que o seu grupo entende 

que de cero a tres anos forman parte da educación infantil. Reitera que o seu grupo 

mantén a redacción da enmenda estando en todo caso dispostos a engadir que “na 

medida en que sexa posible introducirase unha terceira lingua”. 

 

             O Sr. Alcalde resume que finalmente quedaría a proposta do BNG, dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa, coa enmenda do PSOE, retirando o relativo 

ao artigo 31, e engadindo no artigo 32 o sinalado polo Sr. Pallas de que se recolla o 

tema da terceira lingua. 

  

           O Sr. Pallas di que descoñece neste momento como está redactado o artigo 7. 

 

           O Sr. Leis refírese ao artigo 7 do Decreto e procede a súa lectura. 

  

           Rematado o debate procédese a someter a votación a proposta da Alcaldía, 

dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Igualdade, Benestar e 

Servizos Básico, coa enmenda do PSOE sobre o artigo 32, co engadido proposto de 

que “Na medida do posible introducirase unha terceira lingua”. 
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        Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación con once votos a 

favor (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis abstencións (6 BNG), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Organización e 
Funcionamento das Escolas Infantís Municipais dos Tilos e Calo do Concello de 
Teo, que se recolle como anexo ao presente. 
 

Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio 
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 
30 días. De non formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado 
o acordo ata entón provisional. 
  

Terceiro.- Os acordos definitivos, incluído o inicial elevado 
automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro do Regulamento, deberá 
publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve 
a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, de conformidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei. 

 
 ANEXO 

 

REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

 

CAPÍTULO I 

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artigo 1º. Obxecto 

O presente regulamento ten por obxecto determinar a organización e 

funcionamento das Escolas Infantís Municipais do concello de Teo (en adiante 

EIMs), así como fixar o procedemento da adxudicación de prazas. 

 

Artigo 2º. Definición 

As EIMs son equipamentos diúrnos de carácter educativo e asistencial, dirixidos ao 

sector infantil da poboación de ata 3 anos de idade, que teñen por obxecto o 

desenvolvemento harmónico e integral das/dos nenas/os, realizando unha 

importante labor de apoio á función educativa da propia familia ao tempo que 

facilitan a conciliación coa vida laboral e persoal. 
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Artigo 3º. Obxectivos 

Son obxectivos específicos das EIMs, que serán desenvolvidos nos proxectos 

educativos de ambos  centros  

k) Promover e fomentar o desenvolvemento integral das/dos nenas/os e a 

aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas. 

l) Facilitar a conciliación entre a vida familiar, persoal e laboral. 

m) Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais básicos: 

cooperación, solidariedade, respecto, etc. 

n) Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio. 

o) Respectar a singularidade e a diversidade de cada nena/o contribuíndo a 

formar actitudes  tolerantes. 

p) Posibilitar a integración progresiva das/dos nenas/os na cultura do seu 

medio. 

q) Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas 

actitudes e nas actividades diarias. 

r) Facilitar a adquisición progresiva de hábitos de orde, limpeza e conservación 

dos materiais, facendo un uso axeitado destes. 

s) Facilitar a integración das/dos menores con necesidades educativas 

especiais, sempre e cando as EIMs conten cos recursos materiais e humanos 

necesarios. 

t) Acadar o desenvolvemento das capacidades das/dos nenas/os nas dúas 

linguas oficiais de Galicia cara o seu uso como vehículo de comunicación. 

Ademais procurarán a introdución da terceira lingua. 

 

Artigo 4º. Requisitos das e dos usuarias e usuarios   

As EIMs prestarán atención e coidado continuado ás/aos menores de entre 3 meses 

e 3 anos de idade tendo en conta o seguinte: 

e) Que o/a menor teña para a que se solicita praza teña unha idade mínima de 

tres meses na data de ingreso e non ter cumpridos os 3 anos o 31 de 

decembro do ano no que se solicita praza.  

f) Que os membros unidade familiar (a formada por pais/nais ou responsables 

legais e fillas/os) se atopen empadroados no  concello de Teo na data en que 

remate o prazo de presentación de solicitudes. Se ben, de existir prazas 
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vacantes poderán ofertarse ás/aos fillas/os de persoas que sen estar 

empadroadas teñan neste municipio o seu lugar de traballo ou aleguen 

outras circunstancias que fagan procedente a concesión da praza.  

g) Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación 

da solicitude. 

h) As nenas e nenos con discapacidade que precisen de apoio específico para a 

súa integración deberán contar co informe do equipo de valoración e 

orientación da delegación provincial do departamento da Xunta de Galicia con 

competencias nesta área ou no seu caso servizos especializados de atención 

temperá que indiquen a necesidade de apoio específico para a súa 

integración. Non poderá haber máis dunha praza destas características por 

aula e para os efectos de ratio contabilizaranse como dúas. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS 

 

Artigo 5º. Procedemento ordinario. 

Segundo se trate dunha/dun nena/o que xa foi usuaria/o do mesmo centro no 

curso anterior ou non, aplicarase unha das seguintes modalidades, priorizando en 

todo caso a continuidade na prestación de servizos. 

d) Reserva de praza: 

Proporciona continuidade ás prazas adxudicadas no ano anterior sempre que se 

manteñan os requisitos recollidos no artigo 4º. Aquelas/es que formulen esta 

reserva nun horario distinto ao que se lle viña prestando optarán a este cambio 

só no caso de existir vacante, logo destas consideraranse as solicitudes 

doutras/os nenas/os que viñan sendo usuarias/os doutra EIM, en ambos casos 

con preferencia sobre os novos ingresos. 

e) Novo ingreso: 

As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse á 

poboación xeral que cumpra os requisitos que fixa o artigo 4º. Dentro desta 

modalidade determínase a seguinte orde de preferencia:  

5. Usuarias/os que ocupaban praza reservada a ingresos urxentes. 

6. Fillas/os de traballadoras/os do centro no que estas/es prestan servizo. 
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7. Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro para o que se 

solicita o novo ingreso. 

8. As restantes solicitudes adxudicaranse atendendo á puntuación obtida 

pola aplicación do baremo que se achega no Anexo I. 

Poderanse presentar solicitudes antes do nacemento cando a súa data estimada 

por unha/un facultativa/facultativo sexa anterior ao día 1 de xuño do ano para 

o que se solicita praza. Neste caso deberá acreditarse no menor tempo posible 

o seu nacemento presentando no rexistro do concello o libro de familia no que 

se realice a súa inscrición. 

 

Artigo 6º. Procedemento extraordinario 

Seguirán este procedemento aqueles casos que non cumprindo os prazos 

formulados con carácter xeral requiran dunha resposta inmediata por parte das 

EIMs, que deberá ser así apreciada pola comisión de baremación. 

c) Ingresos urxentes: 

Reservaranse para esta modalidade un 5% das prazas de cada centro que non 

se concentrarán nunha única unidade. Seguirán este procedemento aqueles 

casos que sexan valorados pola unidade de traballo social correspondente 

como en situación de risco social da/do menor por motivos socioeconómicos 

e/ou familiares e se considere procedente a asistencia á EIM como parte do 

programa de intervención familiar. Neste caso a adxudicación da praza será 

inmediata, sempre que exista unha vacante, dándose conta á comisión de 

baremación na seguinte reunión que esta realice. 

As/os beneficiarias/os destas prazas deberán na seguinte convocatoria realizar 

unha solicitude de novo ingreso seguindo o procedemento ordinario. No caso 

de non obter praza no mesmo horario manteranse dentro desta cota ao tempo 

que ocupan lugar preferente na lista de espera que lle dea opción á 

mencionada praza da quenda xeral. 

d) Solicitudes fora de prazo: 

Con carácter excepcional poderán presentarse solicitudes fóra dos prazos 

fixados no artigo 7 deste regulamento. As causas sobrevidas e alegadas 

deberán ser debidamente xustificadas. Estas solicitudes serán examinadas 

pola comisión de baremación e, de non ser posible adxudicarlle a praza por 
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non haber ningunha dispoñible, pasarán a formar parte da lista de espera no 

posto que lle corresponde segundo os criterios de priorización e a puntuación 

obtida. Para este fin realizaranse reunións da comisión cada tres meses, 

período que comezarán a contar logo da reunión na que se eleve a lista 

definitiva de admitidas/os e excluídas/os segundo o procedemento ordinario.  

 

Artigo 7 º. Lugar e prazo de solicitude da preinscrición 

c) As solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso efectuaranse nos 

modelos normalizados que serán facilitados nas EIMs así como no concello 

(Anexo II). A presentación realizarase no Rexistro Xeral do Concello, en 

horario de atención ao público. 

d) Os prazos de presentación de solicitude serán os que seguen: 

4. Reserva de praza: do 1 ao 15 de marzo, no caso de que estes días non 

resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte 

hábil. 

5. Novo ingreso: do día 16 ao 31 de marzo, no caso de que estes días 

non resulten hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o 

seguinte hábil. 

6. Solicitudes fóra de prazo. Con carácter excepcional poderán 

presentarse solicitudes fóra deste prazo nos seguintes casos: 

- Nacemento da/do nena/o con posterioridade ao prazo de 

presentación de solicitudes, ou con data estimada de nacemento 

posterior ao 31 de maio do ano en curso.  

- Nova residencia neste concello da unidade familiar. 

- Outras circunstancias que motivadamente aprecie a comisión de 

baremación. 

f) Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación orixinal ou copia 

compulsada: 

3. Reserva de praza:  

Achegarase documentación xustificativa do mantemento da situación 

económica das/dos proxenitoras/es ou responsables legais solicitantes. 
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                   Ademais naqueles casos nos que se producirán variacións na situación 

sociofamiliar deberán achegarse as xustificacións documentais 

pertinentes. 

4. Novo ingreso: 

Documentación xustificativa da situación sociofamiliar  

- DNI (documento nacional de identidade) e/ou NIE (número de 

identificación de estranxeiros/as) da/do nai/pai ou responsables 

legais. 

- Libro de familia no que figuren todas as persoas que conforman a 

unidade de convivencia. 

- Certificado de convivencia onde figure a/o nena/o. 

- Certificación de empresa na que figure o lugar de traballo das/dos 

solicitantes, cando sexa este o motivo alegado para demandar 

praza nas EIMs do concello de Teo. 

- Documentación xustificativa de outros motivos excepcionais que ao 

igual que no caso anterior levan a solicitar a praza no concello de 

Teo aínda non estando empadroada/o nel. 

- Libro de familia numerosa, se é o caso. 

- Certificados de minusvalidez e/ou dependencia da/do menor e/ou 

das persoas convivintes, de ser o caso. 

- No caso de nenas/os de integración, o informe do equipo de 

valoración e orientación das delegacións provinciais do 

departamento da Xunta de Galicia competente en materia de 

discapacidade ou o informe dos servizos públicos de atención 

temperá que indiquen a necesidade de apoio específico para acadar 

a súa integración. 

- No caso de existir enfermidades crónicas ou outras afeccións da 

saúde alegadas polos membros da unidade familiar, informe 

médico. 

- A condición de familia monoparental, de non quedar 

suficientemente acreditada a través da antedita documentación 

(libro de familia, certificado de convivencia,…), farase constar coa 
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achega de sentenzas xudiciais, resolucións administrativas ou outra 

documentación que poida resultar acreditativa. 

- No caso de mulleres vítimas de violencia de xénero a condición 

xustificarase por algún dos seguintes medios:  

� Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou 

testemuño ou copia autenticada pola/o secretaria/o xudicial da 

propia orde de protección ou da medida cautelar. 

� Sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que a 

muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na 

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a protección e o 

tratamento integral da violencia de xénero (DOG nº152 do 7 de 

agosto). 

� Certificación e/ou informe do Ministerio Fiscal que indique a 

existencia de indicios de violencia. 

� Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social. 

� Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da 

administración pública autonómica ou local. 

� Informe dos servizos de acollida da administración pública 

autonómica ou local. 

- Cando se trate de ingresos urxentes ou no caso de que existan 

aspectos insuficientemente acreditados requirirase informe social 

da/do traballadora/traballador social de atención primaria de 

referencia. 

- Cando se trate de ingresos fóra de prazo deberá achegarse 

credencial suficiente das causas sobrevidas e alegadas. 

Documentación xustificativa da situación económica e laboral dos 

membros da unidade familiar maiores de idade. 

- Última declaración da renda ou certificación de non estar 

obrigada/o a realizala. 

- Se for o caso, última nómina. 

- Se for o caso, certificado positivo ou negativo de pensións, 

prestacións por desemprego ou de carácter social. 
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- Sentenza/auto xudicial na que se fixe a contía de pensións 

alimenticias ou compensatorias. 

- Informe social da/do traballadora/traballador social de atención 

primaria só cando non quede suficientemente acreditada a 

situación socioeconómica e familiar da/do menor. 

 

Artigo 8º. Emenda de documentación 

Se a solicitude presentada non reunira tódolos requisitos determinados requirirase 

á/ao interesada/o para que emende a falta e/ou acompañe os documentos 

preceptivos no prazo máximo de 10 días dende a notificación, con indicación de que 

se non o fixese, teráselle por desistida/o do seu pedimento. 

 

Artigo 9º. Reunión da comisión de baremación e publicación da lista provisional de 

admitidas e admitidos  

c) A selección de solicitudes efectuarase en función da quenda á que 

corresponde o ingreso, a puntuación obtida da aplicación do baremo 

establecido no Anexo I e os criterios de priorización do artigo 5. Se logo disto 

persistise o empate entre varias solicitudes darase preferencia á renda per 

cápita máis baixa e no seu caso a aquelas que se refiran a xornada completa 

(continuada ou partida) sobre as de media xornada, e as que inclúan o 

servizo de comedor. 

d) Coa fin de avaliar todas as solicitudes e garantir o cumprimento do 

procedemento de ingreso constituirase un órgano colexiado de selección para 

as EIMs, a cal terá a composición e funcións que se determinan no artigo 

31.a) deste regulamento e que se denominará Comisión de Baremación 

c)  Esta comisión elevará a proposta vinculante de admitidas/os e excluídas/os 

á/ao alcaldesa/alcalde que resolverá e ordenará a publicación da listaxe 

provisional na que figure a puntuación obtida por cada unha das solicitudes. 

 

Artigo 10º. Reclamacións 

As/os solicitantes que o desexen poderán presentar as reclamacións, debidamente 

documentadas, que consideran oportunas no prazo de 10 días naturais contados a 

partir da data de publicación da relación provisional. 
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Artigo 11º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e 

matriculación 

f) Unha vez estudadas tódalas reclamacións presentadas e resoltas pola 

comisión de baremación, elevarase á alcaldía unha proposta coas listas de 

admitidas/os e de espera, nas que figuraran as puntuacións obtidas. Unha 

vez aprobada a proposta pola/o alcaldesa/alcalde faranse públicas as listaxes 

definitivas. 

g) As/os solicitantes admitidas/os deberán matricularse entre o día 1 e 15 de 

xuño para confirmar a praza, presentando no rexistro xeral do concello xunto 

co impreso de matriculación, que se poderá recoller no concello ou nas EIMs, 

a seguinte documentación complementaria orixinal ou copia compulsada que 

pasará a formar parte do expediente que das/dos nenas/os debe existir no 

centro: 

1. certificado médico da/do nena/o 

2. cartilla de vacinación actualizada 

3. tarxeta sanitaria 

4. dúas fotografías tamaño carné 

5. impreso de domiciliación bancaria, de ser posible esta modalidade de 

pagamento 

6. autorización escrita das persoas que poden recoller a/o nena/o (se son 

distintas das/dos proxenitoras/es ou responsables legais) 

A non presentación desta documentación no prazo sinalado, agás por causa 

de forza maior, entenderase como renuncia á praza, dando opción á 

matriculación daquelas persoas que quedaran na lista de espera. 

h) As baixas que se vaian producindo ao longo do curso serán cubertas por 

rigorosa orde de puntuación entre as/os solicitantes ns lista de agarda. 

i) As/os solicitantes da listaxe de espera que se inscribisen como candidatas/os 

ao programa de cheque infantil da Xunta de Galicia serán excluídas/os desta 

ao adxudicárselles as prazas participadas por este programa, aínda no caso 

de que renuncien a elas. 
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j) As solicitudes que por circunstancias sobrevidas, debidamente xustificadas, 

non se presentasen nos prazos fixados nesta convocatoria, serán 

incorporadas á lista de espera no posto que lle corresponda por puntuación 

cando logo de ser baremadas pola comisión non dispoñan de praza vacante. 

 

Artigo 12º. Baixas 

Son causa de baixa nas EIMs calquera das que se expoñen de seguido, sen 

prexuízo daquelas outras que se poidan determinar por resolución da alcaldía tendo 

en conta a proposta feita pola comisión de baremación: 

i) cumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia nas EIMs 

j) solicitude das/os nais/pais ou responsables legais, previo aviso con 15 días 

de antelación. 

k) falta de pagamento da contía establecida durante dous meses consecutivos 

ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar ao que se refira a débeda 

l) comprobación de falsidade dos documentos ou datos achegados 

m) incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro 

n) falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada ou non 

incorporarse nos quince primeiros días do curso 

o) incumprimento reiterado das normas da EIM 

p) outras razóns que poidan xurdir e que conten coa proposta da dirección da 

EIM 

As baixas polo determinado nas alíneas e), g) e h) serán resoltas pola alcaldía 

previa proposta da comisión de baremación. 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Artigo 13º. Calendario, horario escolar e período de adaptación 

d) Calendario: 

O servizo das EIMs desenvolverase de luns a venres, excluídos os días 

festivos segundo o calendario laboral, durante os 12 meses do ano, salvo 

causa xustificada. 
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As/os usuarias/os poderán asistir ao centro un máximo de 11 meses dentro 

do período de setembro a agosto do seguinte ano. Por causas debidamente 

xustificadas admitirase a asistencia da/do nena/o os 12 meses. Neste caso 

deberase formular a solicitude cunha antelación mínima dun mes ante o 

departamento municipal do que dependan as EIMs a través do rexistro xeral 

do concello. Logo de avaliar a situación e coñecer a valoración da dirección 

do centro, elevarase a alcaldía a proposta oportuna para a súa aprobación 

por resolución. 

e) Horario: 

Os centros permanecerán abertos dende as 7:30 h. ata as 20:30 h. 

ininterrompidamente. Durante os meses de xullo e agosto o horario de cada 

unha das EIMs adaptarase a demanda real de usuarias/os do servizo, 

podendo ser inferior ao anteriormente nomeado. 

A permanencia das/dos nenas/os no centro non poderá superar as 8 horas 

diarias dentro da xornada pola que opten, agás cando se xustifique a 

necesidade dunha estadía superior por circunstancias excepcionais. Este 

horario ampliado deberá ser autorizado por resolución da alcaldía logo de ser 

valorado pola comisión de baremación. Este trámite deberá realizarse sempre 

que o horario mencionado non fora formulado na solicitude da praza e 

debidamente autorizado naquel momento. 

Sempre que as circunstancias familiares da/do nena/o a/o obriguen a 

permanecer na EIM máis das oito horas diarias estipuladas, fomentarase que 

as/os nais/pais ou responsables legais se fagan cargo da/do menor ao longo 

da xornada no tempo que dispoñan libre, co fin de fomentar as relacións 

entre ambas/os. 

O horario de entrada e saída na EIM débese caracterizar pola flexibilidade 

que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo 

alteración das actividades das/dos demais nenas/os e do normal 

funcionamento do centro. Porén, unha vez acordados coa EIM os horarios de 

entrada e saída, as familias procurarán respectalos. En caso de 

incumprimentos inxustificados e reiterados, a dirección da EIM porao en 

coñecemento do consello escolar para a adopción das medidas que se 

consideren oportunas.    
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f) Período de adaptación: 

Para as/os nena/os que se matriculan por primeira vez haberá un período de 

incorporación progresiva que se fixará en función das necesidades específicas 

das/dos menores. 

 

Artigo 14º. Recollida das e dos nenas e nenos 

Ao remate da xornada as/os nenas/as serán entregadas/os ás/aos nais/pais ou 

responsables legais. No caso de existir autorización escrita para outras persoas 

estas deberá ser debidamente identificadas. 

 

Artigo 15º. Servizos de comedor 

O servizo de comedor incluirá o almorzo, o xantar e a merenda e as/os usuarias/os 

poderán optar por unha das seguintes modalidades do servizo: 

d) Atención con comedor. 

e) Atención sen comedor. O horario para as/os usuarias/os que opten pola 

atención sen comedor será o determinado polo centro para estes efectos. 

f) Aquelas/es solicitantes que asistan ao centro sen opción a comedor, poderán 

ter acceso a este servizo en días soltos, sempre que o soliciten cunha 

antelación suficiente e xustificando a necesidade puntual deste. Aboarán o 

prezo estipulado. 

A opción dos servizos farase constar na solicitude e manterase salvo circunstancias 

sobrevidas, debidamente acreditadas, que xustifiquen a modificación da opción 

elixida inicialmente. 

 

Artigo 16º. Réxime de saídas 

As/os nenas/os poderán realizar as saídas incluídas na programación do curso, 

previa autorización por escrito por parte das/dos nais/pais ou responsables legais. 

Estas saídas teñen por obxecto: 

d) Establecer relacións sociais nun ámbito cada vez máis amplo. 

e) Observar e explorar o contorno inmediato. 

f) Coñecer algunhas manifestacións naturais e culturais do medio. 
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CA PÍTULO IV 

FINANCIAMENTO DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS 

 

Artigo 17º. Fontes de financiación 

As EIMs contan con tres fontes de financiación: 

d) Achegas directas do concello. 

e) Achegas procedentes de subvencións e/ou convenios co departamento da 

Xunta de Galicia competente nesta materia ou outras administracións 

supramunicipais. 

f) Taxas aboadas polas/os beneficiarias/os do servizo. 

 

Artigo 18º. Taxas 

f) As taxas que se terán que pagar serán as establecidos na vixente ordenanza 

fiscal reguladora da prestación do servizo das escolas infantís municipais dos 

Tilos e Calo. 

g) Todas/os usuarias/os aboarán unha matrícula anual e 11 mensualidades por 

curso, salvo as seguintes excepcións: 

1. Aboarán 10 mensualidades cando tendo que fixarse un mes de peche 

do centro por motivos debidamente xustificados, este non coincida co 

mes de vacacións anuais das/dos proxenitoras/es ou responsables 

legais. 

2. Aboarán 12 mensualidades no caso de que a asistencia ao centro 

inclúa excepcionalmente os 12 meses do ano. 

h) No caso de xornadas cunha duración inferior a 8 horas, o prezo que 

corresponda por asistencia reducirase segundo o establecido na vixente 

ordenanza fiscal do servizo. Ás horas complementarias autorizadas e ás 

horas extra que ocasionalmente  superen o horario acordado aplicaráselles o 

incremento fixado tamén na citada ordenanza fiscal. 

i) Se por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro 

permanecese pechado durante un número superior a quince días hábiles 

consecutivos non se aboará a tarifa que corresponda a este período. 
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j) A inasistencia da/do usuaria/o durante un período determinado, mentres non 

se formalice a baixa correspondente, non supón redución ningunha nin 

exención do pagamento do prezo establecido cos seguintes excepcións: 

3. Cando a/o nena/o por motivos de saúde deixe de asistir ao centro 

temporalmente, neste caso, estarán exentas/os de aboar a cota 

mensual dende o primeiro día do segundo mes natural seguinte á data 

de comezo do período de ausencia. Esta suspensión temporal durará 

ata o día primeiro do mes natural en que a/o usuaria/o se incorpore ao 

centro. Non obstante se a reincorporación se produce con 

posterioridade ao día 15 do mes, a cota correspondente ao dito mes 

reducirase nun 50%. Nestes casos a solicitude de exención do 

pagamento, durante o período que corresponda, xunto coa 

acreditación documental da circunstancia que a motiva, deberá 

presentarse ante o rexistro xeral do concello. 

4. Nos supostos de solicitudes formuladas fóra de prazo por 

circunstancias sobrevidas debidamente xustificadas, o aboamento do 

prezo será dende o mes en que se lle concede a praza. 

 

Artigo 19º. Participación no custo do servizo e réxime de cobramento 

A correspondente ordenanza fiscal determinará as porcentaxes de participación 

das/dos usuarias/os das EIMs tendo en conta a renda per cápita mensual e as 

diferentes bonificacións que se deberán aplicar, así como a forma e o período de 

pagamento do servizo. 

 

Artigo 20º. Revisión da taxa 

Ao longo do curso poderase proceder á revisión da taxa fixada inicialmente, cando 

concorran e se xustifiquen variacións socioeconómicas na unidade familiar referidas 

aos seguintes casos: 

c) A modificación das variables que determinan os descontos recollidos na 

normativa vixente en materia de taxas. 

d) As variacións nos seus ingresos, que impliquen unha modificación substancial 

na súa capacidade económica. Soamente se terán en conta as variacións de 

ingresos cando supoñan unha diminución ou incremento de máis do 20% no 
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cómputo anual fronte aos ingresos declarados na solicitude da praza. Estas 

variacións deberán ter unha duración temporal dun mínimo de 6 meses para 

serán tidas en conta e xustificarse por medio da declaración do IRPF, dun 

certificado emitido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, dun 

informe da/do traballadora/traballador social do concello ou por calquera 

outra documentación que, a xuízo do comisión de baremación xustifique e 

permita un novo cálculo da renda per cápita da unidade familiar.  

Neste senso todas/os as/os matriculadas/os quedan obrigados a comunicar 

calquera variación que se produza ao respecto e concretamente deberán 

achegar antes do día 1 de xullo a declaración do IRPF do ano 

inmediatamente anterior ou no seu caso o xustificante de non ter obriga de 

realizar esta. 

O estudo destas variacións económicas realizarase nas reunións do consello 

de participación. 

A modificación do prezo, se é o caso, resolveraa a/o alcaldesa/alcalde tendo 

en conta a proposta da comisión e aplicarase a partir do primeiro día do mes 

natural seguinte ao da data da correspondente resolución. 

 

 

CAPÍTULO V 

RELACIÓNS ENTRE AS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS E AS NAIS E PAIS OU 

RESPONSABLES LEGAIS 

 

Artigo 21º. Participación de nais e pais ou das e dos responsables legais 

c) A relación coas/cos nais/pais ou responsables legais, que deberá ser 

fomentada pola dirección da EIM, ten como principais obxectivos: 

1. O intercambio de criterios educativos. 

2. A transmisión mutua de información sobre actitudes e comportamento 

das/os nenas/os. 

3. Compartir pareceres sobre incidentes, preocupacións, ilusións, 

actividades, etc. 
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d) Trala consulta co equipo técnico da EIM a dirección poñerá en coñecemento 

das/dos proxenitoras/es ou responsables legais de cada nena/o a información 

sobre a súa evolución integral. 

c) As/os nais/pais ou responsables legais poderán solicitar reunións coa/co 

titora/titor da/do súa/seu filla/o ou coa dirección de conformidade co horario 

establecido para tal fin, sempre e cando non dificulten a boa marcha da EIM. 

A dirección do centro informará por escrito dos horarios de atención ao 

principio do curso.  

 

Artigo 22º. Reunións  

Co fin de garantir a necesaria cooperación entre o centro e as familias realizaranse 

reunións xerais e de grupo, segundo a natureza dos temas que se vaian tratar. 

Estas terán lugar nas dependencias da EIM, logo de convocatoria por escrito. A súa 

periodicidade será a seguinte: 

d) Dúas reunións xerais, coincidindo co inicio e co remate do curso. 

e) Unha reunión de grupo cada tres meses. 

f) Nas reunións estarán presentes as/os nais/pais responsables legais, así como 

o equipo educativo e a dirección do centro. 

 

Artigo 23º. O libro de reclamacións 

Cada unha das EIMs terá un libro de reclamacións a disposición das/os usuarias/os. 

A dirección do centro poñerá en coñecemento da/o concelleira/o responsable desta 

materia o contido das reclamacións de xeito periódico, agás nos casos nos que se 

requira unha comunicación inmediata. 

 

CAPÍTULO VI 

NORMAS DE SAÚDE, HIXIENE E NUTRICIÓN 

 

Artigo 24º. Aspectos sanitarios 

i) As/os nenas/os deberán acudir á EIM en condicións correctas de saúde e 

hixiene. 
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j) Non serán admitidas/os na EIM as/os nenas/os que padezan enfermidades 

infectocontaxiosas. A aparición destas enfermidades deberá ser comunicada 

á dirección do centro que, á súa vez, o poñerá de inmediato en coñecemento 

da concellería responsable das EIMs. 

k) No caso de observarse síntomas dun proceso infectocontaxioso nas/nos 

nenas/os na propia EIM, informarase á dirección desta, e avisaranse ás/aos 

proxenitoras/es ou responsables legais, co fin de evitar a propagación da 

enfermidade entre as/os demais nenas/os. O reingreso no centro só será 

posible logo de transcorrido o período de contaxio, podendo ser esixido 

informe médico, de ser o caso.  

l) No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na EIM, despois das 

primeiras atención no centro e, á maior brevidade posible, o acontecido 

poñerase en coñecemento da familia da/o nena/o e, se é o caso, garantirase 

que esta/este reciba a atención médica axeitada. 

m) Cando se produza a falta de asistencia á EIM por un período superior a tres 

días, debido a enfermidade ou outras circunstancias, as/os nais/pais ou 

responsables legais deberán comunicar este feito á dirección do centro. 

n) Nos casos nos que se deban administrar medicamentos ás/aos nenas/os, 

exceptuanddo os antipiréticos, deberán ir acompañados de informe médico, 

actualizada á data do tratamento, na que conste o nome da/do menor, o 

nome do medicamento e a forma, dose e periodicidade na administración. 

Porén, non se administrará ningunha medicación que non veña acompañada 

da autorización por escrito da/do nai/pai ou responsables legais. 

o) Todas/os nenas/os que usen cueiros deberán traer toalliñas limpadoras e 

crema para a irritación da pel, que deberán repoñer cando sexa preciso, para 

ser mudadas/os na medida que o precisen. 

p) As/os nenas/os terán sempre unha muda de roupa completa de reposto e un 

babeiro. Todas/os as/os que anden deberán traer un mandilón, unha toalla e 

un vaso.  

 

Artigo 25º. Aspectos alimentarios 

Os centros proporcionarán a aquelas/es que utilicen o seu servizo de comedor unha 

dieta equilibrada e axeitada ás idades das/dos nenas/as, e en todo caso: 
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c) Existirá a disposición das/os nais/pais unha relación semanal dos menús 

previstos. 

d) A EIM prestará especial coidado en atender os casos nos que a/o nena/o, por 

razón das súas circunstancias persoais, deba recibir alimentos de forma ou 

en horarios específicos, sen prexuízo de que estes deban ser facilitados pola 

familia. 

 

CAPÍTULO VII 

ESTRUTURA ORGÁNICA 

 

Artigo 26º. Persoal dos centros 

As EIMs contan coa seguinte estrutura organizativa: 

a) dirección 

b) persoal de atención directa  as/aos nenas/os  

c) persoal de servizos. 

En todo caso respectaranse os requisitos de ratios e titulación do persoal 

formulados no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de 

menores e os centros de atención á infancia (DOG nº156 do 16 de agosto).   

 

Artigo 27º. Funcións da dirección do centro 

A dirección pedagóxica das EIMs recaerá nalgún dos membros do persoal que conte 

coa titulación de licenciada/o ou mestra/e especialista en educación infantil ou 

equivalente. As súas funcións serán as que seguen: 

n) Responsabilizarse da correcta xestión do centro. 

o) Exercer a xefatura organizativa do persoal adscrito ao centro, ostentando a 

representación da EIM ante calquera outra entidade pública ou privada. 

p) Propoñer ao consello escolar da EIM o proxecto educativo de centro 

elaborado xunto co persoal de atención directa ás/aos nenas/os. 

q) Propoñer ao consello escolar da EIM o regulamento de réxime interno da EIM 

elaborado xunto co persoal de atención directa ás/aos nenas/os. 

r) Cumprir e facer cumprir as leis e disposicións vixentes, o regulamento de 

réxime interior e toda aquela normativa procedente do departamento da 
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Xunta de Galicia con responsabilidades nesta área e do concello de Teo que 

resulte vinculante para as escolas infantís. 

s) Supervisar, coordinar e facer cumprir o programa de actividades. 

t) Manter actualizada mensualmente unha ficha individual de servizos na que 

ademais se recollan as incidencias e cambios que poidan producirse na 

prestación destes. 

u) Elaborar a memoria anual do centro. 

v) Elaborar memoria explicativa de gastos e ingresos, así como, rendición anual 

de contas. 

w) Remitirlles aos órganos do departamento da Xunta de Galicia competente na 

materia e do concello de Teo cantos informes e datos sexan requiridos 

relativos ás/aos menores atendidos ou a aspectos organizativos e funcionais 

do centro. 

x) Facilitar as inspeccións que o concello poida realizar co fin de garantir a 

correcta prestación do servizo. 

y) Autorizar actuacións extraordinarias para o normal desenvolvemento do 

centro. 

z) Convocar e presidir reunións, así como executar e facer cumprir os acordos 

que nelas se acaden. 

 

Artigo 28º. Funcións das e dos titoras e titores das unidades 

Cada grupo de nenas/os terá unha/un responsable que participará na elaboración, 

execución e avaliación dos programas individuais e colectivos que se establezan 

para o desenvolvemento da súa personalidade e terá a responsabilidade do grupo 

asignado. As/os titoras/es manterán relacións coas/os nais/pais ou responsables 

legais das/dos nenos/as da súa unidade e supervisará ao persoal de apoio ou a 

aquel en prácticas que teñan asignado. 

A distribución das/dos responsables nos diferentes grupos recaerá na dirección da 

EIM e farase de acordo cos criterios establecidos no proxecto educativo da EIM, 

procurando que a/o titora/titor asuma o mesmo grupo de nenas/os de anos 

anteriores. 

 

Artigo 29º. Persoal de atención directa 
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O persoal de atención directa ás/aos nenas/os será o que estando en posesión da 

titulación ou habilitación correspondente realice funcións que segundo a súa 

categoría profesional se establezan no correspondente convenio colectivo, así como 

as que lle encomende a dirección da EIM. 

 

Artigo 30º. Persoal de servizos 

O persoal de servizos xerais está integrado polo persoal de cociña e limpeza e 

realizará as función que segundo a súa categoría profesional se establezan no seu 

convenio colectivo así como as que lle encomende a dirección da EIM. 

 

Artigo 31º. Órganos colexiados das escolas infantís municipais 

Existirán tres órganos colexiados con funcións e composición diferenciadas para 

cada centro: 

c) Comisión de Baremación 

Competencias:  

6. Velar polo cumprimento do proceso de ingreso e de admisión. 

7. Examinar e adxudicar a puntuación ás solicitudes de praza. 

8. Propor as altas e baixas que se produzan. 

9. Propor á/ao alcaldesa/alcalde as listas de persoas admitidas, espera e 

excluídas en cada EIM. 

10.Apreciar a existencia de  circunstancias que xustifiquen a admisión de 

solicitudes de ingreso fóra de prazo. 

Composición: 

5. Presidencia: a/o concelleira/o titular da área da que dependan as EIMs 

ou concelleira/o en quen delegue 

6. Vogais: 

- A/o directora/director pedagóxica/o de cada unha das EIMs.  

- Unha/un representante elixida/o polas/os nais/pais 

- Unha/un representante da corporación municipal. 

- Unha/un traballadora/traballador municipal da área da que 

dependan as EIMs. 

7. Unha/un representante da ANPA ou ANPAs legalmente recoñecidas 
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8. Secretaría: a/o secretaria/o do concello ou funcionaria/o no que 

delegue (con voz e sen voto) 

Funcionamento: 

2. Reunións: as reunións  serán convocadas pola  presidencia e terán 

carácter trimestral, se ben, por pedimento dun terzo dos seus 

membros poderán reunirse con carácter extraordinario. De igual forma 

e no caso de non existir asuntos que tratar, poderá non convocarse na 

espera da seguinte. 

2. Acordos: as decisións tomaranse por maioría simple e, no caso  de 

producirse empates, decidirá o voto de calidade da presidencia.  

d) Comisión Educativa: 

Competencias: 

5. Elaborar o proxecto educativo do centro e a programación anual de 

actividades 

6. Facer o seguimento da programación do centro e do proceso educativo 

grupal e individual 

7. Elaborar a programación curricular e supervisar a súa adaptación ao 

proxecto educativo de centro 

8. Aplicar o presente regulamento, así como a elaboración, revisión e 

actualización do regulamento de réxime interno 

Composición: 

3. Presidencia: a/o directora/director do centro 

4. Vogais:  

- Todo o persoal educativo do centro 

- Unha/un representante elixida/o polas/os nais/pais 

Funcionamento: 

Este órgano reunirase obrigatoriamente ao comezo e o final do curso 

convocadas pola  presidencia,se ben, por pedimento dun terzo dos seus 

membros poderán reunirse con carácter extraordinario.  

 

c) Consello Escolar do Centro 

 Competencias: 
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Este órgano asumirá a coordinación xeral do centro, marcará as directrices e 

adoptará os acordos que proceden en cumprimento das súas competencia 

que serán as que seguen: 

7. Aprobar o proxecto educativo do centro e a memoria anual de 

actividades e o regulamento de réxime interior. 

8. Proporlle á administración competente cantas medidas sexan precisas 

para mellorar as instalacións, dotacións e o funcionamento do centro. 

9. Supervisar que as directrices e a programación se axusten aos 

principios, criterios e obxectivos establecidos pola administración 

competente. 

10.Estudar e resolver os conflitos de réxime interno. 

11.Garantir a aplicación do presente regulamento. 

12.Todas aquelas competencias contempladas no regulamento de 

creación dos consellos escolares  

Composición: 

4. Presidencia: a/o concelleira/o da área da que dependan as EIMs ou 

unha/un concelleira/o en quen delegue 

5. Vogais: 

- A/o directora/director da EIM  

- Unha/un representante do persoal educativo  

- Unha/un representante do persoal de servizos do centro 

- Unha/un representante dos pais e nais 

- Unha/un representante da ANPA ou ANPAS da EIM 

- Unha/un concelleira/o en representación da corporación 

6. Secretaría: a/o secretaria/o do concello ou funcionaria/o no que 

delegue (con voz e sen voto) 

Funcionamento: 

2. Reunións: as reunións  do consello, convocadas pola  presidencia e 

terán carácter trimestral, se ben, por pedimento dun terzo dos seus 

membros poderán reunirse con carácter extraordinario. De igual forma 

e no caso de non existir asuntos que tratar, poderá non convocarse na 

espera da seguinte. 
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2. Acordos: as decisións tomaranse por maioría simple e, no caso de 

producirse empates, decidirá o voto de calidade da presidencia.  

 

CAPÍTULO VIII 

A LINGUA 

Artigo 32º. O emprego de linguas  

En canto ao uso da lingua nas tarefas educativas cumprirase estrictamente o 

establecido no artigo 7º do vixente Decreto 124/2007, do 28 de xuño. Na medida 

do posible introducirase unha terceira lingua. 

 

CAPÍTULO IX 

FOMENTO DA IGUALDADE ENTRE NENAS E NENOS  

Artigo 33º. Educación na igualdade 

Coa fin de garantir a educación en igualdade e o respecto á diferenza relativas a 

todos os ámbitos, as EIMs participarán activamente no establecemento dos 

alicerces sobre os que asentar comportamentos futuros relacionados coa igualdade 

entre as persoas. Esta participación abranguerá os seguintes aspectos: 

d) Programación de actividades para promover a igualdade entre as/os 

nenas/os e evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por 

razón de sexo. Estas actividades reflectiranse nos proxectos educativos e 

curriculares.  

e) As EIMs poñerán especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións 

que se utilicen como instrumento de traballo. Así mesmo vixiarán que no uso 

da linguaxe se adopten expresións e formas non discriminatorias. 

f) Prestarase especial atención ao fomento da interculturalidade como 

instrumento de superación das desigualdades, inxustizas, prexuízos e 

racismo. 

Neste senso os centros colaborarán nos programas e actividades que o concello 

desenvolvan para promocionar a igualdade e o respecto á diversidade cultural. 

 

CAPÍTULO X 

DEREITOS E DEBERES 
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Artigo 34º. Dereitos das e dos usuarios e usuarias 

a) Dereitos das/os nenas/os: 

10.A acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminación por razón 

de nacionalidade, sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

11.Á debida consideración no trato, á dignidade da persoa, tanto por 

parte do persoal do centro como das/dos demais usuarias/os. 

12.Ao sixilo profesional relativo aos datos do seu historial sanitario e 

sociofamiliar. 

13.A realizar saídas ao exterior, sempre e cando os nenas/os vaian 

acompañados por persoas adultas e responsables e conten con 

autorización escrita por parte das/dos nais/pais ou representantes 

legais. 

14.Á intimidade persoal en función das condicións estruturais do centro. 

15.A que se lle facilite o acceso á atención social, sanitaria, educación, 

cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que sexan 

precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral. 

16.A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara a súa 

integración sociofamiliar, que teña como obxectivos prioritarios a súa 

protección, educación e formación. 

17.A seren educadas/os para a comprensión, tolerancia e convivencia 

democrática, posibilitándolles que poidan facer uso das súas opción de 

forma libre e persoal. 

18.A deixar de utilizar os servizos ou abandonar o centro.  

b) Dereitos das/dos nais/pais ou responsables legais: 

5. A asociárense co obxecto de favorecer a participación na programación e 

no desenvolvemento de actividades do centro. Para o desempeño destes 

fins a dirección do centro prestará á asociación de nais/pais un local do 

centro cando teñan por obxecto os seus fins propios e non perturbe o 

normal funcionamento das actividades; para isto bastará cunha 

comunicación á/ao directora/director da EIM da convocatoria con 48 horas 

de antelación. 
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6. A seren informados de xeito comprensible das medidas adoptadas 

respecto das/dos súas/seus fillas/os e a pediren explicacións de canto 

afecte a súa propia educación. 

7. A participaren nas actividades educativas: festas escolares (magostos, 

Nadal, Entroido,…), contacontos, axudas na preparación de materiais para 

o traballo das/os nenas/os… 

8. E todos aqueles dereitos e obrigas dos pais/nais ou representantes legais 

que contemple a lexislación educativa vixente. 

 

Artigo 35º. Deberes das e dos usuarias e usuarios 

e) Pagar as taxas que se determinen regulamentariamente. 

f) Cumprir as normas sobre a utilización do centro ou servizo determinadas no 

regulamento. 

g) Observar unha conduta inspirada no mutuo respecto, a tolerancia e a 

colaboración. 

h) Participar na vida e nas actividades educativas e festivas do centro, de 

acordo co que dispón este regulamento 

 

Artigo 36º. Dereitos do persoal  

e) Recibir información periódica da marcha e funcionamento do centro, a través 

da/do directora/director. 

f) Presentar propostas que contribúan a mellorar o funcionamento do centro e a 

atención prestada ás/aos menores. 

g) Desenvolver as súas funcións educativas segundo o seu criterio persoal, 

sempre que se axusten ao proxecto educativo e á programación anual do 

centro. 

h) A que se lle proporcionen, dentro das posibilidades do centro, os 

instrumentos e medios necesarios para desenvolver as súas función 

axeitadamente en beneficio das/dos nenas/os atendidas/os. 

 

Artigo 37º. Deberes do persoal  

e) Cumprir e facer cumprir, de acordo coas súas funcións, o regulamento de 

réxime interior. 
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f) Velar polo respecto aos dereitos das/dos menores recollidos no presente 

regulamento e aqueles outros recoñecidos na lexislación vixente. 

g) Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais aos que teñan 

acceso en razón das súas funcións. 

h) O cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de 

traballo. 

 

Disposición adicional 

Primeira.- Para un axeitado control financeiro das EIM, a/o directora/director 

deberá presentar memoria explicativa de gastos e ingresos, así como, rendición 

anual de contas.  

 

Segunda.- Os modelos de solicitudes que se achegan no anexo II poderán 

adaptaranse a novas necesidades percibidas na xestión destas. 

 

Disposicións derradeiras 

Primeira.- Correspóndelle á/ao concelleira/o responsable da área da que dependan 

as EIMs, dirixir a coordinación do concello coas EIMs, podendo esta/e nomear á/ao 

técnica/o municipal que estime competente para desenvolver as actuacións 

precisas que a fagan efectiva. 

 

Segunda.- O presente regulamento entrará en vigor una vez publicado o seu texto 

íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto polo artigo 

65.2 da lei 7/85, permanecendo en vigor ata que o Pleno da Corporación acorde a 

súa modificación ou derrogación. 

Disposicións derrogatoria 

Quedan derrogadas tódalas disposicións municipais que contradigan o previsto no 

presente regulamento, e de xeito específico quedan derrogados na súa totalidade o 

Regulamento de Funcionamento das Escolas Infantís Municipais do Concello de Teo 

e o Regulamento do procedemento de adxudicación de prazas nas Escolas Infantís 

Municipais do Concello de Teo, publicados no BOP nº 299 de 31/12/2003). 

Teo, 17 de xuño de 2008 

Asdo. Martiño Noriega Sánchez 
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ANEXO I- BAREMO   

a. Situación sociofamiliar: 

Por cada membro  da unidade familiar menores de 18 anos, incluido o solicitante. 2 puntos  

Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo desta  1 punto  

No caso de que a/o nena/o para a/o que se solicita praza nacese nun parto múltiple 1 punto 

Por cada membro da unidade familiar, afectado por unha discapacidade recoñecida, 

enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou drogodependencia 

 

2 puntos  

Pola condición de familia monoparental  3 puntos  

Por ausencia do fogar de ambos os dous membros parentais 6 puntos  

Pola condición de familia numerosa 3 puntos  

Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas  Ata 3 puntos  

 

b. Situación laboral familiar 

Situación laboral de ocupación 

1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 3 puntos 

2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 3 puntos 

Situación laboral de desemprego (1) 

1º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos  

2º Proxenitora/proxenitor ou responsable legal 2 puntos  

 

c. Situación económica segundo a renda per cápita mensual  

Inferior ao 25% do IPREM  +4 puntos  

Entre o 25% e o 50% do IPREM +3 puntos   

Superior ao 50% e inferior ao 75% do IPREM +2puntos    

Entre o 75% e o 100% do IPREM +1 puntos 

Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM -1 puntos 

Entre o 125% e o 150% do IPREM -2 puntos 

Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM  -3 puntos 

Igual ou superior ao 200% do IPREM -4 puntos 

 
(2) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao de 

apertura do prazo de presentación de solicitudes. 

No caso de familias monoparentais adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente computando 

por dous. 

En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa. 
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 ANEXO II- SOLICITUDES 
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            O Sr. Alcalde pide explicación do voto e di que o tema da lingua é unha 

cuestión de simbolismo, da que non van a facer unha guerra porque o Regulamento é 

un traballo do equipo de goberno e de todos os colectivos, tratándose o sinalado dunha 

cuestión puntual, que non vai a impedir que saia adiante. 

  

6º.- DICTAME DA  PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE 

UTILIZACIÓN DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE 

TEO. 

O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, deportes e comunicación 

social, Dª. Carme Hermida Gulías. 

 

Dª. Carme Hermida O Sr. Alcalde da  conta do dictame favorable da Comisión 

Informativa de Cultura, Deportes e Comunicación Social, sobre a proposta de 

Regulamento de utilización dos pavillóns deportivos municipais do Concello de Teo, 

que se recolle a continuación.  
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
Considerando a necesidade de dispor dun Regulamento de utilización dos Pavillóns 

Deportivos Municipais do Concello de Teo, aos efectos de garantir a correcta e óptima 
utilización das citadas instalacións. 
 

Visto o disposto nos artigos 25 e 28 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases 
do Réxime Local e no artigo 49 da mesma Lei. 
 

En virtude do exposto, e en consonancia coa documentación do expediente, proponse 
ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa correspondente, a adopción do seguinte 
ACORDO: 
 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Utilización dos Pavillóns Deportivos 
Municipaisdo Concello de Teo, que se recolle como anexo ao presente. 
 

Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 días. De non 
formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 
  

Terceiro.- Os acordos definitivos, incluído o inicial elevado automaticamente a tal 
categoría, e o texto íntegro do Regulamento, deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, 
sen que entre en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no 
art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei. 

 
 ANEXO 
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REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DO 

CONCELLO DE TEO 
 

DISPOSICIÓNS XERAIS 
ARTIGO 1º. 
Constitúe o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento dos pavillóns 
deportivos municipais do Concello de Teo situados nos lugares de Calo, Os Tilos e A 
Ramallosa. A competencia municipal respecto desta materia está recoñecida no artigo 25.2 m) 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local. 
 
ARTIGO 2º. 
O Concello de Teo persegue na xestión dos pavillóns deportivos da súa competencia os 
seguintes obxectivos: 
a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacións deportivas municipais, garantindo o seu 
uso a toda a cidadanía en condicións de igualdade. 
b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoñibles, tanto materiais coma humanos. 
c) Fomentar o deporte e a educación física entre a veciñanza e procurar o desenvolvemento 
integral da persoa, independentemente da súa idade, buscando ademais crear hábitos de vida 
saudable. 
d) Coordinar os esforzos e as actividades deportivas que se poidan realizar no Concello, sexan 
estas promovidas pola institución municipal, polas entidades deportivas ou por particulares. 
 
ARTIGO 3º. 
1. As instalacións deportivas municipais son bens de dominio público que se destinan ó servizo 
deportivo da cidadanía.  
2. As instalacións afectadas por este regulamento son os pavillóns deportivos municipais de 
Calo, Os Tilos e A Ramallosa.  
 
ARTIGO 4º. 
1. Os pavillóns deportivos municipais destinaranse á práctica das actividades deportivas que se 
axusten ás características das súas instalacións, previa autorización da alcaldía ou concellaría 
en quen delegar. 
2. Ocasionalmente e previa autorización específica da alcaldía ou da Comisión de Goberno, 
poderán utilizarse para a realización doutras manifestacións artísticas, culturais, sociais ou de 
interese para a comunidade veciñal. 
 

COMPETENCIAS 
ARTIGO 5º. 
Compételle ó Pleno da Corporación o exercicio das seguintes facultades: 
1. Aprobación, modificación e revogación deste regulamento. 
2. Fixar as taxas pola utilización das instalacións. 
 
ARTIGO 6º. 
Compételle á Alcaldía ou Concellaría competente en materia de deportes, previa delegación: 
1. Dirixir e organizar os servizos dos pavillóns deportivos municipais. 
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2. Coordinar a utilización dos pavillóns deportivos municipais e os programas de actividades 
que nelas se desenvolvan. 
3. Ditar as normas de utilización específicas de cada unha das instalacións deportivas 
municipais consonte cos principios que se recollen no presente regulamento. 
4. Outorgar as autorizacións precisas para a utilización dos pavillóns deportivos municipais. 
5. Autorizar a colocación de publicidade nos recintos dos pavillóns. 
6. Impor as sancións que legal e regulamentariamente correspondan ás infraccións que poidan 
cometer os usuarios/as. 
7. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e as que asignadas ó Concello non 
se atribúan expresamente a outro órgano. 
 
ARTIGO 7º. 
Correspóndelle á Concellaría competente en materia de Deportes: 
1. A elaboración dos informes que lle soliciten a Alcaldía, a Comisión Informativa, a Comisión 
de Goberno ou o Pleno da Corporación. 
2. O establecemento de directrices de uso e do horario de utilización dos pavillóns deportivos. 
3. O establecemento dos prazos para a realización das solicitudes de uso dos pavillóns. 
3. A proposta de convenios coas asociacións e entidades deportivas sobre utilización dos 
pavillóns. 
4. A resolución das incidencias ordinarias que xurdan na xestión dos pavillóns. 
5. Todas aquelas competencias que se lle asignen por delegación da Alcaldía. 
 

DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS 
ARTIGO 8º. 
1. Toda a cidadanía de Teo ten dereito a acceder e a usar os pavillóns deportivos municipais 
en condicións de igualdade, con suxeición ós principios democráticos de convivencia, ás 
normas que contén o presente regulamento e ás instrucións que na súa execución diten as 
autoridades municipais e quen se encargar da xestión do servizo. 
2. O dereito de uso tamén se axustará ás condicións da autorización municipal e ós horarios 
aprobados. 
3. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacións e suxestións que estime 
pertinentes perante os encargados municipais das instalacións deportivas ou, por escrito, 
perante a Alcaldía. 
 
ARTIGO 9º. 
Os/as usuarios/as teñen a obriga de: 
1. Colaborar no mantemento en debidas condicións de limpeza e hixiene das instalacións . 
2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das instalacións. 
3. Acatar as normas de uso xeral contidas neste regulamento e aquelas específicas que as 
autoridades municipais diten para as distintas instalacións. 
 
ARTIGO 10º. 
As avarías, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacións como consecuencia 
dunha desaxeitada ou neglixente utilización darán lugar á responsabilidade por parte do seu 
autor ou autores, que lles será esixida polo Concello de conformidade co procedemento legal e 
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regulamentariamente establecido. Todo isto sen prexuízo da sanción administrativa que 
proceda. 
As entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que efectuasen a reserva 
de uso das instalacións terán a consideración de responsables subsidiarios dos danos 
producidos.  
 
ARTIGO 11º. 
Os/as responsables das instalacións deportivas poderanas pechar por razóns climatolóxicas, 
de seguridade ou cando se dean circunstancias que poidan ocasionar danos ás persoas ou 
instalacións. 
Cando haxa que pechar as instalacións para a realización de obras ou melloras, o peche 
deberá ser debidamente comunicado ós usuarios/as con autorizacións concedidas 
previamente, que tamén recibirán unha comunicación sobre a previsión da nova apertura. 
 

USO DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS 
ARTIGO 12º. 
O uso dos pavillóns deportivos municipais estará suxeito á autorización expresa emitida pola 
Alcaldía ou Concellaría que teña a competencia delegada e previo pagamento da taxa 
regulamentariamente aprobada. 
 
ARTIGO 13º. 
O uso dos pavillóns deportivos municipais computarase por módulos de 60 minutos. 
 
ARTIGO 14º. 
As actividades que se desenvolvan nos pavillóns deportivos municipais poden ter carácter 
anual, mensual ou puntual. En consideración das actividades extraescolares promovidas polos 
centros escolares ou polas súas ANPAS, tamén se poden conceder autorizacións para o 
período de duración do curso escolar. 
 
ARTIGO 15º. 
A Concellaría competente en materia de deportes, establecerá os prazos para a presentación 
das solicitudes de uso dos pavillóns municipais, que comunicará coa suficiente publicidade á 
cidadanía. 
O modelo de solicitude para a utilización das instalacións, que estará a disposición de calquera 
potencial usuario/a, aparece recollido no anexo I.  
 
ARTIGO 16º. 
As actividades organizadas polo Concello de Teo terán prioridade absoluta de ocupación dos 
módulos horarios dos pavillóns deportivos municipais. Nos espazos non utilizados polo 
Concello atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelación: 
1. Centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas actividades que 
non se poidan realizar nas súas instalacións. 
2. ANPAS dos centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas 
actividades que non se poidan realizar nas instalacións do centro escolar.  
3. Entidades ou asociacións deportivas ou culturais inscritas no Rexistro de Asociacións do 
Concello de Teo. 
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4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Teo. 
5. Particulares empadroados no Concello de Teo. 
6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular que o solicitar. 
A prelación aplicarase concedendo módulo a módulo e non o conxunto dos módulos 
solicitados. 
 
ARTIGO 17º. 
O uso das instalacións durante un ou máis períodos temporais non comporta ningún dereito 
adquido para os seguintes. 
 
ARTIGO 18º. 
Cando existan solicitudes de uso dos pavillóns deportivos para actividades de carácter puntual 
que sexan de interese e de relevancia para a práctica deportiva da colectividade e as datas 
sinaladas coincidan con módulos previamente asignados, a autorización municipal non se 
poderá conceder sen poñer o feito en coñecemento dos usuarios/as, ós/ás que ademais se lles 
deberá ofrecer outra data para a realización da actividade. 
 
ARTIGO 19º. 
Unha vez obtida a autorización, o non uso reiterado do módulo concedido e reservado dará 
lugar, unha vez oídos os afectados, á anulación da autorización. 
 
ARTIGO 20º. 
Os pavillóns deportivos municipais non poderán ser concedidos ás distintas Federacións ou 
Asociacións para a realización de competicións oficiais de non ser que medie unha autorización 
expresa da Alcaldía ou da Concellaría delegada. 
 

NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE 
ARTIGO 21º. 
Establécense as seguintes normas xerais, que perseguen fundamentalmente o fomento de 
hábitos hixiénicos, a boa convivencia, o respecto ós demais, o coidado e mantemento das 
instalacións e a prevención de riscos de todo tipo: 
1. Todo usuario/a estará obrigado a velar polo bo estado de conservación das instalacións e 
servizos, e, polo tanto, impedirá ou denunciará todos os actos que deterioren as instalacións ou 
os servizos e advertirá ós empregados ou responsables municipais cando observe anomalías 
nas instalacións ou no material destas. 
2. As persoas que cheguen ou abandonen as instalacións deportivas deberán gardar o debido 
silencio para non interferiren na actividade que nese momento se estea a desenvolver. 
Evitarase tamén a entrada no lugar de desenvolvemento da actividade antes da hora 
concedida. 
3. Para garantir o correcto aproveitamento das instalacións, deberase abandonar a pista con 
puntualidade para permitir que os seguintes usuarios/as aproveiten ó máximo o seu tempo.  
4. Nos módulos adscritos a centros escolares, ANPAS, asociacións ou entidades para o seu 
uso por menores de 18 anos estes deberán estar acompañados durante o desenvolvemento da 
actividade por un mestre, un adestrador ou un adulto responsable. 
5. É obrigatoria a utilización da vestimenta e o calzado deportivo axeitado ás diferentes 
instalacións. 
6. Deberanse respectar os espazos reservados aos diferentes usos da instalación deportiva. 
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7. Cando se faga uso de material específico, unha vez rematada a actividade este deberá 
quedar arrombado no seu lugar. É obrigatorio que a instalación quede nas debidas condicións 
para ser usada no seguinte módulo. 
8. Para a comodidade de todos os usuarios/as e para tratar de promover valores ambientais, o 
tempo de utilización das duchas e da luz será o estritamente necesario. 
9. Por razóns de salubridade pública usaranse as papeleiras e os colectores para depositar o 
lixo. 
10. Non se poderá acceder ás pistas das instalacións deportivas con animais, agás que estes 
sexan cans-guía das persoas invidentes, sempre que vaian debidamente identificados. 
11. Non se autoriza o acceso ás pistas e ós vestiarios de persoas non participantes nas 
actividades deportivas. Exceptúase desta prohibición o representante familiar dos deportistas 
con algún tipo de eiva física ou psíquica. 
12. Desaconséllase a realización de xogos e prácticas perigosas e, en xeral, todos aqueles 
actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o desenvolvemento das actividades que se leven 
a cabo. 
13. Recoméndase a todos os usuarios que se sometan a un recoñecemento médico previo á 
práctica deportiva, sobre todo aqueles que permanecesen inactivos durante un período 
prolongado de tempo ou padezan algunha enfermidade de carácter crónico. 
14. Todo accidente que se produza na instalación será comunicado antes de abandonala. 
 
ARTIGO 22º. 
1. A publicidade comercial estática e fixa nas instalacións deportivas municipais, calquera que 
sexa o soporte en que se desexe materializar a mensaxe, queda suxeita á previa autorización 
da Alcaldía e ó aboamento da taxa por establecemento de carteis publicitarios. 
2. Non obstante o anterior, a autorización de uso dos pavillóns municipais levará aparellado o 
permiso de colocación puntual da publicidade durante a actividade sempre que esta non atente 
contra os valores básicos da convivencia e dos seres humanos. 
 
ARTIGO 23º. 
1. O concello de Teo non se fai responsable dos obxectos subtraídos, extraviados, cambiados 
ou estragados dentro das instalacións deportivas municipais. 
2. Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalación serán 
custodiados polos empregados municipais durante un prazo máximo de 15 días. Se nese prazo 
non son reclamados polo seu propietario ou propietaria, serán entregados á policía local ou ós 
servizos sociais do Concello. 
 
ARTIGO 24º. 
O Concello de Teo non se fai responsable das lesións ou accidentes acontecidos ós/ás 
usuarios/as das instalacións deportivas municipais que sexan consecuencia da propia práctica 
deportiva desenvolvida. 
 
ARTIGO 25º. 
O persoal da instalación, que estará debidamente identificado, será o responsable de facer 
cumprir os/as usuarios/as as normas de uso desta, e poderá, se é o caso, expulsar do recinto a 
quen incumpra o contido deste regulamento. 
 
ARTIGO 26º. 
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As normas de uso particular das distintas instalacións, que complementarán e desenvolverán 
as de carácter xeral contidas neste regulamento, serán aprobadas en cada caso pola Alcaldía. 
 

INFRACCIÓNS 
ARTIGO 27º. 
1. O incumprimento do disposto neste regulamento poderá dar lugar á expulsión do recinto, con 
posterior perda, se é o caso, da condición de socio, abonado ou usuario por un período que irá 
de un mes a un ano. Todo isto sen prexuízo da esixencia das responsabilidades civís ou doutro 
natureza que procedan. 
2. Para a gradación das sancións terase en conta a gravidade da infracción, a reincidencia e os 
prexuízos ocasionados aos usuarios e/ou ás instalacións. 
3. Con independencia da imposición das sancións que procedan, se algunha infracción levase 
aparellada unha deterioración, rotura ou estrago dalgún elemento da instalación deportiva, o 
infractor deberá aboar o importe das reparacións ou reposicións de materiais que haxan que 
realizar. 
4. Para todos os efectos, terán a consideración de responsables subsidiarios dos danos 
producidos as entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que efectuasen 
o alugueiro de uso das instalacións. As reincidencias na comisión de infraccións poderán dar 
lugar á anulación ou suspensión temporal ou total das reservas que se puidesen conceder a 
estas entidades. 
5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Real 
Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para 
o exercicio da potestade sancionadora. 
 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS 
Primeira.- A interpretación das normas deste regulamento será levada a cabo polo órgano 
competente do Concello de Teo, órgano que poderá ditar as instrucións necesarias para a súa 
aplicación. 
Segunda.- O presente regulamento entrará en vigor unha vez aprobado definitivamente polo 
Concello e publicado o texto íntegro e o acordo no Boletín Oficial da Provincia e teña 
transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
regulamentadora das bases de réxime local. 

 
 

ANEXO I 
SOLICITUDE DE UTILIZACION DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE TEO 
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APELIDOS: 

................................................................................................................................................... 

NOME: 

……………………………………………………………………………………………………... 

NIF:  

........................................................................................................................................................

....... 

DIRECCIÓN: 

………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

.................................................................................................................. 

CORREO 

ELECTRÓNICO:……………………………………………………………………………….. 

EN CALIDADE DE ……………………………………………………………………………………….. 

DA ENTIDADE/GRUPO 

………………………………………………………………………………….. 

 
SOLICITA A: 

 

PAVILLÓNS DEPORTIVO MUNICIPAL DE : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

PARA A REALIZACIÓN DE: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

O/S DIA/S: 

................................................................................................................................................. 

DURANTE OS MESES: 
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………………………………………………………………………………... 

EN HORARIO: 

……………………………............................................................................................ 

Nº DE PARTICIPANTES PREVISTO: 

………………………………………………………………… 

 

 
En Teo, a …………………… de ……………………………. de 20…… 

Sinatura” 
 

Dª. Carme Hermida explica que ao igual que ocorre co regulamento anterior, o 

regulamento de utilización dos pavillóns procede doutro que fora rexeitado 

pretendéndose a través do mesmo, ao igual que co anterior, regular todas as 

instalacións deportivas e culturais. Explica que tal el como se acordou nunha reunión 

cos distintos grupos o regulamento refírese so aos pavillóns deportivos municipais. 

Explica que o obxectivo segue a ser o mesmo que antes, que toda cidadanía coñeza os 

mecanismos do uso, de control e de garantías que pode recibir no momento en que 

solicite utilizar un pavillón deportivo municipal, cales son as súas obrigas, os seus 

dereitos, cal é o procedemento para solicitalo, etc., ocupándose tamén dun aspecto 

importante que non estaba regulado que é o da prelación a seguir cando existan 

diferentes solicitudes nunha mesma franxa horaria. A concelleira do BNG explica que o 

regulamento foi presentado a todos os grupos con bastante antelación, recolléndose as 

suxerencias feitas polos diferentes grupos. Dª. Carme Hermida salienta que se as 

circunstancias non cambiaron dende as reunións e a Comisión Informativa 

correspondente, ao remate deste punto todos poderanse felicitar porque todo o mundo 

vai poder coñecer de primeira man cales van a ser as regras a aplicar sen que ter 

ningunha dúbida ao respecto. 

 

O concelleiro do grupo mixto (INTEO) amosa a súa conformidade. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Carlos Rego, sinala que o seu grupo está de acordo, 

pero que se van a abster, ao igual que no punto seguinte da orde do día, non por estar 

en contra destes regulamentos, pero sí en contra de regulamentos que sexan brindis 

ao sol, como o regulamento de ruídos. O Sr. Rego salienta que este é un brindis ao sol 

máis e que das 53 propostas do BNG, 49 foron regulamentos, taxas e ordenanzas. O 

portavoz do PSOE sinala que o regulamento fala de “dirixir e organizar os servizos dos 
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pavillóns deportivos municipais e os programas de actividades que neles se 

desenvolvan” e do “establecemento de directrices de uso e do horario de utilización dos 

pavillóns deportivos”. Continua o Sr. Rego a súa intervención sinalando que o 

Regulamento tamén se refire, dentro das normas de uso e seguridade, á obriga de 

“abandonar a pista con puntualidade” e de “utilización da vestimenta e o calzado 

deportivo axeitado ás diferentes instalacións” e da obriga de que “a instalación queden 

nas debidas condicións para ser usadas no seguinte módulo”. O Sr. Rego opina que 

todo isto é perfecto e pregunta quen vai a vixiar para que isto se leve a cabo. 

Dirixíndose á concelleira do BNG, pregúntalle se sabe o número de persoas que se van 

a adicar a este tema. O Sr. Rego sinala que descoñece se os pavillóns teñen algunha 

poliza de responsabilidade civil, porque pode ocorrer que se poida lesionar alguén que 

este facendo prácticas deportivas nas instalacións, preguntando se existe cobertura no 

Concello. 

 

 A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, asiente. 

 

 O portavoz do PP, Sr. Blanco, cede a palabra ao concelleiro do PP, Sr. Vázquez 

Pallas.  

 

 O Sr. Pallas sinala que en principio están de acordo co tema, que falou cos 

veciños e ca asociación recreativa dos Tilos e que lle dixeron que estaba ben feito polo 

que o seu grupo vai a apoiar o regulamento. 

 

 A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, agradece o apoio do PP e de INTEO. 

Dirixíndose ao Sr. Rego dille que segundo se lle informou a ela o persoal competente 

do Concello os seguros de responsabilidade civil que ten subscritos o Concello de Teo 

cubren calquera tipo de instalacións municipais e calquera tipo de acto organizado polo 

Concello, sendo que o que non vai a cubrir é calquera lesión producida como 

consecuencia da práctica deportiva, que se cubren por outro tipo de pólizas, que supón 

que as propias federacións ou os propios deportistas contarán con elas. Tratándose do 

persoal a concelleira do BNG, salienta que é a terceira vez que resposta a esa 

pregunta aos concelleiro do PSOE, primeiro a Sandra Riveiro, despois ao Sr. Leis e 

agora ao Sr. Rego. Sinala que ela garante que o persoal de deportes do Concello é 

suficiente para cubrir a utilización dos pavillóns, aínda que non vain a estar alí todo o 

tempo, sendo que os pavillóns van a estar a disposición do público todo o tempo que 

teñan que estar. Tratándose do tema dos regulamentos e taxas, sinala que non é que 

ao equipo de goberno lle goste especialmente facer regulamentos e taxas, sendo que 
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se se fan é porque non estaban feitos e son precisos xa que as actividades teñen que 

estar reguladas. 

 

 O Sr. Parajó sinala que se reitera no dito anteriormente e que el xa coñecía que 

estaba asegurado o tema dos pavillóns como outras instalacións do Concello coa 

póliza de responsabilidade civil. Lembra que o outro día se lle dixo que había unha 

persoa de deportes se encargaría de abrir e pechar os pavillóns, e aínda que sería 

moito mellor que houbera unha persoa por pavillón, todo se andará. Opina que o tema 

dos pavillóns é un tema que había que regular e que é importante. 

 

 O Sr. Rego salienta que se trata de 3 pavillóns, que teñen unha actividade 

elevada. Pregunta que vai a ocorrer se hai unha coincidencia na utilización dos 

pavillóns, sendo que unha persoa soa non se vai poder facer cargo de todos. O Sr. 

Rego remata a súa intervencíón sinalando que o feito de que se que diga que con unha 

persoa se vai atender aos tres pavillóns o ve complicado. 

 

O Sr. Pallas, sinala que non ten nada máis que engadir.  

 

O Sr. Alcalde salienta que vivimos non Concello que vivimos, e que temos o 

cadro persoal e o orzamento que hai, sendo que a todos lle gostaría que puidera haber 

unha persoa por pavillón pero que eso non é posible, sendo ademais que se trata dun 

tema que leva anos sen regular non podendo pretenderse agora que sexa ideal ao cen 

por cen. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación con once votos a favor (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis 

abstencións (6 PSOE), acorda: 
 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Utilización dos Pavillóns 
Deportivos Municipais do Concello de Teo, que se recolle como anexo ao 
presente. 
 

Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio 
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 
30 días. De non formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado 
o acordo ata entón provisional. 
  

Terceiro.- Os acordos definitivos, incluído o inicial elevado 
automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro do Regulamento, deberá 
publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve 
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a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 
2 de abril, de conformidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei. 

 
 ANEXO 

 
REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS 

DO CONCELLO DE TEO 
 

DISPOSICIÓNS XERAIS 
ARTIGO 1º. 
Constitúe o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento dos pavillóns 
deportivos municipais do Concello de Teo situados nos lugares de Calo, Os Tilos e A 
Ramallosa. A competencia municipal respecto desta materia está recoñecida no artigo 
25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local. 
 
ARTIGO 2º. 
O Concello de Teo persegue na xestión dos pavillóns deportivos da súa competencia 
os seguintes obxectivos: 
a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacións deportivas municipais, garantindo o 
seu uso a toda a cidadanía en condicións de igualdade. 
b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoñibles, tanto materiais coma humanos. 
c) Fomentar o deporte e a educación física entre a veciñanza e procurar o 
desenvolvemento integral da persoa, independentemente da súa idade, buscando 
ademais crear hábitos de vida saudable. 
d) Coordinar os esforzos e as actividades deportivas que se poidan realizar no 
Concello, sexan estas promovidas pola institución municipal, polas entidades 
deportivas ou por particulares. 
 
ARTIGO 3º. 
1. As instalacións deportivas municipais son bens de dominio público que se destinan ó 
servizo deportivo da cidadanía.  
2. As instalacións afectadas por este regulamento son os pavillóns deportivos 
municipais de Calo, Os Tilos e A Ramallosa.  
 
ARTIGO 4º. 
1. Os pavillóns deportivos municipais destinaranse á práctica das actividades 
deportivas que se axusten ás características das súas instalacións, previa autorización 
da alcaldía ou concellaría en quen delegar. 
2. Ocasionalmente e previa autorización específica da alcaldía ou da Comisión de 
Goberno, poderán utilizarse para a realización doutras manifestacións artísticas, 
culturais, sociais ou de interese para a comunidade veciñal. 
 

COMPETENCIAS 
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ARTIGO 5º. 
Compételle ó Pleno da Corporación o exercicio das seguintes facultades: 
1. Aprobación, modificación e revogación deste regulamento. 
2. Fixar as taxas pola utilización das instalacións. 
 
ARTIGO 6º. 
Compételle á Alcaldía ou Concellaría competente en materia de deportes, previa 
delegación: 
1. Dirixir e organizar os servizos dos pavillóns deportivos municipais. 
2. Coordinar a utilización dos pavillóns deportivos municipais e os programas de 
actividades que nelas se desenvolvan. 
3. Ditar as normas de utilización específicas de cada unha das instalacións deportivas 
municipais consonte cos principios que se recollen no presente regulamento. 
4. Outorgar as autorizacións precisas para a utilización dos pavillóns deportivos 
municipais. 
5. Autorizar a colocación de publicidade nos recintos dos pavillóns. 
6. Impor as sancións que legal e regulamentariamente correspondan ás infraccións que 
poidan cometer os usuarios/as. 
7. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e as que asignadas ó 
Concello non se atribúan expresamente a outro órgano. 
 
ARTIGO 7º. 
Correspóndelle á Concellaría competente en materia de Deportes: 
1. A elaboración dos informes que lle soliciten a Alcaldía, a Comisión Informativa, a 
Comisión de Goberno ou o Pleno da Corporación. 
2. O establecemento de directrices de uso e do horario de utilización dos pavillóns 
deportivos. 
3. O establecemento dos prazos para a realización das solicitudes de uso dos 
pavillóns. 
3. A proposta de convenios coas asociacións e entidades deportivas sobre utilización 
dos pavillóns. 
4. A resolución das incidencias ordinarias que xurdan na xestión dos pavillóns. 
5. Todas aquelas competencias que se lle asignen por delegación da Alcaldía. 
 

DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS 
ARTIGO 8º. 
1. Toda a cidadanía de Teo ten dereito a acceder e a usar os pavillóns deportivos 
municipais en condicións de igualdade, con suxeición ós principios democráticos de 
convivencia, ás normas que contén o presente regulamento e ás instrucións que na súa 
execución diten as autoridades municipais e quen se encargar da xestión do servizo. 
2. O dereito de uso tamén se axustará ás condicións da autorización municipal e ós 
horarios aprobados. 
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3. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacións e suxestións que estime 
pertinentes perante os encargados municipais das instalacións deportivas ou, por 
escrito, perante a Alcaldía. 
 
ARTIGO 9º. 
Os/as usuarios/as teñen a obriga de: 
1. Colaborar no mantemento en debidas condicións de limpeza e hixiene das 
instalacións . 
2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das 
instalacións. 
3. Acatar as normas de uso xeral contidas neste regulamento e aquelas específicas 
que as autoridades municipais diten para as distintas instalacións. 
 
ARTIGO 10º. 
As avarías, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacións como 
consecuencia dunha desaxeitada ou neglixente utilización darán lugar á 
responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles será esixida polo Concello 
de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo isto 
sen prexuízo da sanción administrativa que proceda. 
As entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que efectuasen a 
reserva de uso das instalacións terán a consideración de responsables subsidiarios dos 
danos producidos.  
 
ARTIGO 11º. 
Os/as responsables das instalacións deportivas poderanas pechar por razóns 
climatolóxicas, de seguridade ou cando se dean circunstancias que poidan ocasionar 
danos ás persoas ou instalacións. 
Cando haxa que pechar as instalacións para a realización de obras ou melloras, o 
peche deberá ser debidamente comunicado ós usuarios/as con autorizacións 
concedidas previamente, que tamén recibirán unha comunicación sobre a previsión da 
nova apertura. 
 

USO DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS 
ARTIGO 12º. 
O uso dos pavillóns deportivos municipais estará suxeito á autorización expresa emitida 
pola Alcaldía ou Concellaría que teña a competencia delegada e previo pagamento da 
taxa regulamentariamente aprobada. 
 
ARTIGO 13º. 
O uso dos pavillóns deportivos municipais computarase por módulos de 60 minutos. 
 
ARTIGO 14º. 
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As actividades que se desenvolvan nos pavillóns deportivos municipais poden ter 
carácter anual, mensual ou puntual. En consideración das actividades extraescolares 
promovidas polos centros escolares ou polas súas ANPAS, tamén se poden conceder 
autorizacións para o período de duración do curso escolar. 
 
ARTIGO 15º. 
A Concellaría competente en materia de deportes, establecerá os prazos para a 
presentación das solicitudes de uso dos pavillóns municipais, que comunicará coa 
suficiente publicidade á cidadanía. 
O modelo de solicitude para a utilización das instalacións, que estará a disposición de 
calquera potencial usuario/a, aparece recollido no anexo I.  
 
ARTIGO 16º. 
As actividades organizadas polo Concello de Teo terán prioridade absoluta de 
ocupación dos módulos horarios dos pavillóns deportivos municipais. Nos espazos non 
utilizados polo Concello atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelación: 
1. Centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas 
actividades que non se poidan realizar nas súas instalacións. 
2. ANPAS dos centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para 
aquelas actividades que non se poidan realizar nas instalacións do centro escolar.  
3. Entidades ou asociacións deportivas ou culturais inscritas no Rexistro de 
Asociacións do Concello de Teo. 
4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Teo. 
5. Particulares empadroados no Concello de Teo. 
6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular que o solicitar. 
A prelación aplicarase concedendo módulo a módulo e non o conxunto dos módulos 
solicitados. 
 
ARTIGO 17º. 
O uso das instalacións durante un ou máis períodos temporais non comporta ningún 
dereito adquido para os seguintes. 
 
ARTIGO 18º. 
Cando existan solicitudes de uso dos pavillóns deportivos para actividades de carácter 
puntual que sexan de interese e de relevancia para a práctica deportiva da 
colectividade e as datas sinaladas coincidan con módulos previamente asignados, a 
autorización municipal non se poderá conceder sen poñer o feito en coñecemento dos 
usuarios/as, ós/ás que ademais se lles deberá ofrecer outra data para a realización da 
actividade. 
 
ARTIGO 19º. 
Unha vez obtida a autorización, o non uso reiterado do módulo concedido e reservado 
dará lugar, unha vez oídos os afectados, á anulación da autorización. 
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ARTIGO 20º. 
Os pavillóns deportivos municipais non poderán ser concedidos ás distintas 
Federacións ou Asociacións para a realización de competicións oficiais de non ser que 
medie unha autorización expresa da Alcaldía ou da Concellaría delegada. 
 

NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE 
ARTIGO 21º. 
Establécense as seguintes normas xerais, que perseguen fundamentalmente o fomento 
de hábitos hixiénicos, a boa convivencia, o respecto ós demais, o coidado e 
mantemento das instalacións e a prevención de riscos de todo tipo: 
1. Todo usuario/a estará obrigado a velar polo bo estado de conservación das 
instalacións e servizos, e, polo tanto, impedirá ou denunciará todos os actos que 
deterioren as instalacións ou os servizos e advertirá ós empregados ou responsables 
municipais cando observe anomalías nas instalacións ou no material destas. 
2. As persoas que cheguen ou abandonen as instalacións deportivas deberán gardar o 
debido silencio para non interferiren na actividade que nese momento se estea a 
desenvolver. Evitarase tamén a entrada no lugar de desenvolvemento da actividade 
antes da hora concedida. 
3. Para garantir o correcto aproveitamento das instalacións, deberase abandonar a 
pista con puntualidade para permitir que os seguintes usuarios/as aproveiten ó máximo 
o seu tempo.  
4. Nos módulos adscritos a centros escolares, ANPAS, asociacións ou entidades para 
o seu uso por menores de 18 anos estes deberán estar acompañados durante o 
desenvolvemento da actividade por un mestre, un adestrador ou un adulto responsable. 
5. É obrigatoria a utilización da vestimenta e o calzado deportivo axeitado ás diferentes 
instalacións. 
6. Deberanse respectar os espazos reservados aos diferentes usos da instalación 
deportiva. 
7. Cando se faga uso de material específico, unha vez rematada a actividade este 
deberá quedar arrombado no seu lugar. É obrigatorio que a instalación quede nas 
debidas condicións para ser usada no seguinte módulo. 
8. Para a comodidade de todos os usuarios/as e para tratar de promover valores 
ambientais, o tempo de utilización das duchas e da luz será o estritamente necesario. 
9. Por razóns de salubridade pública usaranse as papeleiras e os colectores para 
depositar o lixo. 
10. Non se poderá acceder ás pistas das instalacións deportivas con animais, agás que 
estes sexan cans-guía das persoas invidentes, sempre que vaian debidamente 
identificados. 
11. Non se autoriza o acceso ás pistas e ós vestiarios de persoas non participantes nas 
actividades deportivas. Exceptúase desta prohibición o representante familiar dos 
deportistas con algún tipo de eiva física ou psíquica. 
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12. Desaconséllase a realización de xogos e prácticas perigosas e, en xeral, todos 
aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o desenvolvemento das 
actividades que se leven a cabo. 
13. Recoméndase a todos os usuarios que se sometan a un recoñecemento médico 
previo á práctica deportiva, sobre todo aqueles que permanecesen inactivos durante un 
período prolongado de tempo ou padezan algunha enfermidade de carácter crónico. 
14. Todo accidente que se produza na instalación será comunicado antes de 
abandonala. 
 
ARTIGO 22º. 
1. A publicidade comercial estática e fixa nas instalacións deportivas municipais, 
calquera que sexa o soporte en que se desexe materializar a mensaxe, queda suxeita 
á previa autorización da Alcaldía e ó aboamento da taxa por establecemento de carteis 
publicitarios. 
2. Non obstante o anterior, a autorización de uso dos pavillóns municipais levará 
aparellado o permiso de colocación puntual da publicidade durante a actividade sempre 
que esta non atente contra os valores básicos da convivencia e dos seres humanos. 
 
ARTIGO 23º. 
1. O concello de Teo non se fai responsable dos obxectos subtraídos, extraviados, 
cambiados ou estragados dentro das instalacións deportivas municipais. 
2. Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalación 
serán custodiados polos empregados municipais durante un prazo máximo de 15 días. 
Se nese prazo non son reclamados polo seu propietario ou propietaria, serán 
entregados á policía local ou ós servizos sociais do Concello. 
 
ARTIGO 24º. 
O Concello de Teo non se fai responsable das lesións ou accidentes acontecidos ós/ás 
usuarios/as das instalacións deportivas municipais que sexan consecuencia da propia 
práctica deportiva desenvolvida. 
 
ARTIGO 25º. 
O persoal da instalación, que estará debidamente identificado, será o responsable de 
facer cumprir os/as usuarios/as as normas de uso desta, e poderá, se é o caso, 
expulsar do recinto a quen incumpra o contido deste regulamento. 
 
ARTIGO 26º. 
As normas de uso particular das distintas instalacións, que complementarán e 
desenvolverán as de carácter xeral contidas neste regulamento, serán aprobadas en 
cada caso pola Alcaldía. 
 

INFRACCIÓNS 
ARTIGO 27º. 
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1. O incumprimento do disposto neste regulamento poderá dar lugar á expulsión do 
recinto, con posterior perda, se é o caso, da condición de socio, abonado ou usuario 
por un período que irá de un mes a un ano. Todo isto sen prexuízo da esixencia das 
responsabilidades civís ou doutro natureza que procedan. 
2. Para a gradación das sancións terase en conta a gravidade da infracción, a 
reincidencia e os prexuízos ocasionados aos usuarios e/ou ás instalacións. 
3. Con independencia da imposición das sancións que procedan, se algunha infracción 
levase aparellada unha deterioración, rotura ou estrago dalgún elemento da instalación 
deportiva, o infractor deberá aboar o importe das reparacións ou reposicións de 
materiais que haxan que realizar. 
4. Para todos os efectos, terán a consideración de responsables subsidiarios dos danos 
producidos as entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que 
efectuasen o alugueiro de uso das instalacións. As reincidencias na comisión de 
infraccións poderán dar lugar á anulación ou suspensión temporal ou total das reservas 
que se puidesen conceder a estas entidades. 
5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Real 
Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do 
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. 
 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS 
Primeira.- A interpretación das normas deste regulamento será levada a cabo polo 
órgano competente do Concello de Teo, órgano que poderá ditar as instrucións 
necesarias para a súa aplicación. 
Segunda.- O presente regulamento entrará en vigor unha vez aprobado definitivamente 
polo Concello e publicado o texto íntegro e o acordo no Boletín Oficial da Provincia e 
teña transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
regulamentadora das bases de réxime local. 

 
 

ANEXO I 
SOLICITUDE DE UTILIZACION DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS MUNICIPAIS DE 

TEO 
 

 
APELIDOS: 

...........................................................................................................................................

........ 

NOME: 

……………………………………………………………………………………………………..
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. 

NIF:  

...........................................................................................................................................

.................... 

DIRECCIÓN: 

………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

.................................................................................................................. 

CORREO 

ELECTRÓNICO:……………………………………………………………………………….. 

EN CALIDADE DE 

……………………………………………………………………………………….. 

DA ENTIDADE/GRUPO 

………………………………………………………………………………….. 

 

 
SOLICITA A: 

 

PAVILLÓNS DEPORTIVO MUNICIPAL DE : 

……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

PARA A REALIZACIÓN DE: 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
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………… 

O/S DIA/S: 

........................................................................................................................................

......... 

DURANTE OS MESES: 

………………………………………………………………………………... 

EN HORARIO: 

……………………………............................................................................................ 

Nº DE PARTICIPANTES PREVISTO: 

………………………………………………………………… 

 
En Teo, a …………………… de ……………………………. de 20…… 

Sinatura” 
 

 

7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS DE 

TITULARIDADE MUNICIPAL. 

  

O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, deportes e comunicación 

social, D. Carme Hermida Gulías. 

 

Dª. Carme Hermida O Sr. Alcalde da  conta do dictame favorable da Comisión 

Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, sobre a proposta de Ordenanza Fiscal 

Reguladora da taxa pola utilización dos pavillóns deportivos de titularidade municipal, 

que se recolle a continuación  

 

“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando a necesidade de corresponsabilizar ós usuarios dos pavillóns deportivos 
do  concello así como a necesidade de cofinanciar o mantemento e os gastos de 
funcionamento das citadas insatalacións. 
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Considerando que unha vía de financiación factible ven a ser o establecemento dunha 
taxa  previa aprobación da Ordenanza  Fiscal correspondente que a regule. 
 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia, dictamine 
favorablemente a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por utilización dos pavillóns 
deportivos de titularidade municipal, e se aprobe polo Pleno da Corporación, se someta 
a exposición pública por prazo de 30 días trala súa publicación no BOP, para a súa 
aprobación definitiva. 
Contra os acordos de establecemento de taxas  poderase interpoñer o recurso 
contencioso-administrativo  do artigo 19 do RDL2/2004. 
 
Teo, 16 de xuño de 2008. 
O ALCALDE” 
 

 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DOS 

PAVILLÓNS DEPORTIVOS DE   TITULARIDADE MUNICIPAL. 
 
 
Artigo 1.-Réxime Xurídico 
 
De conformidade có disposto no artigo 20.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en relación có artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, o Concello de Teo 
estabrece a Taxa por utilización de pavillóns deportivos de titularidade municipal, que 
se regulará pola presente Ordenanza Fiscal, e no seu defecto,  polo disposto no Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, a Lei 58/2003, Xeral Tributaria, Regulamento Xeral 
de Recadación, RD 939/2005, de 29 de xullo, o RD 520/2005, de 13 de maio. 
 
 
Artigo 2.º.  Feito impoñible. 
1.-A taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal nesta ordenanza constitúe unha prestación 
patrimonial de carácter público que se satisfará polos usuarios que voluntariamente 
soliciten a  utilización das instalacións deportivas e culturais municipais que de seguido 
se detallan: 
1.1.-Pavillóns polideportivos de Calo e Os Tilos (comprenderá a utilización dos 
vestiarios e duchas). 
1.2.- Pavillón deportivo da Ramallosa. 
 
 
Artigo 3.º . Suxeitos pasivos. 
Están obrigados ó pagamento desta taxa quen solicite a utilización das instalacións 
deportivas e culturais municipais enumeradas no artigo anterior. 
Non obstante o anterior, o Concello mediante acordo de Comisión de Goberno poderá 
subscribir acordos puntuais de colaboración sempre que isto redunde no interese xeral. 
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Artigo 4.º . Cota tributaria. Tarifa. 
O importe da taxa pola utilización das instalación deportivas e culturais municipais, 
cinguirase ás seguintes tarifas: 
 
4.1. Pavillóns polideportivos de Calo e Os Tilos. 
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 10 euros por hora ou fracción. 
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 20 euros por hora ou 
fracción. 
c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 35 euros por 
hora ou fracción. 
d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de 
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 150 euros. 
 
4.2. Pavillón polideportivo da Ramallosa. 
1. Mentres as instalación cubertas da Ramallosa non dispoñan de vestiarios, as súas 
tarifas serán as seguintes. 
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 5 euros por hora ou fracción. 
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 10 euros por hora ou 
fracción. 
c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 20 euros por 
hora ou fracción. 
d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de 
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 100 euros. 
2. Cando o pavillón da Ramallosa dispoña de vestiarios, a tarifas que rexerán serán as 
establecidas para os pavillóns de Calo e dos Tilos. 
 
Artigo 5.º . Normas de xestión. 
1. As solicitudes para a utilización das instalacións deportivas ou culturais propiedade 
municipal serán realizadas nun escrito dirixido á Alcaldía do Concello de Teo polos 
interesados, cunha antelación mínima de 3 días hábiles en relación ó momento no que 
se pretenda a súa utilización, concretando a data, hora, actividade que se desenvolverá 
e demais circunstancias de interese. 
2. A obriga do pagamento do da taxa orixinarase no momento no que se autorice a 
utilización das instalacións deportivas e culturais enumeradas no artigo 4.º. 
A autorización corresponderá a Alcaldía do Concello de Teo ou Concellaría delegada 
de Cultura e Deportes. O encargado das instalacións non permitirá a súa utilización sen 
a presentación da autorización municipal e do xustificante de ter ingresado o 
correspondente prezo público. 
3. O Concello de Teo, en casos debidamente xustificados, poderá esixir un depósito 
previo para responder, se é o caso, das indemnizacións polos desperfectos que poidan 
producirse nas instalacións deportivas e culturais municipais. Este depósito poderá 
constituírse en metálico, mediante aval bancario ou póliza de seguros. Devolverase o 
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seu importe, previo informe da sección de Deportes ou Cultura en que conste que non 
se causaron danos ou que estes foron reparados. 
4. Os gastos de persoal de servizo discontinuo (billeteiros, porteiros, vixilantes, 
electricistas...) e os gastos extraordinarios xerados serán por conta dos organizadores 
do acto. 
 
5.-A liquidación da taxa realizarase mediante modelo de autoliquidación facilitado nas 
oficinas municipais e o ingreso farase nunha conta a nome do concello de Teo nas 
oficinas bancarias que se determinen. 
 
6. Cando por causas non imputables ó obrigado ó pagamento da taxa a utilización non 
teña lugar, procederase á devolución do importe correspondente. 
7. No caso de existir varias solicitudes coincidentes darase preferencia, no caso dos 
particulares, ós empadroados no Concello de Teo e, no caso de entidades, ás que 
teñan a súa sede social no Concello. 
 
Artigo 6º.-Exencións. 
Estará exento de pagamento o Concello de Teo nas actividades organizadas ou 
patrocinadas por este. 
Os colexios públicos ou concertados do Concello de Teo, as asociacións sen animo de 
lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións e os clubes deportivos do Concello 
tamén poderán utilizar as instalacións deportivas ou culturais de propiedade municipal 
de xeito gratuíto, sempre que se trate de actividades culturais ou deportivas. Tamén 
será gratuíta a utilización polos veciños de Teo que carezan de local propio para tratar 
asuntos de interese veciñal. 
 
Disposición Derradeira 
 
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partires do día seguinte ó da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente 
en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente. 
Teo, 16 de xuño de 2008. 
O ALCALDE” 
 

A concelleira do BNG, explica que este tema está unido ao anterior. Aclara que 

no momento que se establece un regulamento das instalacións deportivas en todos os 

concellos ten que vir acompañado dunha taxa para o seu uso pola cidadanía. Salienta 

que o que ten de particular a taxa proposta é que en principio so vai a afectar a aquelas 

persoas que de xeito privado queiran acceder e utilizar estas instalacións, de xeito que 

ningunha das entidades convenientemente inscritas e regularizadas, como entidades 

deportivas e colectivos cidadás, van a ter que pagar. A taxa está unicamente pensada 

para se un grupo de amigos decide xogar un partido de fútbol sala, se o pavillón está 
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libre, establecéndose unha taxa mínima de dez euros, na liña do establecido noutros 

concellos. 

 

 O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) sinala que sempre votou en contra das 

taxas pero que entende que neste caso resulta precisa polo que vai a apoiar a 

proposta. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Rego anuncia a abstención do seu grupo. 

 

O Sr. Pallas sinala que, como expuxeron na Comisión Informativa, en principio 

van a apoiar a ordenanza. Salienta que o seu grupo está en contra das taxas pero 

neste caso están a favor, porque así a xente que utilice os pavillóns, que normalmente 

é xente que ven de fora, terá que participar no seu mantemento, tendo en conta que 

ata o de agora viña a utilizar o pavillón xente de Santiago ou Ames porque neses 

Concellos se cobran taxas. 

 

A concelleira do PP, Dª. Mª del Carmen Barros, sinala que hai un punto que non 

acaba de entender. Refírese ao previsto no artigo 4.1, apartado d), segundo o cal 

“cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de outubro 

3 o 31 de maio, a tarifa será de 150 euros”. Pregunta se ese custe se refire á hora 

semanal. 

 

A concelleira do BNG, aclara que é a reserva de todo o espacio, e que son 150 

euros por todos os meses. 

 

Ante a referencia da Sr. Barros a se esa utilización se fai por exemplo por un 

veciño de Calo, a concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida aclara que nese caso 

estaría exento. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación, con trece votos a favor (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis 

abstencións (6 PSOE), acorda: 

 
Aprobar a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización dos pavillóns 
deportivos de titularidade municipal e sometela a exposición pública por prazo 
de 30 días trala súa publicación no BOP, para a súa aprobación definitiva. 
Contra os acordos de establecemento de taxas  poderase interpoñer o recurso 
contencioso-administrativo  do artigo 19 do RDL2/2004. 
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DOS 
PAVILLÓNS DEPORTIVOS DE   TITULARIDADE MUNICIPAL. 

 
 
Artigo 1.-Réxime Xurídico 
 
De conformidade có disposto no artigo 20.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en relación có artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, o Concello de Teo 
estabrece a Taxa por utilización de pavillóns deportivos de titularidade municipal, que 
se regulará pola presente Ordenanza Fiscal, e no seu defecto,  polo disposto no Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, a Lei 58/2003, Xeral Tributaria, Regulamento Xeral 
de Recadación, RD 939/2005, de 29 de xullo, o RD 520/2005, de 13 de maio. 
 
 
Artigo 2.º.  Feito impoñible. 
1.-A taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal nesta ordenanza constitúe unha prestación 
patrimonial de carácter público que se satisfará polos usuarios que voluntariamente 
soliciten a  utilización das instalacións deportivas e culturais municipais que de seguido 
se detallan: 
1.1.-Pavillóns polideportivos de Calo e Os Tilos (comprenderá a utilización dos 
vestiarios e duchas). 
1.2.- Pavillón deportivo da Ramallosa. 
 
 
Artigo 3.º . Suxeitos pasivos. 
Están obrigados ó pagamento desta taxa quen solicite a utilización das instalacións 
deportivas e culturais municipais enumeradas no artigo anterior. 
Non obstante o anterior, o Concello mediante acordo de Comisión de Goberno poderá 
subscribir acordos puntuais de colaboración sempre que isto redunde no interese xeral. 
 
Artigo 4.º . Cota tributaria. Tarifa. 
O importe da taxa pola utilización das instalación deportivas e culturais municipais, 
cinguirase ás seguintes tarifas: 
 
4.1. Pavillóns polideportivos de Calo e Os Tilos. 
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 10 euros por hora ou fracción. 
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 20 euros por hora ou 
fracción. 
c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 35 euros por 
hora ou fracción. 
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d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de 
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 150 euros. 
 
4.2. Pavillón polideportivo da Ramallosa. 
1. Mentres as instalación cubertas da Ramallosa non dispoñan de vestiarios, as súas 
tarifas serán as seguintes. 
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 5 euros por hora ou fracción. 
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 10 euros por hora ou 
fracción. 
c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 20 euros por 
hora ou fracción. 
d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de 
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 100 euros. 
2. Cando o pavillón da Ramallosa dispoña de vestiarios, a tarifas que rexerán serán as 
establecidas para os pavillóns de Calo e dos Tilos. 
 
Artigo 5.º . Normas de xestión. 
1. As solicitudes para a utilización das instalacións deportivas ou culturais propiedade 
municipal serán realizadas nun escrito dirixido á Alcaldía do Concello de Teo polos 
interesados, cunha antelación mínima de 3 días hábiles en relación ó momento no que 
se pretenda a súa utilización, concretando a data, hora, actividade que se desenvolverá 
e demais circunstancias de interese. 
2. A obriga do pagamento do da taxa orixinarase no momento no que se autorice a 
utilización das instalacións deportivas e culturais enumeradas no artigo 4.º. 
A autorización corresponderá a Alcaldía do Concello de Teo ou Concellaría delegada 
de Cultura e Deportes. O encargado das instalacións non permitirá a súa utilización sen 
a presentación da autorización municipal e do xustificante de ter ingresado o 
correspondente prezo público. 
3. O Concello de Teo, en casos debidamente xustificados, poderá esixir un depósito 
previo para responder, se é o caso, das indemnizacións polos desperfectos que poidan 
producirse nas instalacións deportivas e culturais municipais. Este depósito poderá 
constituírse en metálico, mediante aval bancario ou póliza de seguros. Devolverase o 
seu importe, previo informe da sección de Deportes ou Cultura en que conste que non 
se causaron danos ou que estes foron reparados. 
4. Os gastos de persoal de servizo discontinuo (billeteiros, porteiros, vixilantes, 
electricistas...) e os gastos extraordinarios xerados serán por conta dos organizadores 
do acto. 
 
5.-A liquidación da taxa realizarase mediante modelo de autoliquidación facilitado nas 
oficinas municipais e o ingreso farase nunha conta a nome do concello de Teo nas 
oficinas bancarias que se determinen. 
 
6. Cando por causas non imputables ó obrigado ó pagamento da taxa a utilización non 
teña lugar, procederase á devolución do importe correspondente. 
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7. No caso de existir varias solicitudes coincidentes darase preferencia, no caso dos 
particulares, ós empadroados no Concello de Teo e, no caso de entidades, ás que 
teñan a súa sede social no Concello. 
 
Artigo 6º.-Exencións. 
Estará exento de pagamento o Concello de Teo nas actividades organizadas ou 
patrocinadas por este. 
Os colexios públicos ou concertados do Concello de Teo, as asociacións sen animo de 
lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións e os clubes deportivos do Concello 
tamén poderán utilizar as instalacións deportivas ou culturais de propiedade municipal 
de xeito gratuíto, sempre que se trate de actividades culturais ou deportivas. Tamén 
será gratuíta a utilización polos veciños de Teo que carezan de local propio para tratar 
asuntos de interese veciñal. 
 
Disposición Derradeira 
 
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partires do día seguinte ó da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente 
en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente”. 
 
 

Preguntado polo Sr. Alcalde se algún grupo municipal quere presentar unha 
moción de urxencia, non se presenta ningunha. 
 
 

8º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO: 
 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, sinala que vai a ser moi breve 

e formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Parajó explica que se enterou o outro día en Boqueixón de que o club 

ciclista de Teo vai a celebrar o día seis de xullo nunha carreira ciclista nese Concello na 

que van a participar entre 110 e 125 ciclistas. O Sr. Parajó sinala que sabendo que este 

club ciclista leva o escudo do Concello, tal e como se ve no coche na parte frontal, e 

sabendo que este club ciclista é de Teo e que vai a celebrar esta primeira carreira que 

hai a nivel de Galicia, non entende como se deixa marchar ao club ciclista para que 

celebren o evento en Boqueixón, cando so lle costa ao Concello de Boqueixón 2.000 

euros. 
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 A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, explica que non se deixou marchar 

nada do Concello de Teo, senón que a este Concello non se lle propuxo a organización 

desa proba. Sinala que era coñecedora da mesma porque así llo explicou o presidente 

do club ciclista de Teo, informándolle desa carreira en Boqueixón e de que recibían 

esta subvención. Dª. Carme Hermida explica que todas as solicitudes que se fan de 

subvencións pasan por rexistro e que nunca se fixo unha solicitude ao respecto. 

Remata a súa intervención a concelleira do BNG sinalando que o Concello de Teo non 

deixou escapar nada senón que se foi antes. 

 

 O Sr. Parajó di que as súas noticias non son esas, senón que como o Concello 

ten pouco diñeiro non se puideron aportar eses dous mil euros para a carreira. 

  

 Sendo as vinte e unha horas e cincuenta minutos abandona o Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Diéguez. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, salienta que a resposta de que non 

hai cartos dáselle a todo o mundo porque é así, pero que non é o caso. Insiste en que 

de pequena lle ensinaron que se pilla antes a un mentireiro que a un coxo, que ela non 

minte e que a ela non se lle fixo ningunha proposta. Explica que hai unha proposta para 

organizar unha carreira en agosto e que se se lle fixera a proposta quizais tivera que 

respostar que non hai cartos, pero que neste caso non foi así porque non se lle fixo 

ningunha proposta. 

 

O Sr. Parajó sinala que se vai a informar sobre o tema, porque lle extraña que se 

deixe marchar un tema destes cando por exemplo se gasta un diñeiro no bailoteo, e 

resulta que van catorce persoas e so as actuación valen mil cincocentos euros, 

segundo as informacións que el ten. 

  

O Sr. Alcalde sinala que as relacións co club ciclista de Teo son cordiais, que 

incluso en agosto celebrarase unha carreira e que participaron activamente na 

organización do día da bicicleta, polo que o BNG non ve a polémica por ningures. 

Salienta que non houbo ningunha solicitude, sendo diferente que o club ciclista sexa 
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consciente dalgunhas situacións e decidan ata onde poden chegar nas súas propostas 

ao Concello. Insiste o Sr. Alcalde en que non houbo denegación de axuda nin se 

deixou marchar nada. 

 

 2.- O Sr Parajó sinala que lle gostaría facer unha suxerencia. Explica que 

quizais é un tema que non lle compete ao Concello, pero que neste momento tiña que 

solucionalo. Explica que fai anos que hai unha casa en Ameneiro que está chea de 

maleza, a caso da finada Aurora Liste. Explica que a casa está rodeada de maleza de 

gran altura e que fai ano e pico intentou que se mandara limpar iso, e que non a 

mandaron. Refírese ao tema dos incendios e explica que se se planta lume alí habería 

que ver o que pasa. Sinala que había que tomar algunha decisión para limpar aquilo 

porque é un tema perigoso. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se intentará solventar pero que en todo caso o Sr. 

Parajó xa coñece o tema, sabe que está o tema da estrada e que hai problemas a nivel 

de herdanza. Salienta que é un tema complexo pero que se estudiará.   

 

O Sr. Parajó di que sabe que é un tema delicado pero que sería conveniente ver 

se se lle pode buscar unha solución. 

 

3.- O Sr. Parajó sinala que é a primeira vez que el sepa que cando Calo está en 

festas non están as cunetas limpas coas máquinas de desbroce. Di que empezaron a 

limpar pero que están sen limpar. Sinala que antes Antonio limpaba mal, pero que 

cando eran festas tiña limpo. 

 

O Sr. Alcalde explica que a cuadrilla estivo limpando intensamente, pero que hai 

que ter en conta que Calo ten cinco mil habitantes. Houbo unha preocupación no 

campo da festa e nos arredores, incluso nas pistas de acceso. Aclara que se quedou 

algunha parroquia o asume porque o traballo é abondo e a cuadrilla e as empresas 

están a tope. 

  

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, sinala que falta a metade. 
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O Sr. Parajó di que tiña unhas cuestións que plantexarlle ao Sr. Alcalde sobre o 

boletín do PSOE pero que o vai a deixar para outro día. 

 
O Sr. Alcalde resposta que sobre o boletín do PSOE haberá que preguntarlle ao 

PSOE. 
 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
 
 Non se formula ningún. 
 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
 

O concelleiro do PP, Sr. Váquez Pallas, formula os seguintes rogos e preguntas: 
 

1.- Refírese este concelleiro ao tema do transporte comarcal e sinala que o seu 

grupo é partidario de que o Concello de Teo se sume á solicitude de dimisión da 

Directora Xeral de Transportes para intentar así solventar o problema existente. 

  

 O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, explica que o Concello de Teo mantivo, xunto 

co resto dos Alcaldes da Comarca, varias xuntanzas coa Dirección Xeral, incluso 

algunhas individualizadas. Sinala que en todo momento se fixo unha crítica do 

transporte comarcal. Opina que non existe un modelo de transporte comarcal, que 

existiu un proxecto que non seu día se vendeu. Sinala que ata agora os fondos da 

Dirección Xeral a estes efectos eran insuficientes. O Sr. Alcalde indica que o malestar 

da cidadanía é entendible,  e dille ao concelleiro do PP que ten a súa disposición todos 

os informes e actas das xuntanzas que se celebraron. 

 

O Sr. Pallas opina que entón haberá que pedir a dimisión do Conselleiro de 

Economía.  

 

2.- O concelleiro do PP, Sr. Pallas, sinala que no orzamento do 2008 

consignáronse 30.000 euros para a emisora de radio e pregunta se vai adiante porque 

así se lle aforrará ao PSOE o traballo de andar repartindo a súa gaceta, sendo tamén 

que se se retransmitiran os plenos os veciños se enterarían do que pasa. 
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O Sr. Alcalde sinala que existiu un finiquito de contrato coa televisión por ten un 

custo elevado e un funcionamento deficiente e que hai unha partida que seguramente 

teña que quedar para o ano que ven para a posta en marcha da radio municipal porque 

tivo entrada na transferencia da estrada de Raris. O Sr. Alcalde remata sinalando que 

independente diso as restantes cuestións terán que trasladarse ao partido socialista. 

  

3.- O Sr. Vázquez Pallas pregunta se entrou algunha solicitude no Concello 

sobre as dedicacións exclusivas porque nos medios de comunicación dise que se vai a 

tocar este tema. Insiste en que quere saber se entrou algún escrito neste senso, 

porque de non ser así quizá sexa él quen pida xustamente que se mire de novo o tema 

das retribucións aos concelleiros. 

 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, resposta que non lle consta ningún escrito sobre 

o tema. 

 

4.- O Sr. Vázquez Pallas sinala que quere saber como está o tema da limpeza 

detrás do hotel dos Tilos, pertencente ao Concello de Santiago.  

 

O Sr. Alcalde sinala que existen varias notificacións por escrito feitas ao longo do 

ano para que asuman a limpeza da franxa, existindo tamén conversas co Alcalde de 

Santiago e coa concelleira de medio ambiente, trasladándolle o perigoso da situación e 

poñéndolle de manifesto que o Concello de Teo non ten capacidade para entrar nesa 

franxa. O Sr. Alcalde salienta que houbo receptividade, pero que aínda non existe 

resposta.  

 

5.- O Sr. Vázquez Pallas refírese ao acordo adoptado en relación coas placas de 

Armando Blanco, Irmáns Liste e Ignacio Varela e interésase polo tema. 

 

O Sr. Alcalde resposta que o está estudiando, engadindo, dirixíndose ao Sr. 

Pallas, que en todo caso o acordo data do ano 98, polo que como membro do goberno 

durante oito anos tivo tempo para reflexionalo, polo que lle debe permitir a él non tanto 

pero alomenos sí a metade. 
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A concelleira do PP, Sra. Currás formula os seguintes rogos ou preguntas: 

 

6.- A Sra. Currás, dirixíndose ao Sr. Sisto, sinala que o 26 de setembro do 2007 

presentou un escrito en relación cunhas obras que se estaban levando a cabo na pista 

da Ramallosa a Chaves. Explica que o Sr. Sisto contestou o mesmo día que era 

Fenosa e que se lle iba a esixir o que corresponderá e que a pista ía a quedar en 

perfecto estado. A Sra. Sara Currás sinala que a día de hoxe, fai nove meses, que xa 

debe estar a criatura a nacer porque cada día está máis fonda. 

 

O Sr. Alcalde sinala que independentemente do que diga o Sr. Sisto él está 

totalmente de acordo con Sra Currás.  

 

A Sra. Currás pregunta se non se lle esixiu un aval. 

 

O Sr. Sisto explica que era unha conducción eléctrica executada  por Juan San 

Pedro, sabendo todos a situación actual desta empresa.  

 

A Sra. Currás insiste en que o Concello tiña que esixirlle un aval. 

 

O Sr. Sisto explica que se está intentando que execute a obra, de xeito que se 

non o fai a executará o Concello. Opina que en todo caso colle un coche perfectamente 

sen pasar polo bache. 

 

A concelleira do PP, Sra. Curras, sinala que non está de acordo. 

 

O Sr. Alcalde salienta que se comprometen a miralo. 

 

7.- A concelleira do PP, Dª. Sara Currás, sinala que había un compromiso de 

entregarlle por escrito todas as modificación que houbese na urbanización de Val de 

Ramallosa. Sinala que de momento non recibiu nada e pregunta se houbo algunha 

modificación. 
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O concelleiro do PSOE, D. Rafael Sisto, sinala que non houbo ningunha. 

 

A Sra. Currás pregunta dende cando teñen licenza de primeira ocupación. 

 

O Sr. Sisto resposta que non a teñen. 

 

A concelleira do PP sinala que alí está vivindo a xente. 

 

O Sr. Sisto aclara que en contra do dito polo concello. 

A Sra. Currás pregunta quen paga entón o alcantarillado, a auga, os 

impostos...etc. 

O Concelleiro do BNG explica que o único mecanismo de presión que ten o 

concello para que os edificios se adapten á normativa, é non dar a licenza de primeira 

ocupación en tanto non se faga a comprobación de que o edificio se adapta, e que iso 

supón como en todos lados que entre tanto non se fai hai auga de obra que paga a 

empresa constructora, o saneamento estará como estará, con fosa séptica ou 

enlazado, etc. 

 

O Sr. Alcalde sinala que ese é un problema non so desa urbanización senón 

tamén doutros sitios. 

 

O Sr. Rego sinala que están escrituradas. 

 

O Sr. Alcalde sinala que é así a pesar das advertencias do Concello aos Notario 

de que non se fixera.  

 

A concelleira do PP, Dª. Sara Curras, salienta que está de acordo con Parajó en 

relación co tema das cunetas, porque están que dan pena. Pregunta que como é que 

habendo problemas de liquidez se lle paga a dúas empresas, habendo dous 

tractoristas. 
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O Sr. Alcalde explica que hai un tractor e dous tractoristas e que se necesitan en 

horario completo e que aínda así hai que atender a seiscentos kilómetros de pista, polo 

que non da. 

  

O Sr. Parajo pide, dirixíndoxe ao Sr. Alcalde, que non lles rebaixe os kilómetros 

porque Antonio di que son 800. 

 

O Sr. Alcalde di que Antonio mete os de concentración. 

 

O Sr. Alcalde salienta que o persoal traballa moito, e que tamén hai que ter en 

conta  as circunstancias deste último mes, que choveu despois da calor. 

  

A concelleira do PP, Dª. Sara Curras sinala que onde vive ela nunca estivo como 

está hoxe. 

 

 O concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández, explica que hai un período moi 

curto de tempo onde medran todas as árbores ao mesmo tempo. D. Andrés Fernández 

salienta que os traballadores están facendo incluso horas extras. 

 

8.- O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín pregunta quen mandou quitar as 

bandas rugosas de Castro Camiños e Recesende. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o descoñece que hai informes policiais onde se fai 

referencia a actos de vandalismo. 

 

O Sr. Parajó sinala que iso tamén ocorreu en Calo. 

 

9.-  O Sr. Castroagudín pregunta cando se vai a facer o alcantarillado de Vilar de 

Arriba. Explica que está aprobado e que nos orzamentos hai 72.200 euros. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o mirará. 
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Sendo as vinte e dúas horas e dez minutos, orde da Presidencia, levántase a 

sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 
 
     O Alcalde-Presidente                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  11/2008 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- DÍA 30 DE XULLO DE 2008 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por 

atoparse en obras a Casa Consistorial), a trinta de xullo de dous mil oito, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión ordinaria correspondente ó día 

da data, para a que foron previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

 

Concelleiros/as: 

D. Rafael 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. Carlos Rego Jorge 

Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 

Secretaria Xeral:  

Dª. Virginia Fraga Díaz 
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida 

constitución do Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o 

acto, pasando a estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 25.06.2008.  

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 304/08 Á 379/08). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PLAN DE SANEAMENTO 

ECONÓMICO-FINANCIEIRO DO CONCELLO. 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE ELABORACIÓN DUN PLAN 

DE RACIONALIZACIÓN DO GASTO NO MARCO DUN PACTO POLÍTICO POR TEO. 

5º.- MOCIÓN CONXUNTA DE BNG, PP E PSdeG-PSOE SOBRE A DIRECTIVA DO 

TEMPO DE TRABALLO NA UNIÓN EUROPEA. 

6º.- MOCIÓN CONXUNTA DE BNG, PP E PSdeG-PSOE SOBRE A PROPOSTA 

PARA DEDICAR UNHA RÚA DO CONCELLO DE TEO ÁS VITIMAS DO 

TERRORISMO. 

7º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE 

SE SUPRIMEN OS INSTRUMENTOS DE XESTIÓN E PROMOCIÓN PREVISTOS NA 

LEI 7/1996, DO 20 DE XULLO, DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL, E SE 

MODIFICA O RÉXIME XURÍDICO DAS FUNDACIÓNS PARA O 

DESENVOLVEMENTO DAS COMARCAS. 

8º.- DICTAME DA PROPOSTA DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DENTRO DO 

“PLAN DE ILUMINACIÓN E OUTROS COMPLEMENTOS NOS CAMPOS DE 

FÚTBOL MUNICIPAIS DE HERBA ARTIFICIAL 2008” DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL. 

9º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

 
 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 25.06.2008.  

 
Acta da sesión ordinaria do día 25 de xuño de 2008 

 
O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/06/08. 
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O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, sinala que na páxina 10, cando se recolle a 

súa intervención se di que “o concelleiro do PP sinala que quizais fai trinta anos 

podería ter sentido nos países do oeste”, sendo que el se referiu aos “países do este 

no ámbito soviético”. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, sinala que lle gustaría facer unha pregunta á 

Sra. Secretaría, sendo que aínda que a el lle da igual, lle gustaría saber se é ou non 

correcto. O Sr. Castroagudín pregunta, dirixíndose á Sra. Secretaria, se é correcto que 

no apartado de rogos e preguntas se refira á súa persoa en ocasións como o “Sr. 

Castroagudín” e noutras como “Antonio”, sendo que ou é Antonio ou é Castroagudín,  

ou e Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se procederá á corrección oportuna. 

 

Interveño eu, Secretaria, e sinalo que iso non require unha corrección, habida conta de 

que non existe un erro na identificación do concelleiro, sendo que en todo caso non 

teño ningún inconvinte en referirme no sucesivo a este concelleiro como o mesmo 

desexe. 

 

O Sr. Castroagudín, pide que se recolla sempre do mesmo xeito. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, advirte que na páxina 82 debeu existir un 

problema de corta pega xa que se recolle que “Dª. Carme Hermida O Sr. Alcalde da 

conta”, sendo que sobra a referencia ao Sr. Alcalde. Dª Carme Hermida sinala tamén 

que hai un erro na páxina 92, cando se recolle a votación, porque se fai referencia a 

“seis abstencións (6 PSOE)”, cando tiña que recoller “catro abstención (4 PSOE)”. 

 

A concelleira do PP, Dª. Sara Currás, sinala que na páxina 114, hai un erro porque 

recolle “o concelleiro do PSOE, D. Rafael Sisto”, cando debería dicir “o concelleiro do 

BNG, D. Rafael Sito”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación a acta da sesión 

ordinaria de 25/06/2008, queda aprobada a mesma por unanimidade dos presentes, 

coas corrección advertidas. 
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2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 304/08 Á 379/08). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 20 de xuño 

ata o 23 de xullo de 2008, que comprenden os números 304 ao 379 e que segundo 

indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación para a 

súa consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3º- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PLAN DE SANEAMENTO 

ECONÓMICO-FINANCIEIRO DO CONCELLO. 

O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, explica que tal e como se explicou na Comisión 

Informativa correspondente o Plan de saneamento proposto é legalmente preceptivo en 

virtude do remanente negativo existente, que vai máis ala dos tres millóns de euros. 

Explica que se trata dunha proxección dende o ano 2009 ao 2011 de cara a subsanar 

esa situación e salienta que o plan conta cunha parte técnica e cunha parte cun contido 

máis político. O Sr. Alcalde sinala que se trata dun plan que se cinxe á lei, propoñendo 

basicamente dúas liñas de actuación, a primeira consistente nunha operación de 

préstamo que legalmente so pode ascender a 474.522,90 € e en segundo lugar a 

aprobación dos orzamentos sucesivos con superávit. O Sr. Alcalde sinala que, aínda 

que sería o ideal, non sería realista concentrar o superávit nun so ano sendo que por 

iso se fai un reparto por anualidades, cun montante aproximado de superávit anual de 

máis de setecentos mil euros. Explica que co plan propóñense unha serie de medidas e 

expón ás mesmas. Refírese á elaboración de contratos para todos os servizos que se 

están prestando ou a renegociación dos mesmos, como ocorreu por exemplo co 

contrato da limpeza de pavillóns que supoñía un coste aproximado de 56.000 euros 

anuais, ascendo actualmente a súa contía, tras o correspondente concurso, aos 39.000 

euros. O Sr. Alcalde sinala que no plan tamén se fala do equilibrio financeiro que xa se 

ven aplicando nos últimos meses, existindo algunha proposta en concreto como a taxa 

de expedición de documentos administrativos. Opina que non é plato de bo gusto 

aplicar políticas de gravame, pero que resulta claro que o Concello ten uns gastos e 

presta uns servizos e que para melloralos hai que aplicar unha política de 

corresponsabilidade coa cidadanía, podéndose prestar mellores servizos na medida en 

que se cobre polos mesmos. Refírese tamén o Sr. Alcalde á venda de patrimonio 
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municipal, como o de Augas Mansas, que sinala suporá unha das vías de ingreso, 

referíndose tamén a unhas propostas de cancelación de créditos ponte que foi preciso 

concertar no seu momento con bo criterio, como consecuencia do sistema de 

subvencións, para poder executar as obras con máis dilixencia. Sinala, a modo de 

exemplo, que ese é o caso da subvención da casa do Concello que chega ata a 

anualidade 2011, sendo que en virtude do exposto a obra vai a estar rematada antes. 

Explica que na medida en que estas subvencións se poidan renegociar coa 

Administracións subvencionantes poderanse cancelar os créditos correspondentes. O 

Sr. Alcalde refírese a outras medidas que se viñeron aplicando por exemplo en política 

de subvencións, como ir a vía dos convenios, e outras cuestións nas que se pode 

entrar en debate e que buscan basicamente corrixir a situación actual. O Sr. Alcalde 

conclúe que a situación económica non é a máis desexable sendo polo tanto preciso 

propor medidas para subsanala. 

 

Aberta a queda de intervención, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 

lembra que na Comisión Informativa a primeira pregunta que fixo foi que ocorrería se 

se rexeitaba o plan de saneamento, sendo que a Sra. Interventora respostou que iso 

ocasionaría problemas e que, caso de ser rexeitado, habería que buscar outras 

solucións porque é a Xunta de Galicia a que esixe o Plan. Explica que a raíz diso 

púxose a analizar o plan. Sinala que é verdade que existe un remanente negativo do 

2007 de máis de tres millóns de euros e que nese exercicio o BNG non gobernou ata 

maio pero sí despois, e que ata ese mes case se gastou o orzamento dese anualidade, 

aínda que despois de xuño tamén se fixeron obras e outros contratos que contribuíron 

a ese déficit, como por exemplo o tema da auditoría e outros investimentos. Sinala que 

despois de analizar o que se prevé facer do 2009 ao 2011 resulta que hai cousas que 

si se poden facer e outras que non. Opina que é certo que o PXOM suporá máis 

ingresos, pero que despois encontra no plan outras cousas como a venda de parcelas, 

por exemplo a de Augas Mansas que non se puido vender no seu momento pola 

situación financeira. Lembra que no seu momento eles dixeran que a parcela de 

Campos de Mirabel era mellor sacala á venda para vivendas de protección autonómica 

e quedarse co baixo para o centro de día, supoñendo iso ingresos para o Concello, 

sendo que o BNG non quixo e dixo que era para vivendas sociais e iso non vai dar 
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ingresos. O Sr. Parajó di que lle gostaría saber cantos cartos perdeu o Concello nesa 

parcela de Campos de Mirabel. Sinala o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) que o 

BNG di que hai partidas que se poden rebaixar, como a de alumeado público, opinando 

que é lóxico porque non se pode estar pagando sesenta millóns de pesetas nese tema. 

O Sr. Parajó di que a parte diso tamén fala no plan da venda de patrimonio sendo que 

el descoñece que patrimonio pode haber. Lembra que a eles sempre lle gustou mercar 

patrimonio, como en Oza o campo de fútbol. Sinala que incluso hai unha partida que 

pon gastos superfluos é dicir gasto que se podían evitar. Pregunta o Sr. Parajó se 

neses gastos superfluos poden estar determinadas gastos que constatou mirando as 

facturas, como a do programa de envellecemento activo, por importe de 1.723 €, pase 

de espectáculos por importe de 1044 €, actuación do grupo de música infantil 

mamacabra, por importe de 2.320 €, bailoteo por importe de 1.581 €, cando foron doce 

ou catorce persoas, Fiúncho, etc. O Sr. Parajó opina que se unha persoa falece e a 

coroa vai a nome do Concello este debe pagalo,  pero se vai a nome dos compañeiros, 

terán que pagalo eles. Opina que hai moitos gastos que deberían eliminarse para que 

exista o superávit que se espera por todos. O Sr. Parajó remata a súa intervención 

pedindo que non haxa un incremento do IPC nas retribucións dos cargos electos. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Rego, que opina que resulta imprescindible un plan 

de racionalización do gasto, xa que algúns indicadores van facer que salten as 

alarmas. Explica que existe déficit, ausencia de autofinanciación e forte 

endebedamento con entidades financeiras, que practicamente anula a capacidade 

crediticia do Concello para vindeiros anos. O Sr. Rego sinala que neste contexto cabe 

preguntarse se existe débeda fora do orzamento con provedores de bens ou servizos e 

que non estean recollidas nas contas. Sinala que no informe de Intervención nin nas 

previsións orzamentarias que fai o equipo de goberno se fala do coeficiente de 

endebedamento e por se fora pouco pónselle a guinda cun aforro neto negativo dos 

últimos exercicios. O Sr. Rego salienta que con iso o seu grupo é evidente que quere 

un plan de saneamento económico financeiro, pero non o proposto. Pregunta cómo se 

chegou a esa situación. O Sr. Rego opina que moitos das causas que levaron a esta 

situación son herdadas pero que o BNG no tempo que leva no goberno non quixo ou 

non soubo adoptar solucións efectivas para racionalizar o gasto. O Sr. Rego sinala que 
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vai a pasar e expoñer tres elementos fundamentais en calquera plan de saneamento. 

Di que había antes e segue habendo a día de hoxe unha estructura organizativa 

deficiente, anclada aínda no modelo clásico burocrático, que había e segue habendo 

unha deficiente xestión en materia de recursos humanos, sendo ademais, en terceiro 

lugar, que no ámbito financeiro tampouco o equipo de goberno aportou cordura nin 

racionalidade. O Sr. Rego sinala que nas medidas correctoras que deberían adoptarse 

teñen que terse en conta estes tres aspectos, debéndose propugnar un cambio no 

modelo de organización que supere o modelo clásico, buscando que a xestión sexa áxil 

e eficiente, debendo, en materia de xestión de recursos humanos, levarse a cabo un 

axuste en materia de gastos, sendo igualmente que no ámbito financeiro non se debe 

facer depender todo da situación económica coxuntural. Opina que as expectativas do 

equipo de goberno son moi optimistas tendo en conta tanto as previsións de ingresos 

por impostos directos nos últimos anos como que antes da entrada en vigor normas do 

hábitat, e facendo unha comparación do Concello de Ames, neste último houbo mil 

trescentas solicitudes mentres que en Teo entraron en torno a trinta. O Sr. Rego di que 

non se fala de como se vai a levar a cabo a implantación do Plan de saneamento, o 

responsable da súa execución, non se di quen vai a levar a cabo a avaliación do seu 

cumprimento e as consecuencias de que non se acaden os obxectivos. Opina que do 

Plan o único salientable é que o estado de gastos, no seu capitulo cuarto de 

investimentos, redúcese en máis de tres millóns de euros, sendo que no estado de 

ingresos, no seu capítulo sexto,  en venda de parcelas se van a ingresar oitocentos mil 

euros, cando nin se van a minorar tres millóns de euros nin en vendas se van a obter 

os oitocentos mil euros. O Sr. Rego sinala que o PSOE cree que se irá producindo un 

incremento desas obrigas pendentes de pago ao final dos seguintes exercicios. Resulta 

preciso buscar unha solución, un plan de saneamento que axuste o aforro neto. 

Remata a súa intervención o portavoz do PSOE salientando a necesidade de adoptar 

medidas varias, tributarias, orzamentarias e financeiras pero todo iso contando coas 

forzas políticas da Corporación e incluso coas forzas sociais máis relevantes, sendo 

que sen un pacto político por Teo será difícil adoptar as medidas necesarias. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que sinala que o déficit no exercicio 2007 

ascende a máis de tres millóns de euros, sendo que a Lei Reguladora das Facendas 



 

 - 8 - 

Locais contempla tres alternativas: reducción do gasto do novo orzamento por contía 

igual ao déficit producido, posibilidade que segundo o informe de Intervención parece 

que non é posible, concertar unha operación de crédito cos requisitos do artigo 177, 

que segundo o expediente non pode ser superior a 470.000 euros, e aprobación dos 

orzamentos do exercicio seguinte con superávit igual ao déficit producido. O Sr. Blanco 

sinala que o plan propón a aprobación con superávit dos sucesivos orzamentos, non de 

un como prevé a lei. O Sr. Blanco sinala que no capítulo tres de ingresos do exercicio 

2007 producíronse ingresos reais en torno a seiscentos mil euros cun recoñecemento 

de dereitos de un millón de euros, sendo que habería que mirar ese desfase e saber se 

eses catrocentos mil euros que non se recadaron se van a recadar efectivamente. Nos 

orzamentos previstos para os anos 2009 a 2001 prevese no capitulo tres de ingresos 

uns importes de 1.500.000 €, 1.650.000 € e 1.680.000 €, respectivamente, o que opina 

supón uns incrementos inxustificados, sendo ademais que do mesmo xeito no capítulo 

II, séguese sendo moi optimista dando por suposto que vai a entrar en vigor o PXOM, e 

que isto vai a ser un río de cartos, caéndose no mesmo erro que nos exercicios 

anteriores. Nas previsións do orzamentos para o 2009 contémplanse ingresos de 

capital, capítulos seis e sete, por importe de 2.950.000 €, mentres que só se dedican 

2.700.000 € a investimento, capítulo seis de gastos, o que é unha incongruencia 

porque se dedican ingresos afectados a pagar gasto corrente e carga financeira. O Sr. 

Blanco opina que tendo en conta as dedicatorias que a oposición, especialmente o 

BNG, lle fixo o plan de saneamento do 2004, das que di que dará conta, non é de 

recibo que se presente un plan de saneamento que non aporta medida algunha, so 

reducción de gasto, inxustificada, e mantemento do incremento inxustificado de 

partidas de ingresos, sendo iso o que se trae a este Pleno. O Sr. Blanco sinala que 

quere lembrar algunha das cousas do Plan de saneamento do seu grupo do ano 2004, 

dando lectura ás intervencións do BNG recollidas nas actas correspondentes. Lembra 

que o Sr. Alcalde facía daquela determinadas afirmacións tales como as seguintes: “o 

concelleiro Noriega Sánchez sinala que quere mostrar a súa indignación por este 

asunto”, “engade que sabe que os concellos endebédanse e que o BNG o asume se é 

para infraestructuras, para investimentos, é dicir, se repercutise en beneficio de todos 

os veciños”, “o Sr. Alcalde leva moito tempo cos servizos deficitarios”, “o Concello 

endebédase por mala xestión, por despilfarro”, “endebedándose en máis de un millón 
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de euros en ano electoral por mala xestión económica, estando a practicar unha 

política de terra queimada”. O Sr. Blanco opina que no PSOE cambiou moito o conto, 

porque agora está de acordo co saneamento financeiro cando antes non o estaba, 

habendo moitas frases que tamén podería ler. O portavoz do PP sinala que, como dicía 

o Sr. Parajó, as cousas que se explican no Plan non son cribles. Lembra o que dicía no 

seu momento a concelleira Bugallo de que “xa venderon todo, respostando o Sr. 

Alcalde que non é certo”, dicindo polo tanto esta concelleira o que hoxe di o Sr. Parajó 

de que con eles naquel momento non se vendía senón que se mercaba. O portavoz do 

PP invita ao BNG que mire atrás e pense o que mercou o goberno do PP en todo ese 

tempo. O Sr. Blanco sinala que a posición do BNG naquel momento foi a de levantarse 

e berrar, pero que o seu grupo ten respecto ós veciños, responsabilidade e sabe estar 

sendo que o do BNG naquel momento foi un despropósito tendo incluso que 

expulsalos. Lembra que se levou  adiante o plan cos votos a favor do PP porque o BNG 

marchou do Pleno. Sinala que o BNG durante moitos anos votou en contra dos 

orzamentos, sendo que eles lle deron un marxe. O Sr. Blanco opina que o equipo de 

goberno segue coa súa prepotencia e coa súa verdade, non con humildade e co 

consenso de todos. Dirixíndose ao Sr. Alcalde pídelle que cando traia unha cousa ao 

Pleno, sendo que co número de concelleiros que ten se lle pode botar abaixo, busque o 

consenso. Sinala que o PP doulle marxe ao equipo de goberno e que os orzamentos 

aprobáronse sos porque se lle quixo dar esa confianza. O Sr. Blanco sinala que ten un 

papeliño que se repartiu polas casas no que se di que o PP e o PSOE non queren as 

galiescolas e que “os nacionalistas incluíran na rede galega as actuais escolas infantís 

municipais”. Opina que os membros do equipo de goberno son os salvadores da patria 

e salienta que hai que ter humildade e respecto polos demais grupos, sendo que o 

BNG no único que se basea é que o anterior equipo de goberno deixou terra queimada. 

Sinala que o PP é respectuoso con todo o mundo e cos veciños. Salienta que ao seu 

grupo este plan non lle parece correcto, porque non se falou con ninguén para traelo ao 

Pleno, polos antecedentes expostos e porque lles parece de moi mal gusto que durante 

o período 2004-2007 o equipo de goberno votara en contra de todo o que se movía. O 

Sr. Blanco anuncia que o seu grupo non vai a esta de acordo co plan de saneamento e 

invita ao equipo de goberno a que pidan cartos, tendo en conta que teñen a Xunta ao 

seu favor, sendo que o que ocorre e que non fan as xestións ou non os reciben. Opina 
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que o BNG non fai caso a ninguén, indo a súa bola, sendo que cando eles gobernaban 

se pagaba todo e se solventaban todos os problemas. Remata o Sr. Blanco a súa 

intervención sinalando que o seu grupo non está de acordo co que se propón ao igual 

que o BNG non estaba de acordo co que propoñía o PP. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, e di que os membros do equipo de goberno son 

tan respectuosos que levan vinte minutos escoitando ao Sr. Blanco sen pestañear e iso 

porque lles gusta escoitar a todo o mundo non como o Sr. Blanco cando limitaba a tres 

minutos as intervencións. O Sr. Sisto sinala que o feito de que sexan máis respectuoso 

non quere dicir que lle teñan espete ao Sr. Blanco porque hai que ter bastante jeta para 

dicir que durante vinte anos se pagou todo. Di que está esperando a que veña a 

liquidación das contas, onde se vai a ver a situación, e que o BNG tivo que abordar 

cuestións inaprazables, gastando de entre trescentos e catrocentos mil euros, sendo 

todo o resto do endebedamento do PP e do Sr. Parajó, que tamén estaba na Xunta de 

Goberno Local na que se gastaron catrocentos ou cincocentos mil euros sen 

consignación orzamentaria que despois os tivo que pagar o BNG. Sinala que é tan 

responsable o Sr. Parajo como o Sr. Armando. O Sr. Sixto refírese a modo de exemplo 

á pista de skate nos Verxeles. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta minutos abandona o Salón de Pleno o concelleiro do 

PP, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Sisto explica que regalaron unha parcela á Xunta para facer un centro de día e 

vivendas de protección oficial en aluguer para os xoves, onde o Concello terá incluso 

unha participación. O Sr. Sisto sinala que ten que existir un equilibrio entre contención 

de gasto e servizos sociais. Opina que sí se poden facer melloras no alumeado, pero 

que iso require investimentos e necesítase esperar a que se quiten convocatorias de 

subvencións pola Consellería de Industria. Opina que lle parece unha falta de respecto 

que o Sr. Parajó  atribúa o déficit a mil cincocentos euros que se gastan nun acto 

cultural ou dous mil euros que se gastan nunha obra de teatro cando a maioría estes 

gastos están cubertos con subvencións e cando este concelleiro estaba na Xunta de 

Goberno Local onde se aprobaron as cousas mencionadas. En relación á intervención 
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do PSOE, o Sr. Sisto agradece o tono empregado polo Sr. Rego e sinala que o BNG 

comparte bastantes cousas con eles sendo que o problema en ocasións é efectivizalas. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos entra no Salón de Pleno o concelleiro 

do PP, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sixto, sinala que cando se rindan as contas do exercicio 2008 

será cando se poderán recibir as críticas. Refírese á necesidade de equilibrio entre 

ingresos e gastos no 2008, e sinala que, retirando as cousas que se arrastran de atrás 

e aínda con elas, vai a existir ese equilibrio, sendo ese o punto de partida de cara ao 

futuro. Sinala que efectivamente se produce unha minoración en tres millóns de euros 

porque se trataba dunha previsión para o 2008 que no 2009 non aparece, sendo que 

iso non altera as circunstancias, porque existen tres millóns en ingresos e tres millóns 

en gastos. O Sr. Sisto explica que cando se fixeron os orzamentos do 2007 non estaba 

definido quen levaría a cabo a execución das obras, sendo o importante que se faga o 

gasto. Sinala que se veñen dando pasos tanto na elaboración da relación de postos, na 

xestión de recursos humanos e que se están dando pasos tamén para a minoración de 

gastos de material, pero que a situación non se soluciona dun día para outro. O Sr. 

Sisto remata a súa intervención salientando que o seu grupo está disposto a vir coas 

contas do 2007 e asumir as críticas que se merezan, asumindo tamén a colaboración e 

as aportacións que cada quen poida dar. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, que aclara que el non dixo 

que o BNG fora o causante do déficit, senón que dixo que ata maio gobernou o PP e a 

partir de xuño o BNG. Sinala que algunha das facturas que mencionou están 

subvencionadas pero que outras non. O Sr. Parajó pregunta que concello, salvo 

Cerceda, non esta endebedado. Explica que onte saíu en prensa que Santiago era un 

dos concellos máis endebedados de todas as grandes cidades de Galicia e que paga 

as facturas a unha media de cento cinco días, e que non pasa nada e ninguén lle levou 

a catedral, sendo que tampouco hai que darlle tantas votas ao déficit, porque ninguén 

vai morrer por iso. Reitera que el non lle estando botando a culpa do déficit ao BNG. 

Sinala que el sabe que estaba na Xunta de Goberno citada sendo tal culpable como 
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moitos dos que estaban alí de aprobar cousas que non se debían aprobar, sendo que o 

mellor algunha vez o Sr. Sisto ten que aprobar na Xunta de Goberno algunha cousa 

coa que non está de acordo. Di que o plan vai a repercutir nos instrumentos da oferta 

de emprego e que ao mellor non se quitan as cinco prazas de policía, ou quizais si, 

aínda que se é para poñer cepos tampouco pasa nada. Opina que se Teo necesita un 

cepo para os coches é mellor retirarse. Remata o Sr. Parajó sinalando que haberá que 

solventar a situación da mellora maneira posible. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Rego, e aclara que no Pleno de doce de decembro 

de 2004 o seu grupo non dixo que non a un plan de saneamento, senón a aquel plan 

que se propoñía. Lembra que o PSOE insistiu en que os tres millóns de euros non tiñan 

que figurar no orzamento e que o BNG dicía que si, aínda que agora o BNG os quita 

dándolle a razón o PSOE. O Sr. Rego amosa as súas dúbidas en relación co dito polo 

Sr. Rafael Sito de que se está no bo camiño. Opina que en contabilidade todo vale pero 

que logo veñen as realidades que solen ser moito máis duras. Sinala o Sr. Rego que o 

que se vaticina para os próximos anos non é nada halagüeño e remata salientando que 

o BNG está perdendo unha oportunidade única de chegar a un consenso con todas as 

forzas políticas para elaborar un plan de saneamento. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o PP tiña que limitar o tempo das 

intervencións porque os concelleiros se “botaban fora de punto”. Sinala que el nunca lle 

dixo aos concelleiros do BNG que tiñan moita jeta como tampouco lle diso ao Sr. Sisto 

que tiña moita cara aínda que opina que a ten. Sinala que o déficit que se deixou é 

asumible por calquera, sendo que a metade das obras que deixou o PP aprobadas non 

se fixeron. O Sr. Blanco pregúntalle ao Sr. Alcalde se ten pensado vivir sempre de 

rendas e do déficit do anterior goberno.  

 

Sendo as vinte e unha horas abandona o Salón de Plenos a concelleira do PSOE, Dª. 

Sandra Riveiro Carro. 

 

O Sr. Blanco sinala que eles deixaron aprobado o do parque dos Verxeles porque se 

pedía, non tendo o  culpa de que os veciños agora non o queiran, sendo que eles 
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facían o que pedían os veciños e non traían a catro chiquilicuatres por aí a facer 

algunha festa. O portavoz do PP sinala que non entende como o equipo de goberno 

está esperando polas subvención porque non as van a ter por moito tempo xa que nin 

as pide nin fan nada. O Sr. Blanco sinala, dirixíndose ao equipo de goberno, que o seu 

Deus é andar ao seu.  

 

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

PSOE, Dª. Sandra Riveiro Carro. 

 

O Sr. Blanco opina que o goberno quédalle grande ao BNG. Lembra que no 2007 

acordáronse unhas cousas na última Comisión de goberno e que a maior parte delas 

non se fixeron e pídelle ao equipo de goberno que pidan cartos e as fagan. Referíndose 

á subvención dos tres millóns de euros o Sr. Blanco lembra que todos os grupos lle 

dicían ao equipo de goberno que non a metera nos orzamentos, pero que como no 

BNG son tan espabilados tiñan que metela para engordar os orzamentos, véndose 

agora en que queda o tema. Tratándose das festas gastronómicas o Sr. Blanco sinala 

que agora se gastan uns cartos no bailoteo e non se fai unha festa da nai invitando a 

todo o mundo sen ter que pagar nada ou case nada. Sinala que el era o Alcalde 

festeiro e que o BNG fai festas á súa maneira con catro chiquilicuatres que son deles e 

que agora se gastan cartos en homenaxes a persoas que nunca fixeron nada por Teo. 

O Sr. Blanco opina que o BNG o único que fai e propaganda dicindo, como pon na folla 

parroquial ao que se referiu antes, que o PP e o PSOE lle votan en contra de todo, 

sendo que haberá que tomar a decisión de votarlle en contra para ven a onde van. 

Opina o Sr. Blanco que todo o que fixeron os grupos da oposición foi darlle 

oportunidades ao BNG para que gobernara. O Sr. Blanco remata a súa intervención 

reiterando que os grupos da oposición terán que poñerse de acordo e tomar a decisión 

de votar en contra de todo para que así o equipo de goberno o poida dicir e que os 

membros BNG dan pena, non sendo dignos de levar as riendas do Concello.  

 

O Sr. Alcalde salienta que o Sr. Blanco, ao marxe das valoracións políticas, se excede 

en determinadas afirmacións, sendo unha falta de respeto referirse a grupos de teatro 

que están nos circuítos públicos coa afirmación despectiva de “chiquilicuatres”. Sinala 
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que despois de escoitar ao Sr. Blanco non sabe que entende este concelleiro por 

pasarse de punto. Di que a valoración política a fixo o Sr. Sisto e que el non vai a incidir 

pero que en todo caso reivindicar polo PP un plan de saneamento do 2004 cando hai 

un endebedamento de tres millóns de euros é surrealista. Lembra que a expulsión feita 

no seu día foi por pasarse trinta segundos na intervención e opina que hai que se 

responsable. O Sr. Alcalde salienta que o PP aprobou moitas obras, sen consignación 

orzamentaria, con informe en contra de intervención e aínda reivindican que non se 

realizaron. Sinala que se se fala co tesoureiro se verá que o gasto en maio foi superior 

ao do resto do ano, que hai que ser minimamente responsable, sendo que os tres 

millóns de euros están aí. Opina que o BNG está sendo elegante e non está facendo 

leña da árbore caída. Tratándose da intervención do Sr. Parajó, o Sr. Alcalde sinala 

que hai outro patrimonio que haberá que estudiar no seu momento, sobre todo 

vinculado a sentencias xudiciais, como ocorre nos Verxeis e nos Tilos que seguen 

sendo patrimonio municipal. Sinala que algún dos gastos que sinalou o Sr. Parajó están 

subvencionados nunha porcentaxe alta. Tratándose das celebracións gastronómicas 

sinala o Sr. Alcalde que no 2007 a festa da nai e da terceira idade ascenderon a case 

cen mil euros, sendo que no 2008 co bailoteo e as excursións mensuais gastáronse 

vinte e un mil euros. O Sr. Alcalde felicita e agradece ao Sr. Rego o tono da súa 

intervención, engadindo que en todo caso o equipo de goberno é relativamente 

optimista. Salienta que a lei obriga a traer o plan de saneamento no prazo de tres 

meses. D. Martiño Noriega sinala que a situación económica a día de hoxe non é igual 

á que se encontraron e que pode afirmar que a mediados de agosto as facturas 

poderán estar pagándose a noventa días, sendo que iso non nace da nada. No ámbito 

do persoal amosa a súa conformidade coa necesidade de negociación e buscar a 

profesionalización da estructura municipal. Tratándose da situación económica sinala 

que é a que é, estando a capacidade de maniobra limitada. En canto ás alusións ao 

concello de Ames sinala o Sr. Alcalde que hai que ter en conta que mentres este 

Concello ten Plan Xeral o Concello de Teo non o ten. Explica que o do saneamento 

consignouse por precaución, sendo o importante que se execute independentemente 

de quen o faga, tratándose en todo caso dunha partida blindada tanto en ingresos 

como en gastos.  
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, prodúcese o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 BNG 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 5 (4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)) 

 

Producíndose un resultado de empate, realizase unha nova votación obténdose o 

seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 BNG 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 5 (4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)) 

 

Efectuada a segunda votación e persistindo o empate decide o voto de calidade do 

Presidente, Sr. Noriega, favorable a proposta formulada. 

 

 En virtude do exposto, o Pleno da Corporación acordou aprobar o Plan de 

Saneamento Económico-Financeiro para o período 2009-2001, que se recolle a 

continuación, e as medidas económicas que nel se contemplan. 

 

“CONCELLO DE TEO 

PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO 2009-2011 
 

MEMORIA DE ALCALDÍA 
 
Con ocasión da aprobación da Liquidación do exercicio 2007,  estando xa en vigor o Orzamento 
Municipal de 2008, a Intervención Municipal elaborou o informe sobre o cumprimento do 
obxectivo da estabilidade orzamentaria a que fai referencia o artigo 16.2 do Real 
Decreto1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento 
da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria. 
Dito informe pon de manifesto o incumprimento do obxectivo de estabilidade polo Concello de 
Teo, xa que se reflicte unha situación de déficit ou necesidade de financiación de -2.274.260,60€. 
Considerando dita situación e dando cumprimento ó disposto nos artigos 22 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2007, de 28 de decembro, e 19.1 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, 
procédese á formulación do plan económico-financeiro que terá unha proxección de tres anos e  
que se someterá á aprobación polo Pleno da Corporación no prazo de 3 meses a contar dende o 
día seguinte ó da aprobación da Liquidación de 2007, de data 15/05/2008 e da que se deu conta ó 
Pleno en sesión de 28 de maio de 2008. 
 
Teo, 29 de maio de 2008. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez  
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Martiño Noriega Sánchez, Alcalde –Presidente do Concello de Teo (A Coruña), ó abeiro 
do disposto no artigo 20.a) do RD 1463/2007, de 2 de novembro, 
INFORMA: 
Que actualmente non  existen entidades dependentes do Concello de Teo, isto é, Sociedades 
Mercantiles ou Organismos Autónomos. 
Teo, 7 de xullo e 2008. 
O ALCALDE 
 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: ESTABILIDADE ORZAMENTARIA LIQUIDACION 2007 
 
Mónica Lado Varela, interventora do Concello de Teo, en relación ao asunto de referencia emite 
o seguinte INFORME: 
 
 LEXISLACIÓN APLICABLE 
 

 Regulamentos (CE) Nº 2223/96, 2516/2000, 2558/2001 e 1221/2002 do Consello da 
Unión Europea,  relativos ao sistema de contas nacionais e rexionais ( SEC 95). 

 Real Decreto Lexislativo 2/2007, do 28 de decembro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei xeral de estabilidade orzamentaria. (TRLXEO) 

 Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de 
desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa 
aplicación ás entidades locais. (RXEO) 

 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei reguladora de facendas locais (TRLRFL) 

 Manual de Cálculo do déficit na contabilidade nacional adaptado ás corporacións locais. 
 
PROCEDEMENTO 
O artigo 4 do TRLXEO establece no seu apartado primeiro que as entidades locais aprobarán, 
executarán e liquidarán os seus orzamentos axustándose ao principio de estabilidade 
orzamentaria definido na lei. En canto á execución dos orzamentos enténdese que se deberá 
axustar ao principio de estabilidade orzamentaria calquera alteración dos orzamentos iniciais 
definitivamente aprobados da entidade local. 
 
Segundo o artigo 15 do TRLXEO entenderase cumprido o obxectivo de estabilidade cando os 
orzamentos iniciais, ou no seu caso, modificados e as liquidacións orzamentarias acaden en 
términos de capacidade de financiación, de acordo co sistema de Contas Nacionais e Rexionais, 
o obxectivo individual establecido para cada unha das entidades locais ás que se refire o artigo 5, 
ou o obxectivo de equilibrio ou superávit establecido para as restantes entidades locais, sen 
perxuízo dos plan económico-financeiros aprobados e en vigor. 
 
O RXEO distingue dous tipos de entidades locais a efectos da súa aplicación: 
 

 Entidades locais asociadas ao ciclo económico: son as incluídas no ámbito subxectivo 
definido no artigo 111 do TRLRFL 

 Resto de entidades locais (neste suposto atoparíase o o Concello de Teo) 
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O artigo 16.2 do RXEO establece no apartado segundo  que para o resto de entidades locais (por 
tanto, aquelas que non están asociadas ao ciclo económico), a intervención local elevará ao Pleno 
da Corporación un informe sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria da 
propia entidade local e dos seus organismos e entidades dependentes. Este informe emitirase con 
carácter independente   e incorporarase aos previstos nos artigos 168.4, 177.2 e 191.3 do 
TRLRFL, referidos respectivamente á aprobación do orzamento xeral, ás súas modificacións e á 
súa liquidación. 
O interventor deberá detallar no informe os cálculos efectuados e os axustes practicados sobre a 
base dos datos dos capítulos 1 a 9 dos estados de gastos e ingresos orzamentarios, en termos de 
contabilidade nacional, segundo o SEC. 
Cando o resultado da avaliación sexa de incumprimento a entidade local remitirá o informe 
corespondente á Dirección Xeral de Coordinación Financeira con Entidades Locais ou ao órgano 
competente no prazo máximo de quince días dende o coñecemento do Pleno. 
 
1.- AXUSTES A EFECTUAR SOBRE OS DATOS DOS CAPÍTULOS 1 A 9 DO 

ORZAMENTO 

Actualmente o Orzamento do exercicio 2008 xa está en vigor; nembargantes cómpre realizar 
unha serie de axustes sobre o mesmo unha vez que dispoñemos dos datos da liquidación de 2007, 
que xa nos permiten efectuar un cálculo mais aproximado do equilibrio ou desequilibrio 
orzamentario. 
DATOS ORZAMENTO PARA 2008: 
 
PRESUPOSTO DE GASTOS PRESUPOSTO DE INGRESOS 
Capítulo 1              2.839.980,00 Capítulo 1 2.592.000,00 
Capítulo 2 5.101.000,00 Capítulo 2 1.000.000,00 
Capítulo 3 115.000,00 Capítulo 3 1.380.658,08 
Capítulo 4 679.800,00 Capítulo 4 4.472.300,00 
   Capítulo 5 45.500,00 
Capítulo 6 5.866.525,00 Capítulo 6 800.500,00 
Capítulo 7 62.300,00 Capítulo 7 4.742.065,92 
Capítulo 8 0,00 Capítulo 8 0,00 
Capítulo 9 185.000,00 Capítulo 9 0,00 
TOTAL 14.849.605,00 TOTAL 15.033.024,00 
 
 
Segundo os datos anteriores a aprobación do orzamento para o exercicio 2008, sumando os 
capítulos 1 a 7 de ingresos e 1 a 7 de gastos, a diferencia é positiva en 368.419,00€. 

Nembargantes, non poden considerarse estes datos tal e como se desprenden da aprobación 
inicial, xa que o obxectivo de estabilidade orzamentaria mídese en termos de contabilidade 
nacional. Para facer esta transformación seguiranse as indicacións establecidas no manual 
elaborado pola IXAE. 

 
Os axustes que afectan a esta entidade local serán os seguintes: 
 
1.1.- CAPÍTULOS 1, 2 E 3 DO ORZAMENTO DE INGRESOS.  
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Como consecuencia da aprobación do Regulamento (CE) Nº 2516/2000, en contabilidade 
nacional o criterio para a imputación dos ingresos fiscais e asimilados  con efecto no déficit 
público é o de caixa. Por tanto, aos efectos da elaboración das contas de contabilidade nacional, 
as rúbricas de impostos rexístranse polo importe total realizado en caixa en cada exercicio, xa 
sexa de corrente ou de pechados. Por tanto, o axuste derivado da aplicación práctica do 
Regulamento  2516/2000 da CE, vén determinado pola diferenza entre os dereitos recoñecidos 
pola corporación local e a recadación total na caixa correspondente a eses ingresos, tanto do 
orzamento corrente como de pechados. 
Esta cifra é de doado cálculo no caso da liquidación orzamentaria, ao contar xa cos datos de 
dereitos recoñecidos e ingresos efectuados, referidos todos ao mesmo exercicio orzamentario. 

 
Porén neste momento compararemos as previsións iniciais co efectivamente recadado no ano 
anterior (2007). Con respecto a esta comparación hai que deixar constancia que si ben os axustes 
son obrigatorios para a determinación da capacidade/necesidade de financiación, non se están 
comparando datos homoxéneos, por canto que os ingresos que figuran nas previsións iniciais do 
orzamento do ano 2008 non son unha reprodución das previsións do ano 2007 debido á 
incorporación de  modificacións á alza nos tipos impositivos de determinados impostos, no 
importe das taxas a cobrar polas prestacións de determinados servizos, etc. A elo hai que lle 
engadir a actualización dos valores catastrais dos bens de naturaleza urbana, rústica e de 
características especiais. Estes cambios veñen a suponer un incremento nas previsións dos 
ingresos do 2008 por estes conceptos, respecto do recadado no 2007, que non responde a un 
maior déficit en termos de contabilidade nacional. 
 CONCEPTO CONTABILIDADE ORZAMENTARIA CONTABILIDADE NACIONAL AXUSTES   PI COBROS CORRTE COBROS PECHADOS IMPORTE MAIOR DÉFICIT MENOR DÉFICIT CAP1 2.405.000,00 2.025.500,35 120.142,25 2.145.642.60 259.357,40   CAP2 1.000.000,00 201.352,74 0,00 201.352,74 798.647,26   CAP3 1.306.400,00 602.771,79 84.242,88 687.014,67 619.385,33   TOTALTOTALTOTALTOTAL    4.711.400,004.711.400,004.711.400,004.711.400,00    2.829624,882.829624,882.829624,882.829624,88    204.384,93204.384,93204.384,93204.384,93    3.034.009,813.034.009,813.034.009,813.034.009,81    1.677.390,191.677.390,191.677.390,191.677.390,19            
 
1.2.- CAPÍTULOS 4 E 7 DO ORZAMENTO DE INGRESOS: 
En contabilidade nacional respectaranse os criterios de contabilización aos que estea suxeito o 
pagador da transferencia. Por tanto, unha vez fixado o momento no que se rexistra o gasto polo 
pagador, o perceptor da transferencia deberá contabilizala simultaneamente e polo mesmo 
importe que figure nas contas daquel. Deberá axustarse o importe destes capítulos que figura no 
orzamento aos criterios do pagador das mesmas; é decir, terase en conta o importe ingresado 
polas distintas administracións e non o que figura como previsión de ingreso. 
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 CONCEPTO CONTABILIDADE ORZAMENTARIA     CONTABILIDADE NACIONAL   AXUSTES     PI COBROS CORRENTE COBROS PECHADOS IMPORTE   MAIOR DÉFICIT MENOR DÉFICIT CAP4 3.676.280,00 3.716.779,25 350.677,41 4.067.456,66   391.176.66 CAP7 967.845,00 331870,76 0,00 331.870,76  635.974,24  TOTALTOTALTOTALTOTAL    4.644.125,004.644.125,004.644.125,004.644.125,00    4.048.650,004.048.650,004.048.650,004.048.650,00    350.677,41350.677,41350.677,41350.677,41    4.399.327,414.399.327,414.399.327,414.399.327,41        244.797,59244.797,59244.797,59244.797,59        
 

É de sinalar tamén neste caso que se están comparando datos heterogéneos, polo que tampouco 
neste caso a cifra de menor déficit que se desprende do cadro anterior se pode considerar como 
un real menor déficit en termos de contabilidade nacional. 
 
 
1.3.- CAPÌTULO 3 DO ESTADO DE GASTOS: 
 
En contabilidade nacional rexe o principio de devengo. Polo tanto, a fin de exercicio deberán 
incorporarse os intereses explícitos devengados no exercicio, tanto os vencidos como os non 
vencidos. Efectuarase un axuste pola diferencia entre as obligacións recoñecidas no orzamento 
(neste caso polo presupostado) e os intereses devengados. 
 
A 31/12/2007, esta Entidade Local ten concertadas  8 operacións de préstamo con varias 
entidades financieras, das cales, os  períodos de amortización coinciden cos trimestres naturais, 
polo tanto non resulta preciso efectuar axustes neste senso. 
  
 
1.4.- GASTOS REALIZADOS NO EXERCICIO E PENDENTES DE APLICAR AO 
ORZAMENTO DE GASTOS DA CORPORACIÓN LOCAL. 
 
A conta 413 “ Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento” recolle as obrigas 
derivadas de gastos  realizados ou bens ou servizos recibidos, para os que non  se produciu a súa 
aplicación ao orzamento, sendo procedente a mesma. 
 
O acto administrativo de recoñecemento dunha obriga prodúcese unha vez realizada a prestación 
a cargo do acredor ou o nacemento do seu dereito en virtude de norma legal. Entre un e outro 
momento pode mediar un lapso de tempo que depende de diversas circunstancias formais, 
motivo polo cal, á data do peche do exercicio deberán rexistrarse aquelas obrigas vencidas, 
líquidas e por tanto esixibles, que se produciran aínda que non se ditaran os correspondentes 
actos administrativos de recoñecemento e liquidación. O principio de devengo imponse en 
contabilidade nacional como principio xeral para calquera fluxo económico, e en particular, para 
as obrigas. Por tanto  efectuarase o axuste pola diferencia entre ambas cantidades. 
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Neste apartado se atopan os gastos seguintes: 
REC 2006/2007.-importe: 965.251,04€.- devengado en 2006 e imputado a 2007.-axuste:menor 
déficit 
 
REC 2007/2008.-importe: 1.650.781,59€.- devengado en 2007 e imputado a 2008.-axuste:maior 
déficit 
 
Reclamación patrimonial , expte 2006: 85.550,48€.-pendente de aplicación aínda en 2008 ,( 
axuste en 2008) 
 
Prestamo BCL, derradeira cota aplicada a 2008: 34.961,27€.- devengado en 2007 e imputado a 
2008. axuste: maior déficit 
 
 
2.- CÁLCULO OBXECTIVO ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 
 
Para que exista unha situación de capacidade de financiación a suma dos capítulos 1 a 7 do 
orzamento de ingresos non poderá ser superior á suma dos capítulos 1 a 7 do orzamento de 
gastos, unha vez practicados os axustes que correspondan segundo os apartados anteriores, e 
sempre e cando a diferencia entre os capítulos 8 e 9 de ingresos e os capítulos 8 e 9 de gastos 
sexa negativa, é dicir, os ingresos financieros non superarán aos gastos financieros, como medida 
de contención do endebedamento.  
 

INGRESOS CAPÌTULOS 1 A 7 15.033.024,00 
GASTOS CAPÍTULOS 1 A 7 14.664.605,00 

DIFERENCIA 368.419,00 
AXUSTES  

MENOR DÉFICIT 965.251,04 
MAIOR DÉFICIT 3.607.930,64 

DÉFICIT NON FINANCEIRO/ 
NECESIDADE DE FINANCIACION EN 

TÉRMINOS SEC95 
-2.274.260,60 

SUPERAVIT/DÉFICIT NON 
FINANCEIRO/CAPACIDADE DE 

FINANCIACIÓN EN TÉRMINOS SEC95 
 

 
 

INGRESOS CAPÌTULOS 8 a 9 0 
GASTOS CAPÍTULOS 8 a 9 185.000 

DIFERENCIA -185.000 
 
Á vista do datos anteriores conclúese que a entidade local que conforma o Concello de Teo 
atópase nunha situación de déficit de financiación en términos do SEC95, o que implica que 
deberá procederse á elaboración, no prazo de tres meses dende á aprobación da liquidación, dun 
plan de económico financeiro de reequilibrio, definido no art. 22 do Texto Refundido da Lei 
xeral de estabilidade orzamentaria,  
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Teo, 14 de maio de 2008 

A interventora 
Mónica Lado Varela 

 
 
 

INFORME  Do artigo 20.c)  do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro 
 

De conformidade có artigo citado, deberase suministrar información sobre os ingresos e e gastos, 
a nivel de capítulo, da liquidación aprobada con desequilibrio (liquidación do exercicio 2007).  
Os resultados da liquidación do exercicio 2007 a nivel de capítulo son os que se indican de 
seguido: 
 
1)RESUMO DA LIQUIDACION DO ESTADO DE GASTOS 2007 
 

Capítulo Créditos 
iniciais 

Obrigas Recoñecidas 
netas 

Pagos 
realizados 

1.-gastos persoal 2.433.745,00 2.192.353,19 2.141.626,00 
2.-bens correntes  4.817.520,00 4.836.900,06 3.321.517,49 
3.-gastos financeiros 120.000,00 79.471,49 79.471,49 
4.-Transferencias 
correntes 

582.000,00 550.315,12 482.292,08 

6.-Investimentos 3.087.760,00 2.203.463,99 988.341,68 
7.-Transferencias capital 36.000,00 54.250,55 12.000,00 
9.-Variacion pasivos 
financ 

390.000,00 10.322.806,95 7.431.301,29 

TOTAL  11.467.025,00 10.322.806,95 7.431.301,29 
 
 
2)RESUMO DA LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS 2007 
 

Capítulo Previsións 
iniciais 

Dereitos recoñecidos 
netos 

Recadación 
neta 

1.-Impostos directos 2.405.000,00 2.025.500,35 2.025.500,35 
2.-Impostos indirectos 1.000.000,00 201.352,74 201.352,74 
3.-Taxas e outros 
ingresos 

1.306.400,00 1.010.329,55 602.771,79 

4.-Transferencias 
correntes 

3.676.280,00 3.323.084,53 3.716.779,25 

5.-Ingresos patrimoniais 10.500,00 57.934,51 57.934,51 
6.-Alleamento 
investimentos  

2.101.000,00 0,00 0,00 

7.-Transferencias capital 967.845,00 331.870,76 331.870,76 
9.-Pasivos financeiros 0,00 994.400,00 994.400,00 
TOTAL 11.467.025,00 8.444.472,44 7.930.609,40 
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Teo, 8 de xullo de 2008 

A Interventora 
Mónica Lado Varela 

 

PROXECCIÓNS ORZAMENTARIAS PARA PERÍODO 2009/2011, EXPLICACION 
DAS VARIACIONS INTERANUAIS E AXUSTES 

 
Toda vez que actualmente xa está aprobado o Orzamento de 2008, a proxección pódese 
estabrecer para os tres anos seguintes, 2009 a 2011. Para calcular as previsións dos vindeiros 
orzamentos de gastos e ingresos, teremos en conta unha serie de criterios xerais de variación 
sobre as previsións do Orzamento de cada ano. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

ORZAMENTO 2008 

A) Estado de Gastos   

Denominación Importe 

Total Capítulo I, Gastos de Persoal 2.839.980,00 

Total Capítulo II, Bens correntes e servicios 5.101.000,00 

Total Capítulo III, Gastos Financeiros 115.000,00 
Total Capítulo IV, Transferencias Correntes 679.800,00 

  Total Gastos Correntes 8.735.780,00 

Total Capítulo VI, Investimentos 5.866.525,00 
Total Capítulo VII, Transferencias de Capital 62.300,00 

Total Capítulo IX, Variación Pasivos Financeiros 185.000,00 

  Total Gastos de Capital 6.113.825,00 

TOTAL DO ESTADO DE GASTOS 14.849.605,00 
      

B) Estado de Ingresos 

Denominación Importe 

Total Capítulo I, (Impostos directos) 2.592.000,00 

Total Capítulo II, (Impostos indirectos) 1.000.000,00 

Total Capítulo III, (Taxas e outros ingresos) 1.380.658,08 

Total Capítulo IV, (Transferencias correntes) 4.472.300,00 

Total Capítulo V, (Ingresos Patrimoniais) 45.500,00 

  Total Ingresos correntes 9.490.458,08 

Total Capítulo VI, (Alleamento Investimentos Reais) 800.500,00 

Total Capítulo VII, (Transferencias de Capital) 4.742.065,92 
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Total Capítulo IX, (Pasivos Financeiros) 0,00 

  Total Ingresos de Capital 5.542.565,92 

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS 15.033.024,00 
 
Antes de determinar os criterios de variación debemos partir do RLTGX derivado da liquidación 
de 2007, que resultou negativo 3.304.283€. Pois ben, segundo o artigo193.1.2 do RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, o Pleno da Corporación deberá proceder, na primeira sesión que se celebre, a 
reducir os gastos do orzamento, na contía do déficit  producido. Se a reducción do gasto non 
resultase posible, se poderá acudir ó concerto dunha operación de crédito, e como terceira 
alternativa se prantexa a necesidade de aprobar os sucesivos orzamentos cun superávit por 
contía equivalente.  
Considerando a importanté contía do RLTGX negativo e as circunstancias do noso concello, 
proponse a combinación de duas das medidas citadas: 
 
 -Operación de préstamo e, 
 -Aprobación de sucesivos orzamentos con superávit 
 
A operación de crédito se pode concertar  sempre que se den as condicións do artigo 177.5 da 
Lei, isto e: “Excepcionalmente, e por acordo adoptado có cuorum do artigo 47.3 da Lei 7/1985, 
de 2 de abril, se considerarán recursos dispoñibles para financiar novos ou maiores gastos por 
operacións correntes, que expresamente sexan declarados necesarios e urxentes, os procedentes 
de operacións de crédito en que se den as seguintes condicións: 
 
a) que o seu importe total anual non supere o 5% dos recursos por operacións correntes do 

orzamento local.(5% ingresos correntes: 474.522,90€), é dicir, o importe máximo desta 
operación non podería superar dita cifra,  tendo en conta que actualmente non existe 
ningunha outra operación desta natureza concertada polo concello. 

 
b) Que a  carga financeira total(xuros mais amortizacións) da entidade, incluída a da operación 

proxectada, non supere o 25% dos expresados recursos(25% dos ingresos correntes: 
2.372.614,52€); as estimacións permiten garantir que dito límite se cumpliría. 

 
c) Que a operación quede  cancelada antes de que se renove a Corporación, polo tanto, esta 

operación de préstamo debería estar cancelada no mes de maio de 2011. 
 
Consecuentemente, o prantexamento inicial debería contemplar: 
 

- A formalización dunha operación de prestamo en 2008, por importe máximo de 
474.522,90€, supoñamos 470.000€, que suporía un superávit xa no 2008 para 
compensar o déficit de 3.034.283€. 

 
- O resto do déficit por importe de 2.564.283€(supoñamos 2.564.300€) deberá 

compensarse cun superávit no Orzamento de 2009 por dita contía. Debido á 
imposiblidade de  
acadar un superávit por este importe no exercicio 2009, o compromiso debe ser o de 
repartir dito excedente nos tres exercicios do plan. 
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Por outra parte, resulta aconsellable adoptar o compromiso de que,   no suposto de que 
neste ou nalgún exercicio dos próximos 10 anos, o RLTGX sexa positivo, se destiñe como 
mínimo o 50% a financiar  un suplemento de crédito para dotar ás partidas destiñadas a 
amortización de prestamos, de xeito que se permitan amortizacións anticipadas e así 
reducir a carga financeira do concello. 
 
 

A) EVOLUCIÓN DOS ESTADOS DE GASTOS: 
 
Capítulo 1.Gastos de persoal.- incremento interanual sobre o 2% nos gastos de persoal, tal e 
como ven acontecendo nos últimos anos. Controlarase  a oferta de emprego público sen 
incrementar en dous anos as prazas que contempla agora o Orzamento de 2008, quedando 
fora desta excepción aquelas prazas que se financian mediante transferencias doutras 
administracións. 
 
Capítulo 2.Compras bens correntes e servizos.- incremento do 4,5% correspondente á 
variación do IPC durante o exercicio 2009 e xa menor para os exercicios 2010 e 2011, en que 
se espera una mellora da situación ecómica xeral e menor inflación. En todo caso as revisions 
de prezos dos contratos asinados a partires de maio de 2008 se incremetarán no 85% do 
incremento do IPC. 
Se ben se prevee un incremento poboacional que incrementa o custo dos servizos e bens 
suministrados, a contratación dos mesmos mediante os procedementos regrados permite 
limitar ou controlar os prezos, de xeito que se compense o custo.En todo caso resulta 
imprescindible levar a cabo medidas de contención do gasto. 

 
Capítulo 3.Gastos financeiros.- é de esperar un incremento nos custos financeiros derivados 
das operacións de préstamo concertadas polo Concello , toda vez que se ven incrementando 
sucesivamente o Euribor. Polo tanto, ás previsións do exercicio 2008, aplicaremos un 
incremento do tipo do 0,25% para o exercicio 2009 en espera de que se estanque a partires de 
2010. 
Resultando complicado actualmente a renegociación da  débeda xa concertada (toda vez que 
o Euribor e moi superior), si resulta conveniente reducir a carga financeira sendo unha vía 
posible a amortización anticipada das operacións vivas, en concreto no ano 2010 se debería 
cancelar a operación de crédito ponte que financia as obras da Casa do Concello, por 155.000 
€. 
Os gastos financeiros deberán incluír os da nova operación para cada ano do plan. 
 
Capítulo 4.Transferencias correntes.- a actividade subvencional promovida dende o Concello 
debería manterse en termos de importe total, polo que partiremos de pequenas variacións 
interanuais neste capítulo 

 
Capítulo 6.Investimentos.-Neste apartado se terá en conta tanto o incremento do IPC como a 
necesidade de  realizar un esforzo inversor adicional para dotar de infraestructuras ó 
concello, toda vez que actualmente resultan claramente insuficientes para o funcionamento 
dun concello de 18.000 habitantes, combinado con medidas de control de gastos. 
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Capítulo 7. Transferencias de capital.- este apartado mantense prácticamente constante xa 
que únicamente contén as aportacións municipais a proxectos promovidos por outras 
administracións (TRASLATIO, Infravivenda, etc…) 
 
Capítuto 9. Variación Pasivos financeiros.- se ben en data 01/07/2008 se procedeu á 
cancelación dunha das operacións de crédito concertadas polo concello, continúa sendo 
elevado o gasto en concepto de amortizacións, que se estiman en termos anuais en 155.000€ .  
En concordancia có exposto no apartado do capítulo 3, ó concertar unha operación de 
prestamo para enxugalo RLT negativo de 470.000€ en 2008, deberase consignar o importe 
suficiente para financiar as cotas de amortización dos tres anos. No exercicio 2010 se 
cancelará unha operación de 155.000€ de xeito que os custos financeiros se compensen 
parcialmente. 

 
 
B) EVOLUCIÓN DOS ESTADOS DE INGRESOS 
 
Capítulo 1.Impostos directos.- Resulta previsible un incremento considerable nas estimacións 
de ingresos a través do IBI urbana, toda vez que se agarda próxima a aprobación do PXOM 
de Teo, e, se ben existe unha ralentización da actividade inmobiliaria,  menos a concellos 
considerados “de residencia habitual”, nos que continuará o crecemento na demanda de 
primeira vivenda. En todo caso, o incremento será mais suave nos primeiros anos e se espera 
maior incremento a partires de 2010. 
 
Capítulo 2.Impostos indirectos.-Resulta igualmente previsible un importante incremento nas 
previsións e recadación en concepto de ICIO, polos motivos expostos anteriormente. 
 
Capítulo 3.-Taxas e outros ingresos.- nos derradeiros meses se aprobaron unha serie de 
ordenanzas fiscais e de prezos públicos que supoñen un aumento nas previsións e recadación 
de ingresos. Ademais estudarase a  aprobación dunha Ordenanza Fiscal por Expedición de 
documentos administrativos que ten un importante poder recadatorio, de xeito que os 
importes a consignar neste capítulo terán un incremento continuado. 
 
Capítulo 4.Transferencias correntes.- respecto das previsións do capítulo 4 de ingresos do 
Orzamento de 2008 pódese esperar que se manteñan prácticamente constantes para o 
exercicio 2009 e un pequeno incremento a partires do exercicio 2010 no que se prevee a 
reactivación económica xeral ,a partires da  cal as restantes administracións terán maior 
capacidade para levar a cabo actuacións de fomento. 

 
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais.- este capítulo ven tendo pouca importancia e non se 
estiman importantes ingresos por este concepto. 
 
Capítulo 6.Alleamento de investimentos reais.- A venda de parcelas prevista no Orzamento 
de 2008 probablemente se produza dendo do presente exercicio, para exercicios sucesivos, os 
ingresos por alleamento patrimonial terán un importe  inferior e de forma bastante constante. 
 
Capítulo 7.-Transferencias de capital.- ó igual que sucede no capítulo 4, neste apartado se 
depende da situación económica xeral que repercute na bonanza económica doutras 
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administracións das que se reciben as transferencias. Pódese prever unha certa constancia ata 
o exercicio 2010 en que repunten os ingresos previstos por este capítulo. 

 
Capítulo 9.-Pasivos financeiros.-A operación de préstamo de 470.000€ se concertaría xa en 
2008, non afectando a este capítulo nos exercicios posteriores. A concertación desta 
operación esixirá de aprobación por  mayoría absoluta(artigo 177.5 RDL2/2004) e 
autorización da CCAA, segundo estabrece o artigo 52 do RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Pois ben,unha vez explicados os criterios a seguir, procédese a realizar a previsión para o 
período 2009 a 2011, con explicación dos axustes e as medidas concretas para cada 
exercicio.  

 

ORZAMENTO 2009 
 

Orzamento Xeral Exercicio 2009 - Resume por Capítulos 
 

A) Estado de Gastos   
Denominación Importe 

Total Capítulo I, Gastos de Persoal 2.930.000,00 
Total Capítulo II, Bens correntes e servicios 5.100.000,00 
Total Capítulo III, Gastos Financeiros 145.000,00 
Total Capítulo IV, Transferencias Correntes 640.000,00 
  Total Gastos Correntes 8.815.000,00 
Total Capítulo VI, Investimentos 2.700.000,00 
Total Capítulo VII, Transferencias de Capital 40.000,00 
Total Capítulo IX, Variación Pasivos Financeiros 280.000,00 
  Total Gastos de Capital 3.020.000,00 

TOTAL DO ESTADO DE GASTOS 11.835.000,00 
      
B) Estado de Ingresos 

Denominación Importe 
Total Capítulo I, (Impostos directos) 2.700.000,00 
Total Capítulo II, (Impostos indirectos) 1.000.000,00 
Total Capítulo III, (Taxas e outros ingresos) 1.500.000,00 
Total Capítulo IV, (Transferencias correntes) 4.525.000,00 
Total Capítulo V, (Ingresos Patrimoniais) 60.000,00 
  Total Ingresos correntes 9.785.000,00 
Total Capítulo VI, (Alleamento Investimentos Reais) 650.000,00 
Total Capítulo VII, (Transferencias de Capital) 2.250.000,00 
Total Capítulo IX, (Pasivos Financeiros) 0,00 
  Total Ingresos de Capital 2.900.000,00 

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS 12.685.000,00 
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Memoria explicativa das variacións interanuais 2008/2009 
Este orzamento se aproba cun superávit de 850.000€, para ir compensando paulatinamente o 
RLT negativo de 2007. 

 
a) Orzamento de gastos 
 
Capítulo 1.Gastos de persoal.- Valoración e retribución dos postos de traballo segundo a RPT a 
aprobar. Incremento do 2% respecto do ano 2008. Non se incrementan o número de prazas do 
anexo de persoal respecto ó exercicio 2008. 
 
 
Capítulo 2-Gastos correntes en bens e servizos.-Racionalización máxima  do gasto corrente, 
mediante regularización contractual de servizos e suministros que limite o prezo dos mesmos, 
revisións segundo o IPC do 4,5% ( salvo para os contratos formalizados a partires da Lei 
30/2007 que o limita ó 85% do IPC.). As concellalías deberán elaborar un calendario coas 
prioridades de gasto có fin de eliminar os supérfluos. 
 
Capítulo 3.-Gastos financeiros.- Incremento  dos gastos financeiros, toda vez que se revisa ó alza 
ó  Euribor e se preveen os custos  da concertación da operación antes referida, por importe de 
470.000€ , previa autorización da CCAA.  
 
Capitulo 4.-Transferencias correntes.- potenciar as actuacións de control na concesión de axudas 
e subvencións, estabrecendo criterios de  capacidade económica dos beneficiarios e maior 
rigurosidade na xustificación. 
 
Capítulo 6.- Investimentos.- Control e racionalización do gasto en investimento, potenciar a 
financiación mediante transferencias doutras Administracións. Elaboración de memoria de 
prioridades por áreas. 
 
Capítulo 7.-Transferencias de capital.-control dos expedientes de concesión de transferencias de 
capital. 
 
Capítulo 9.-Variación de pasivos financeiros.- Recolle as cotas de amortización previstas para 
tódalas operacións vivas e a proxectada, se incrementa a partida respecto de 2008. 
 
b) Orzamento de ingresos 
 
Capítulo 1.Impostos directos.-Incremento sensible das previsións do IBI, xa que o PXOM se 
espera aprobado para finais de 2008 e polo tanto terá repercusións a partires de 2009 en diante. 
Capítulo 2.-Impostos indirectos.-lixeiro incremento no ICIO de conformidade có exposto no 
apartado anterior. 
 
Capítulo 3.-Taxas e outros ingresos.- Incremento das Taxas  a través da nova OF da taxa por 
expedición de documentos administrativos, que se tramitaría no segundo semestre de 2008 , e a 
taxa por licenzas urbanísticas. 
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Capìtulo 4.-Transferencias correntes.- lixeiro incremento das transferencias correntes, 
potenciando as solicitudes polos distintos departamentos e axilizando os sistemas de 
xustificación das subvencións recibidas 
 
Capítulo 5.-Ingresos patrimoniais.- lixeiro incremento nos ingresos por este concepto, xa que se 
adoptarán medidas dende a Tesourería Municipal para  rentabilizar os depósitos de liquidez. 
 
 Capítulo 6.-Alleamento de investimentos reais.- ingresos da venta doutras parcelas (a parte da 
venda de Augas Mansas, que se espera para finais de 2008) e unha vez que se conte cun 
inventario municipal e patrimonio municipal do solo. 
 
Capítulo 7.-Transferencias de capital.- as estimacións serán no mesmo senso que as do capítulo 
4, neste capítulo se esperan recibir  como mínimo 380.000€ dende o POS 2009 ademais doutros 
plans de obras provinciais. 
 
Capítulo 9.-Pasivos financeiros.- Xa que a operación de 470.000€ xa xenera superávit en 2008, 
non se consigna como novo ingreso nos exercicios futuros. 
 
AXUSTES 2008/2009 
 
A situación de partida en 2008 ven a  ser unha necesidade de financiación de 2.274.260,60€, tal 
e como se desprende do informe elaborado pola Intervención de data 14/05/2008. 
 
Por outra parte, consideraremos os seguintes  factores  a efectos de realizar os axustes, cada vez 
que se aproba un novo Orzamento en relación có resultado do período anterior, e que son: 
 

a) O Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais, segundo sexa positivo ou 
negativo. 

b) A necesidade de tramitar expedientes de recoñecemento extraxudicial de créditos por 
insuficiente consignación no exercicio anterior que consuman o crédito das partidas do 
novo orzamento a aprobar. 

 
c)  Consideraremos que as previsións de ingresos de 2008 se convirten en dereitos 
recoñecidos netos nun 75%, excluídos os 3.000.000€ correspondentes a transferencias que 
non se recibirán en forma de liquidez. 

 Pois ben, a data de hoxe temos dispoñibles os datos da Liquidación de 2007 que son: 
 
-RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO:  -2.404.588,63€ 
 
-REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS:  -3.034.282,04 
En concreto, o RLTGX negativo obriga, no vindeiro exercicio 2009, a actuar de conformidade có 
disposto no artigo 193 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, e dicir, a través das tres opcións: 
-reduccion do gasto do orzamento 2009 no importe do déficit. 
-operación de préstamo polo citado importe. 
-aprobación do orzamento de 2009 con superávit. 
 
A situación e as medidas oportunas xa foron descritas anteriormente. 
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Igualmente resulta necesario considerar a posiblidade de que se derive algún expediente de 
recoñecemento extraxudicial de créditos de cada ano para o seguinte. En todo caso, é de esperar 
unha evolución decrecente no seu importe, para o exercicio 2009 se prevee a posibilidade dun 
REC por importe non superior a 100.000€(maior déficit): 
 
Polo tanto: 
 
SUMA DOS CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS:   12.685.000.-  
SUMA DOS CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS:   11.555.000.-  
DIFERENCIA:        +1.130.000.-   
  
MAIOR DÉFICIT: 
 REC estimado       -100.000.- 
 25% dos ingresos previstos     -3.008.250.-   
    
              
NECESIDADE DE FINANCIACION:    -1.978.250.-  
 

ORZAMENTO 2010 
 

Orzamento Xeral Exercicio 2010 - Resume por Capítulos 
 

A) Estado de Gastos   
Denominación Importe 

Total Capítulo I, Gastos de Persoal 2.995.000,00 
Total Capítulo II, Bens correntes e servicios 5.110.000,00 
Total Capítulo III, Gastos Financeiros 145.000,00 
Total Capítulo IV, Transferencias Correntes 640.000,00 
  Total Gastos Correntes 8.890.000,00 
Total Capítulo VI, Investimentos 2.720.000,00 
Total Capítulo VII, Transferencias de Capital 40.000,00 
Total Capítulo IX, Variación Pasivos Financeiros 275.000,00 
  Total Gastos de Capital 3.035.000,00 

TOTAL DO ESTADO DE GASTOS 11.925.000,00 
      
B) Estado de Ingresos 

Denominación Importe 
Total Capítulo I, (Impostos directos) 2.750.000,00 
Total Capítulo II, (Impostos indirectos) 1.200.000,00 
Total Capítulo III, (Taxas e outros ingresos) 1.650.000,00 
Total Capítulo IV, (Transferencias correntes) 4.700.000,00 
Total Capítulo V, (Ingresos Patrimoniais) 65.000,00 
  Total Ingresos correntes 10.365.000,00 
Total Capítulo VI, (Alleamento Investimentos Reais) 210.000,00 
Total Capítulo VII, (Transferencias de Capital) 2.200.000,00 
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Total Capítulo IX, (Pasivos Financeiros) 0,00 
  Total Ingresos de Capital 2.410.000,00 

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS 12.775.000,00 
 
 
Memoria explicativa das variacións interanuais 2009/2010 
 
De novo se aprobaría o orzamento de 2010 cun superávit de 850.000€, e sempre que da 
liquidación de 2008 non se deriven RLT negativos que o incrementen, situación moi probable. 
 
a) Orzamento de gastos 
 
Capítulo 1.Gastos de persoal.- Valoración e retribución dos postos de traballo segundo a RPT a 
aprobar. Incremento do 2% respecto do ano 2009. Oferta de novas prazas pero de xeito limitado 
e atendendo a necesidades urgentes. 
  
Capítulo 2-Gastos correntes en bens e servizos.- continuidade na racionalización  do gasto 
corrente, mediante regularización contractual de servizos e suministros que limite os prezos. 
Aplicar para o 2010  revisións do IPC do 4% ata o 85%(0,35%).Espectativas de mellora da 
coxuntura económica xeral. Elaboración de memorias coas prioridades para cada área, no mesmo 
senso que en 2009. 
 
Capítulo 3.-Gastos financeiros.-Mantemento dun nivel elevado  dos gastos financeiros, xa que o 
endebedamento é importante.Non obstante se produce a cancelacion da operación de 155.000€ o 
que suporá a eliminación dos xuros desta operación.. 
 
Capitulo 4.-Transferencias correntes.- continuidade nas actuacións de control na concesión de 
axudas e subvencións, estabrecendo criterios de  capacidade económica dos beneficiarios e maior 
rigurosidade na xustificación.  
 
Capítulo 6.- Investimentos.- Control e racionalización do gasto en investimento, potenciar a 
financiación mediante transferencias doutras Administracións.Lixeiro incremento dos esforzo 
inversor coincidindo coa mellora económica e as actuacións de execución do PXOM, combinado 
coa supresión de investimentos mais prescindibles. 
 
Capítulo 7.-Transferencias de capital.-control dos expedientes de concesión de transferencias de 
capital. 
 
Capítulo 9.-Variación de pasivos financeiros.-  Non se concertarán novas operacións. 
 
b) Orzamento de ingresos 
 
Capítulo 1.Impostos directos.-  Considerando que o PXOM estará aprobado e con expectativas 
de mellora económica , incremento sensible da recadación por estes conceptos. 
Capítulo 2.-Impostos indirectos.-no mesmo senso que o apartado anterior. 
Capítulo 3.-Taxas e outros ingresos.- incremento da recadación pola taxa de licenzas urbanísticas 
especialmente. 
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Capìtulo 4.-Transferencias correntes.- como mínimo se estima que o volumen de tranferencias a 
recibir debería manterse. 
Capítulo 5.-Ingresos patrimoniais.-os incrementos non se esperan importantes neste apartado. 
Capítulo 6.-Alleamento de investimentos reais.-posiblemente se produzca a venda de parcelas 
pero non se preveen operacións  especialmente importantes. 
Capítulo 7.-Transferencias de capital.- coa reactivación económica as previsión de incremento 
neste capítulo se acentúan. 
Capítulo 9.-Pasivos financeiros.- Non se concertarán novas operacións de préstamo. 
 
AXUSTES 2009/2010 
 
Os conceptos a ter en conta volven a ser: 

a)A necesidade de tramitar expedientes de recoñecemento extraxudicial de créditos por 
insuficiente consignación no exercicio anterior que consuman o crédito das partidas do novo 
orzamento a aprobar. 
b) Partiremos dunha mellora na liquidación de dereitos, esperando que ascenda ata o 80% das 
previsións do ano 2009. 

 
Actualmente non se dispón de información para poder estimar a evolución do RP e do RLT  de 
exercicios sucesivos, pero e de  esperar que a través do esforzo xestor a porcentaxe dos dereitos 
recoñecidos mellore respecto das obrigas recoñecidas, e polo tanto sexa posible reducir o 
resultado tan negativo con que conta o Concello na actualidade, tratase de que o RLT negativo se 
reduzca. 
 
Continua sendo  necesario considerar a posiblidade de que se derive algún expediente de 
recoñecemento extraxudicial de créditos de cada ano para o seguinte. En todo caso, é de esperar 
unha evolución decrecente no seu importe, para o exercicio 2010, se ben  se prevee que 
disminua, suporemos un importe de 25.000€. 
 
Polo tanto: 
 
SUMA DOS CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS:   12.775.000.-  
SUMA DOS CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS:  11.650.000.-   
DIFERENCIA:       +1.125.000.-     
MAIOR DÉFICIT/MENOR DÉFICIT:      
 REC estimado      -25.000.- 
 20%dos ingresos previstos    -2.537.000.- 
 
NECESIDADE DE FINANCIACIÓN   -1.437.000.- 
 

ORZAMENTO 2011 
 

Orzamento Xeral Exercicio 2011 - Resume por Capítulos 
 

A) Estado de Gastos   
Denominación Importe 

Total Capítulo I, Gastos de Persoal 3.070.000,00 
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Total Capítulo II, Bens correntes e servicios 5.110.000,00 
Total Capítulo III, Gastos Financeiros 130.000,00 
Total Capítulo IV, Transferencias Correntes 640.000,00 
  Total Gastos Correntes 8.950.000,00 
Total Capítulo VI, Investimentos 2.735.000,00 
Total Capítulo VII, Transferencias de Capital 40.700,00 
Total Capítulo IX, Variación Pasivos Financeiros 260.000,00 
  Total Gastos de Capital 3.035.700,00 

TOTAL DO ESTADO DE GASTOS 11.985.700,00 
      
B) Estado de Ingresos 

Denominación Importe 
Total Capítulo I, (Impostos directos) 2.765.000,00 
Total Capítulo II, (Impostos indirectos) 1.260.000,00 
Total Capítulo III, (Taxas e outros ingresos) 1.680.000,00 
Total Capítulo IV, (Transferencias correntes) 4.780.000,00 
Total Capítulo V, (Ingresos Patrimoniais) 70.000,00 
  Total Ingresos correntes 10.555.000,00 
Total Capítulo VI, (Alleamento Investimentos Reais) 185.000,00 
Total Capítulo VII, (Transferencias de Capital) 2.250.000,00 
Total Capítulo IX, (Pasivos Financeiros) 0,00 
  Total Ingresos de Capital 2.435.000,00 

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS 12.990.000,00 
 
 
Memoria explicativa das variacións interanuais 2010/2011 
 
O orzamento de 2011 recolle un superávit maior, que compensaría o RLTGX negativo de 2007 e  
posibles resultados negativos dos anos 2009 ou 2010, en todo caso, este superávit axudaría a 
acadar unha situación próxima ó reequilibrio. 
 
a) Orzamento de gastos 
 
 
Capítulo 1.Gastos de persoal.- Incremento porcentual do 2%, a oferta de novas prazas se 
incrementa, xa que a prestación de novos servizos para o crecemento da poboación esixe mais 
persoal. 
 
Capítulo 2-Gastos correntes en bens e servizos.-Racionalización e control máximo do gasto. 
Revisións de prezos segundo o IPC ,cun incremento interanual do 3,5%, ó 85%(2,9%). 
Incremento do custo dos servizos relacionado có aumento poboacional esperado. 
 
Capítulo 3.-Gastos financeiros.-pequena reduccion dos  gastos financeiros, esperando que se 
controle o Euribor e xa que se  cancela unha operación en 2010. 
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Capitulo 4.-Transferencias correntes.- potenciar as actuacións de control na concesión de axudas 
e subvencións. 
 
Capítulo 6.- Investimentos.- Control e racionalización do gasto en investimento, potenciar a 
financiación mediante transferencias doutras Administracións. Incremento dos investimentos 
debido ó desenvolvemento do PXOM. 
 
Capítulo 7.-Transferencias de capital.-control dos expedientes de concesión de transferencias de 
capital.Non se esperan incrementos sustanciais. 
 
Capítulo 9.-Variación de pasivos financeiros.- recollerán as cotas de amortización de tóda-las 
operacións. O prestamo de 470.000€ deberá cancelarse. 
 
b) Orzamento de ingresos 
 
Capítulo 1.Impostos directos.-mantense o incremento debido ó relanzamento da actividade 
urbanística. 
Capítulo 2.-Impostos indirectos.-no mesmo senso que o anterior. 
Capítulo 3.-Taxas e outros ingresos.- o incremento mais importante ven dado de novo pola taxa 
de licenzas urbanísticas, posiblemente se aproben novas ordenanzas fiscais. 
Capìtulo 4.-Transferencias correntes.- lixeiro incremento no volumen das subvencións a recibir. 
Capítulo 5.-Ingresos patrimoniais.- o incremento non será sustancial. 
Capítulo 6.-Alleamento de investimentos reais.- resulta posible a venda de parcelas illadas. 
Capítulo 7.-Transferencias de capital.-Incremento sensible en espera de mellora económica xeral 
que favorezca a entrada de fondos doutras administracións. 
Capítulo 9.-Pasivos financeiros.- Non se concertarán novas operacións de préstamo. 
 
AXUSTES 2010/2011 
 
En espera de que no exercicio 2011 non se tramiten expedientes de REC, e realizando un esforzo 
para acadar unha liquidación de ingresos do 90% das previsións de 2010, os resultados serían: 
SUMA DOS CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS:  12.990.000.-    
SUMA DOS CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS:  11.725.700.-     
DIFERENCIA:       +1.264.300.-    
     
MAIOR DÉFICIT/MENOR DÉFICIT: 
  10% das previsións de ingresos  -1.277.500.-  
 
NECESIDADE DE FINANCIACIÓN   -13.200.-   
 
Se ben a necesidade de financiación non queda a 0 sí se reduce prácticamente na súa totalidade”.
              
Teo, 17 de xullo de 2008. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
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Sendo as vinte e unha horas e vinte e catro minutos, o concelleiro do PSOE, Sr. Rego, 

sinala que se ten que ausentar, abandonando, co permiso da Presidencia, o Salón de 

Plenos. 

 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE ELABORACIÓN DUN PLAN 

DE RACIONALIZACIÓN DO GASTO NO MARCO DUN PACTO POLÍTICO POR TEO. 

O Sr. Alcalde explica que a moción do PSOE foi dictaminada favorablemente na 

Comisión Informativa, coa retirada do punto oito da proposta de resolución, e cede a 

palabra á portavoz do PSOE, Sra. Riveiro.  

 

Dª. Sandra Riveiro sinala que o seu grupo vai a retirar este punto da orde do día por 

entender que a moción presentada foi amputada e anuncia que o seu grupo a 

presentará máis adiante debidamente formulada como lles fixo chegar a Sra. 

Secretaria. 

 

O Sr. Alcalde sinala que de acordo co exposto non se vai a entrar por tanto a debater a 

proposta, respectando a postura do PSOE. 

 

5º.- MOCIÓN CONXUNTA DE BNG, PP E PSdeG-PSOE SOBRE A DIRECTIVA DO 

TEMPO DE TRABALLO NA UNIÓN EUROPEA. 

 

O Sr. Alcalde explica que habendo mocións sobre o mesmo tema, ao igual que ocorreu 

no punto seguinte, na Comisión os grupos municipais do PP, BNG, PSOE e INTEO 

acordaron facer unha moción conxunta que é a que agora se somete ao Pleno da 

Corporación. Dáse conta da moción conxunta nos termos seguintes: 

 

“O conxunto das forzas políticas da Corporación Municipal de Teo (BNG, PP de Galicia, 

PSdG-PSOE e IN-TEO) propoñen ao Pleno a aprobación da seguinte 

MOCIÓN 

En 1917 a Organización Internacional do Traballo (OIT) aprobou que o tempo máximo de 

traballo semanal sería de 48 horas, poñendo así fin a unha longa historia de xornadas 

prolongadas e penosidade laboral propias do século XIX e da Revolución Industrial. 
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A medida supuxo unha constante do Dereito Laboral europeo, tanto a nivel nacional como, 

coa formación das Comunidades Europeas, no marco comunitario. O seu probado éxito 

nas relacións laborais levou incluso nalgúns sectores e nalgúns países a reducir o tempo 

semanal de traballo a 35 horas. 

O día 10 do pasado mes de xuño, o Consello de Ministros da Unión Europea aprobou unha 

nova Directiva sobre a duración da xornada laboral que modifica substancialmente a 

aprobada en novembro de 2003. 

A nova Directiva establece que, como norma xeral, a semana de traballo na Unión Europea 

debe ter 48 horas como máximo. Sen embargo, permitirase, en virtude de acordos 

individuais entre empresarios e traballadores, que se poida alongar a xornada e elevar o 

teito ata as 60 horas por semana, e ata 65 horas no caso das gardas médicas. 

Esta proposta do Consello de ministros e ministras de Traballo da UE chega logo de catro 

anos de debates e seis intentos frustrados, e racha con toda unha traxectoria, moi anterior 

á creación da UE, de redución das xornadas laborais. 

Consecuentemente, o Pleno Municipal do Concello de Teo ACORDA 

1. Expresar a súa confianza no diálogo social e na negociación colectiva, recoñecida 

na Constitución, como medios para a adopción de acordos entre os axentes sociais 

no ámbito laboral 

2. Expresar o seu rexeitamento á proposta de directiva da Unión Europea que 

pretende ampliar o tempo máximo de traballo semanal a 60 horas con carácter xeral 

e 65 horas en determinados sectores, pois supón socavar os cimentos do dereito 

laboral comunitario, expresando igualmente o seu apoio ao actual tempo máximo de 

48 horas, que ven rexendo as relacións laborais no noso contexto legal dende 1917. 

3. Instar ao Goberno de España e aos grupos políticos representados no Parlamento 

Europeo a tomar as medidas adecuadas en idéntico sentido de manter a actual 

semana laboral de 48 horas e a vixencia da negociación colectiva para lograr 

acordos laborais. 

4. Instar á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno Central demandándolle que 

manteña en todas as reunións oficiais que se celebren sobre esta problemática 

unha posición claramente contraria a modificación desta Directiva. 

Teo, a 30 de xullo de 2008” 
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O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, a portavoz do PSOE, Sra. Riveiro, e 

o portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a súa conformidade coa moción. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación 

por unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-) 

acorda: 

1. Expresar a súa confianza no diálogo social e na negociación colectiva, 

recoñecida na Constitución, como medios para a adopción de acordos 

entre os axentes sociais no ámbito laboral 

2. Expresar o seu rexeitamento á proposta de directiva da Unión Europea que 

pretende ampliar o tempo máximo de traballo semanal a 60 horas con 

carácter xeral e 65 horas en determinados sectores, pois supón socavar os 

cimentos do dereito laboral comunitario, expresando igualmente o seu 

apoio ao actual tempo máximo de 48 horas, que ven rexendo as relacións 

laborais no noso contexto legal dende 1917. 

3. Instar ao Goberno de España e aos grupos políticos representados no 

Parlamento Europeo a tomar as medidas adecuadas en idéntico sentido de 

manter a actual semana laboral de 48 horas e a vixencia da negociación 

colectiva para lograr acordos laborais. 

4. Instar á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno Central demandándolle que 

manteña en todas as reunións oficiais que se celebren sobre esta 

problemática unha posición claramente contraria a modificación desta 

Directiva. 

 

6º.- MOCIÓN CONXUNTA DE BNG, PP E PSdeG-PSOE SOBRE A PROPOSTA 

PARA DEDICAR UNHA RÚA DO CONCELLO DE TEO ÁS VITIMAS DO 

TERRORISMO. 

 

O Sr. Alcalde explica que neste caso tamén se chegou o acordo de facer unha moción 

conxunta do BNG, PP, PSOE e INTEO sobre a proposta para dedicar unha rúa do 

Concello de Teo ás víctimas do terrorismo. 
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O Sr. Sisto aclara que a proposta é a orixinaria do PP, adaptándoa no encabezamento 

á formulación de moción conxunta. 

“O conxunto das forzas políticas da Corporación Municipal de Teo (BNG, PP de Galicia, PSdG-

PSOE e IN-TEO) propoñen ao Pleno a aprobación da seguinte 

MOCIÓN 

Nestes días cumpríronse corenta anos dende que a banda terrorista ETA reivindicara a súa 
primeira acción mortal co asesinato do Guardía Civil José Angel Pardines Arcay. Nestas catro 
décadas a banda asesina cometeu múltiples atentados que custaron a vida de cerca de 900 
persoas de toda procedencia: policías, guardias civís, militares, docentes, concelleiros, 
xornalistas, empresarios, sindicalistas e un largo etc. A pesar do sufrimento da sociedade, hoxe 
queda pendente o recoñecemento claro e explícito a todos estes cidadáns que deron a súa 
vida na defensa da liberdade e da democracia.  
 
Sen embargo, hoxe segue patente unha das manifestacións de maior indignidade para as 
víctimas de ETA, como é ver o nome dos seus verdugos en rúas e prazas do País Vasco e 
Navarra, tendo que recurrir a sentencias xudiciais para conseguir a retirada de placas das 
pracas destas rúas e prazas dos concellos de Euskadi. 
 
Moitas asociacións cívicas reclaman que sexan retirados eses nomes que manchan a 
dignidade das víctimas, apoiando ademais, que nos máis de 8000 municipios españois se 
fagan actos públicos de recoñecemento ás mesmas. Vítimas que son de todas as ideologías, 
de todos os lugares de España, de toda condición social, profesional, económica ou cultural, 
sin distinción de sexo nin idade, víctimas que ven vulnerado o seu dereito fundamental de 
liberdade pola imposición totalitaria dun único pensamento. 
 
A liberdade e a dignidade humana son valores que han estar presentes na acción política e 
defendidos con firme determinación polos representantes do pobo elexidos democraticamente. 
 
A acción da xustiza, a persecución policial, o impulso da ley e do Estado de dereito, así como a 
unidade dos demócratas, non son suficientes para derrotar ó terrorismo, se non van 
acompañados do recoñecemento ás víctimas por defender a liberdade, por non calar  ante as 
amenazas sufridas, por defender España e o seu marco de convivencia, convertíndose en 
referente ético. É por esto que a sociedade española debe memoria, dignidade e xustiza a 
todas as vítimas do terrorismo: ETA, GRAPO, TERRA LLIURE, 11 M e a Yihad radical islámica. 
 
É o apoio que necesitan as víctimas, as súas familias e persoas máis achegadas, e por iso o 
goberno máis preto a eles, o dos Concellos e Deputacións, é quen ten que demostralo dun 
xeito indeleble, mediante a adhesión a esta moción de todos os partidos democráticos e forzas 
políticas integrantes da nosa Corporación. 
 
Por elo, sométese á consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos: 
  
PRIMEIRO.- Adicar o nome de “Vítimas do Terrorismo” a unha rúa/avenida/praza do Concello, 
como recoñecemento institucional do valor humano na súa máxima expresión e pola dignidade 
con que sufriron un mal inconmensurable en nome de todos. 
 
SEGUNDO.- Que no acto de colocación da devandita placa se celebre, con participación da 
sociedade civil, unha homenaxe de recoñecemento ó seu sufrimento, á falta de atención que 
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padeceron as victimas e o seu importante papel na defensa das liberdades.   
  
Portavoz do BNG      Portavoz PP 
 
Rafael Sisto Edreira    Armando Blanco Martínez 
 
Portavoz PSOE     Concelleiro INTEO 
 
Carlos Rego Jorge     Manuel Parajó Liñares” 
 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), a portavoz do PSOE, Dª. Sandra Riveiro, e o 

portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a súa conformidade a moción. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación 

por unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto) acorda: 

 
PRIMEIRO.- Adicar o nome de “Vítimas do Terrorismo” a unha rúa/avenida/praza 
do Concello, como recoñecemento institucional do valor humano na súa máxima 
expresión e pola dignidade con que sufriron un mal inconmensurable en nome de 
todos. 
 
SEGUNDO.- Que no acto de colocación da devandita placa se celebre, con 
participación da sociedade civil, unha homenaxe de recoñecemento ó seu 
sufrimento, á falta de atención que padeceron as victimas e o seu importante 
papel na defensa das liberdades. 
 

O concelleiro do  PP, Sr. Vázquez Pallas, pide que a próxima vez que se reúna a xunta 

de portavoces e se faga unha moción conxunta se entregue a cada un dos portavoces 

nese momento e non xusto antes do Pleno. 

 

O Sr. Alcalde di que se recolle a aportación e sinala que se comprometen a que así se 

faga en futuros acordos entre os grupos da Corporación, 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e nove minutos abandona o Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 

 

7º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE 

SE SUPRIMEN OS INSTRUMENTOS DE XESTIÓN E PROMOCIÓN PREVISTOS NA 

LEI 7/1996, DO 20 DE XULLO, DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL, E SE 
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MODIFICA O RÉXIME XURÍDICO DAS FUNDACIÓNS PARA O 

DESENVOLVEMENTO DAS COMARCAS. 

O Sr. Alcalde lembra que a moción foi dictaminada desfavorablemente, someténdose a 

votación a propia moción, cedendo a palabra ao portavoz do PP. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, da conta da moción nos termos seguintes: 

“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE O 
ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE SE SUPRIMEN OS INSTRUMENTOS DE 
XESTIÓN E PROMOCIÓN PREVISTOS NA LEI 7/1996, DO 10 DE XULLO, DE 
DESENVOLVEMENTO COMARCAL, E SE MODIFICA O RÉXIME XURÍDICO DAS 
FUNDACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS COMARCAS 
 

O Grupo Municipal do Partido Popular, ó abeiro da lexislación vixente en materia de 
réxime local presenta para o seu debate en Pleno a seguinte MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A Consellería do Medio Rural está tramitando un anteproxecto de Lei pola que se 
suprimen os instrumentos de xestión e promoción previstos na lei 7/1996, do 10 de 
xullo, de desenvolvemento comarcal e se modifica o réxime xurídico das fundacións 
para o desenvolvemento das comarcas. O devandito anteproxecto supón unha 
modificación substancial do modelo de desenvolvemento comarcal impulsado pola Lei 
7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, na medida en que se suprimen 
os instrumentos de xestión e promoción previstos na devandita norma. A norma que se 
proxecta vai supoñer a desaparición da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal 
e o cambio de réxime xurídico das Fundacións para o Desenvolvemento das 
Comarcas, fundacións que quedan condenadas á súa desaparición na medida en que a 
administración autonómica pretende retirarse dos seus padroados e retirarlles o 
financiamento que ata o de agora destinaba a estes entes, poñendo en evidente risco a 
continuidade dos seus traballadores, empregados que accederon ós seus postos de 
traballo a través dun sistema de concorrencia respectuoso cos principios de mérito, 
capacidade e publicidade que rexen o acceso a un emprego público. 

 

Os instrumentos de xestión e promoción previstos na Lei de desenvolvemento 
comarcal teñen amosado unha máis que salientable eficacia para o cumprimento dos 
seus fins de promoción e desenvolvemento das nosas comarcas, promovendo a 
participación das administracións locais e dos sectores máis dinámicos, ó tempo que 
supuxeron un investimento nada desprezable nun importante capital humano, con 
coñecementos acreditados en relación co territorio e coas posibilidades de 
desenvolvemento e posta en valor dos recursos dispoñibles. 

O Partido Popular considera que a experiencia adquirida e os investimentos 
realizados non poden ser desbotados en aras a un modelo de desenvolvemento 
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comarcal que centraliza as competencias na administración autonómica, prescindindo 
da necesaria participación dos entes locais con presenza nos territorios e da 
experiencia acumulada por un persoal que ten acreditada sobrada competencia para 
encarar os retos que supón a corrección dos desequilibrios territoriais desde un 
modelo de intervención no territorio que xere os impulsos necesarios para dinamiza-
lo potencial endóxeno das nosas comarcas. 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ó Pleno da 
Corporación Municipal a adopción dos seguintes ACORDOS: 

1º.- Que o Concello de Teo se dirixa á Consellería do Medio Rural para amosarlle o 
rexeitamento ó anteproxecto de Lei pola que se suprimen os instrumentos de xestión e 
promoción previstos na Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal e se 
modifica o réxime xurídico das fundacións para o desenvolvemento das comarcas. 

2º.- Que o Concello de Teo se dirixa á Consellería de Medio Rural para requirirlle o 
mantemento duns instrumentos de desenvolvemento comarcal que teñen amosado a 
súa eficacia como elementos de dinamización do potencial das nosas comarcas. 

3º.- Que o Concello de Teo se dirixa á Consellería de Medio Rural para requirirlle o 
mantemento na esfera pública dun persoal que ten amosados os seus coñecementos e 
a súa capacidade para encarar os retos que implica un necesario desenvolvemento 
territorial equilibrado partindo dos recursos existentes no territorio. 

Teo, 17 de xuño de 2008 

O portavoz 

Armando Blanco Martínez”. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e tres minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, amosa a súa conformidade coa 

moción. 

 

A portavoz do PSOE, Sra. Riveiro, pídelle ao PP que retire da orde do día a moción 

porque se trata dun anteproxecto, non tendo significación ningunha, sendo que en caso 

contrario o seu grupo tería unha proposta que facer. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, resposta que o seu grupo vai a manter a moción. 
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O Sr. Alcalde explica que se trata dun anteproxecto e que o BNG non comparte o 

contido da moción na que se fai a defensa dunha rede de fundacións que o PP 

implementou e impulsou durante moitos anos con escasa transparencia, sendo cando 

menos criticable. O Sr. Alcalde explica que pese que a día de hoxe é vicepresidente da 

fundación comarcal en Compostela, ao tratarse de cargos rotatorios, lle da a sensación 

de que houbo unha duplicidade de organismos, entidades e entes que non é funcional 

non sendo polo tanto un mecanismo a defender. Sinala que é un compromiso do 

bipartito, no ámbito sanitario e noutros ámbitos, de depurar estes mecanismos de 

funcionamento, sendo que na sanidade se está facendo por integración das fundacións 

na rede pública. Opina que non é lóxico defender un modelo como a fundación como 

mellora na xestión cando o único que se fai e duplicar organismos e persoal e construír 

unha especie de pequenas monarquías na xestión de fondos tanto europeos como 

rurais. Opina que é preciso ir por outro modelo e anuncia o voto en contra do BNG. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, pregúntalle  ao Sr. Alcalde se sabe que está 

facendo a Consellería de Medio Rural dirixida polo BNG e di que se quitan as 

fundacións e se coloca algo peor.  

 

O Sr. Vázquez Pallas explica que se quitan as fundacións e a Consellería de Medio 

Rural está montando por outra lado chiringuitos. Explica que se contrata persoal que 

está traballando na administración autonómica, como administrativos, estando pagando 

as súas nóminas Tragsa e Tragasatec, sendo que iso si se admite, non admitíndose as 

fundacións que fixo o PP que funcionan bastante ben como é o caso as fundacións 

sanitarias. Remata a súa intervención o Sr. Pallas sinalando que polos motivos 

expostos o PP vai a apoiar a moción, aínda que se trate dun anteproxecto, sendo o 

desexo do seu grupo que se paralice e non pase a proxecto. 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), di que segue estando de acordo coa moción e 

que vai a pasar a explicar os motivos. Opina que antes montáronse unhas fundacións e 

que agora, como indicou o Sr. Pallas, quérense montar chiringuitos. Salienta que antes 

había un persoal que se quere largar para meter outro persoal doutros partidos, sendo 

máis do mesmo. 
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A portavoz do PSOE, Sra. Riveiro, sinala que vai a proceder á lectura da proposta do 

seu grupo nos temos seguintes: 

“Dirixirse á Consellería de Medio Rural para que no caso de levarse a cabo as 

modificacións da lei 7/1996 de desenvolvemento comarcal prevista no anteproxecto se 

establezan as canles de diálogo necesarias para que, na medida do posible, os 

intereses da partes que se puidesen ver afectadas polo proceso non resulten 

perxudicados”. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se trataría dunha enmenda in voce e que a proposta é do PP, 

sendo que o depende deste grupo admitir a proposta do PSOE. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, amosa a súa disconformidade coa proposta. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a nivel procedimental se non hai unha aceptación pola parte 

que propón o texto non se pode duplicar a proposta sobre un texto que propón o PP. 

 

O Sr. Alcalde sinala que dicir que as fundacións funcionan bastante ben é moi 

optimista, sendo que aínda que poidan existir casos illados de bo funcionamento, 

outras funcionan coma auténticos reinos de taifas. Opina que a fundación non se pode 

defender como un modelo a preservar e sinala que se xerou unha auténtica 

administración paralela preocupante. Sinala que hai unha cuestión conceptual no senso 

de que Administración ten que intentar ser transparente e prestar servizos, e incluso no 

caso de cando teña vicios no funcionamento é mellor que sexa na propia 

Administración, que crear estructuras paralelas, porque a propia Administración xa  se 

depurara. Sinala que é diferente nas Fundacións sanitarias, que se están integrando, 

se respectan os dereitos, pero son rede pública, non tendo nada que ver con outros 

modelos realmente opacos. O Sr. Alcalde sinala que coa proposta alternativa o BNG 

podería estar de acordo pero que así van a votar en contra da moción. 

 

Rematado o debate e sometida a votación a moción do PP, o Pleno da 

Corporación con sete votos a favor (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), seis en contra 

(6 BNG) e tres abstencións (3 PSOE), acorda: 
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1º.- Que o Concello de Teo se dirixa á Consellería do Medio Rural para amosarlle 

o rexeitamento ó anteproxecto de Lei pola que se suprimen os instrumentos de 

xestión e promoción previstos na Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento 

comarcal e se modifica o réxime xurídico das fundacións para o 

desenvolvemento das comarcas. 

2º.- Que o Concello de Teo se dirixa á Consellería de Medio Rural para requirirlle 

o mantemento duns instrumentos de desenvolvemento comarcal que teñen 

amosado a súa eficacia como elementos de dinamización do potencial das nosas 

comarcas. 

3º.- Que o Concello de Teo se dirixa á Consellería de Medio Rural para requirirlle 

o mantemento na esfera pública dun persoal que ten amosados os seus 

coñecementos e a súa capacidade para encarar os retos que implica un 

necesario desenvolvemento territorial equilibrado partindo dos recursos 

existentes no territorio. 

 

8º.- DICTAME DA PROPOSTA DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DENTRO DO 

“PLAN DE ILUMINACIÓN E OUTROS COMPLEMENTOS NOS CAMPOS DE 

FÚTBOL MUNICIPAIS DE HERBA ARTIFICIAL 2008” DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL. 

O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, deportes e comunicación social, 

Dª. Carme Hermida Gulías. 

 

Dª Carme Hermida da conta da proposta, dictaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de Cultura, Deportes e Comunicación Social. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Á vista das bases reguladoras do “Plan de iluminación e outros complementos nos campos de 

fútbol municipais de herba artificial 2008”, da Deputación Provincial, publicado no BOP nº 128 

do 05.06.2008, e á vista do Proxecto de alumeado de terreo de xogo dun campo de fútbol, 

redactado polo enxeñeiro Técnico Industrial D. Alfonso J. Iglesias Correa 
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PROPOÑO ó Pleno que adopte, previo dictame da Comisión Informativa correspondente, o 

seguinte acordo: 

1º) Participar no Plan de iluminación e outros complementos nos campos de fútbol municipais 

de herba artificial 2008, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, polo que solicita a 

realización do investimento que se indica de seguido: 

 

DENOMINACION ORZAMENTO 

TOTAL 

ACHEGA 

MUNICIPAL 

ACHEGA 

PROVINCIAL 

Proxecto de alumeado 

de terreo de xogo dun 

campo de fútbol 

 

71.233,40€ 

 

11.233,40€ 

 

60.000€ 

 

 

2º) Aprobar o mencionado proxecto técnico da obra prevista. 

3º) Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo aos seus propios recursos, 

este concello comprométese a incluir no orzamento municipal correspondente crédito abondo 

para o seu financiamento. 

4º) Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para a 

execución da obra. 

5º) Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que existan 

axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa execución, achegar o 

detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supere o 100% do seu importe. 

6º) Autorizar á Deputación Provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal da 

Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o 

Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social. 

7º) Facultar ó Alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

Teo, 18 de xullo de 2008. 

O Alcalde, 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

A Sra. Hermida explica que como se puido comprobar na documentación existente na 

Secretaría, non se trata dun proxecto propiamente novo do Concello senón unha 
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maneira de complementar a solicitude do Concello de entrar no plan especial da 

Deputación de campos de herba artificial para o 2008, sacando a propia Deputación un 

novo plan especial para conseguir a mellora de iluminación deses campos. Da conta de 

que se fixo a proposta cos estudios pertinentes para mellora a iluminación do campo de 

Cacheiras, sendo que por esixencia da Deputación precísase unha aprobación do 

Pleno do Concello. 

 

O Sr. Alcalde explica que o proxecto ascende a 71.000 euros, sendo sesenta mil 

financiados pola Deputación e o resto de aportación municipal. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, a portavoz do PSOE, Sra. Riveiro, e 

o portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a súa conformidade coa proposta. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación 

por unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto) acorda: 

1º) Participar no Plan de iluminación e outros complementos nos campos de 

fútbol municipais de herba artificial 2008, cuxas bases se coñecen e aceptan na 

súa totalidade, polo que solicita a realización do investimento que se indica de 

seguido: 

DENOMINACION ORZAMENTO 

TOTAL 

ACHEGA 

MUNICIPAL 

ACHEGA 

PROVINCIAL 

Proxecto de 

alumeado de 

terreo de xogo 

dun campo de 

fútbol 

 

71.233,40€ 

 

11.233,40€ 

 

60.000€ 

 

2º) Aprobar o mencionado proxecto técnico da obra prevista. 

3º) Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo aos seus 

propios recursos, este concello comprométese a incluir no orzamento municipal 

correspondente crédito abondo para o seu financiamento. 

4º) Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións 

necesarios para a execución da obra. 
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5º) Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 

doutras administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no 

caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras 

administracións para a súa execución, achegar o detalle de cada unha delas, 

acreditándose que a suma total non supere o 100% do seu importe. 

6º) Autorizar á Deputación Provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal 

da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se 

acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa 

seguridade social. 

7º) Facultar ó Alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

 

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

pregunta se algún grupo municipal quere presentar algunha moción de urxencia. 

 
A portavoz do PSOE, Sra. Riveiro, sinala que o seu grupo ten dúas mocións de 

urxencia, relativas á necesidade de elaboración dun Plan municipal de seguridade vial 

e ao arranxo e adecuacion dos vestiarios do persoal municipal de obras e xardíns. 

  

O Sr. Alcalde, dirixíndose á Sra. Riveiro, sinala que como simbolismo lle parece ben, 

pero que os concelleiros do PSOE xa foron informados e asesorados sobre o tema. 

Explica que o asunto será debatido porque aínda que non sexa de competencia 

plenaria, tendo en conta as propostas de resolución que conten, debe ser obxecto de 

debate, derivándose a estes efectos ao punto de rogos, non podendo existir un sentido 

do voto, razón pola que non foran incluídos na orde do día.  O Sr. Alcalde sinala que xa 

existiu un informe da adxunta á Secretaría e que xa se asesorou ao PSOE, e que aínda 

que o PSOE o poida debater politicamente, non se poden vincular a un acordo plenario.  

 
Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, que di que partindo da base 

de que a orde do día a fai o Sr. Alcalde, hai que ter en conta que existe un efecto 

retroactivo que é que ao anterior goberno se lle obrigou a que todas as mocións que se 

presentaban por escrito se levaran ao Pleno. 
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O Sr. Alcalde sinala que é consciente diso, pero que o Sr. Parajó está falando dun 

momento no que existía dun asesoramento distinto na Secretaría municipal, existindo 

un posicionamento da anterior Secretaria, da adxunta á Secretaría e un asesoramento 

verbal da actual Secretaría sobre esta cuestión, pedindo que as cuestións que non 

sexan de competencia plenaria non se sometan a votación, aínda que si se debatan. 

  

O Sr. Parajó sinala que eles tamén tiñan informes. 

 

A portavoz do PSOE, Sra. Riveiro, salienta que o informe de Secretaría non é 

vinculante, sendo que é o Sr. Alcalde o encargado de decidir os puntos que van na 

orde do día. Dª. Sandra Riveiro sinala que quere poñer de manifesto o posicionamento 

do seu grupo en canto a este punto. Sinala que no caso de que non se lles deixe 

defender as moción que traian para presentar queren expresar a súa protesta polo que 

entenden é unha actitude antidemocrática do Sr. Alcalde. Dª. Sandra Riveiro sinala que 

non sabe se o Sr. Alcalde se lembrará, sendo que o Sr. Parajó sí que se lembra, amosa 

un xornal e pregúntalle ao Sr. Alcalde que quería dicir no 2004 cando afirmaba por 

aquel entón que “isto foi o resultado da traxectoria do Sr. Alcalde e do seu talante, que 

non valora o traballo dos demais, recorte dos dereitos democráticos dos grupos 

minoritarios. Buscaran amparo legal ante a indecencia política”. Dª. Sandra Riveiro 

sinala que o seu grupo, como dicía entón o Sr. Alcalde, buscará o amparo legal para 

restablecer a legalidade democrática no Concello de Teo, Di que en vista de que lles 

quere coartar a liberdade de expresión, queren anunciar a retirada do seu grupo do 

Pleno como protesta ante a lamentable actitude do Sr. Alcalde. Remata a portavoz do 

PSOE a súa intervención dirixíndose ao Sr. Alcalde e dicíndolle que nada mudou no de 

Teo. 

 

O Sr. Alcalde sinala que respeta a decisión do PSOE de retirarse do Pleno, pedíndolles 

que, antes de retirarse, lle escoiten. D. Martiño Noriega salienta que ante esas graves 

acusacións, ten que dicirlles aos concelleiros do PSOE que non se está coartando 

debate ningún, senón que se pode estar falando dúas horas sobre seguridade vial e 

sobre o arranxo dos vestiarios, pero que o que se lles di e que non se debe vincular a 

un acordo plenario cousas que non son competencia de pleno, en diversas ocasións e 
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por distintas persoas. Sinala que se o PSOE o quere entender pois ben, sendo que se 

queren seguir vivindo de espaldas á interpretación lle parece perfecto, máxime cando 

xa se lle explicou aos concelleiros do PSOE en repetidas ocasións. 

 

Sendo as vinte unha horas e cincuenta e tres minutos abandonan o Salón de Plenos os 

concelleiros do PSOE, Dª. Sandra Riveiro Carro, D. Alexandre Leis Carles e D. José 

Rama Lesta. 

 

9º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO): 
 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, formula os seguintes rogos e 

preguntas: 

1.-  O Sr. Parajó sinala que o outro día falouse e quedouse en mirar o tema da limpeza 

da horta do Sr. Liste e pregunta se se fixo algo ao respecto. 

O Sr. Alcalde sinala que o falou con Eduardo e quedou para a semana con él. Explica 

que o tema é complicado, tal e como sabe o Sr. Parajó, porque se trata dunha 

propiedade privada, polos múltiples propietarios e porque existen ademais disputas 

entre eles. O Sr. Alcalde sinala que o de facer unha oferta dende o Concello para 

facelo en conxunto coa estrada pode ser unha posibilidade a estudar, sendo que antes 

quere falar coas partes, sendo que Eduardo non representa a ningunha das partes 

implicadas. 

 

O Sr. Parajó lembra que se refería a se se fixera algunha xestión ao respecto, sinala 

que se dixera que a limpaban eles, sendo que cando se pediu que o mandaran por 

escrito non o mandaron. Pídelle ao Sr. Alcalde se pode facer unha xestión neste tema. 

 

2.- O Sr. Parajó sinala que tamén preguntou o outro día pola limpeza que se está 

facendo nas beirarrúas e di que se quedou que se mandaría tamén limpar as beirarrúas 

de Casalonga e de Casalonga cara Osebe. Sinala que os barrendeiros pasan por alí 

pero que xusto alí non van, sendo que van pola Pedreira. 
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O Sr. Rafael Sisto refírese á necesidade de cortar as herbas dos xardíns que hai alí, 

sinalando que por culpa diso case non se ve a beirarrúa. Explica que en todo caso 

estaba programada facelo e que se non se fixo onte ou hoxe se fará mañá. Sinala que 

unha vez que se corte a herba se vai a retirar toda a porquería, aínda que esa beirarrúa 

non é competencia directa do Concello. Explica que esta semana quedará solucionado. 

 

3.- O Sr. Parajó sinala que se felicitou varias veces a Andrés porque cree que é unha 

persoa traballadora e que funciona ben, pero que ve que fai uns días que os 

contedores están cheos, con herba, botellas, etc. O Sr. Parajó amosa unhas fotos. Pide 

que se incremente a vixianza porque a situación nalgún caso é de verdadeiro pánico.  

 

4.- O Sr. Parajó refírese ao programa de diverteo 2008. Sinala que lle extrana que nas 

solicitudes de inscrición pon en Calo horario de nove a catorce, na Ramallosa horario 

de nove a catorce e nos Tilos horario de oito a quince trinta, sendo que en Calo e na 

Ramallosa non hai comedor e nos Tilos pode haber comedor ou non. Pregunta o Sr. 

Parajó se é que nos Tilos comen e nos demais sitios non. 

 
 
A concelleira do BNG, Dª. Carme Diéguez, explica que en setembro o único lugar onde 

non hai comedor da Consellería de Educación é nos Tilos e que como se vai a traballar 

cun servizo de catering e nos Tilos tamén teñen, facéndose así non se molestaría aos 

outros comedores, evitándose así as interferencias. Opina que se podería mirar o tema, 

aínda que dende os colexios non son moi partidarios, existindo incluso impedimentos 

en A Ramallosa para poñer o comedor durante o mes de Xullo. Dª. Carme Diéguez 

sinala que vendo un pouco cal vai a ser a demanda e sabendo que en Calo hai moi 

pouca demanda de diverteos, decidiuse, como experiencia, centralizalo nun colexio. A 

concelleira do BNG aclara que en todo caso para que exista comedor ten que haber, 

como mínimo, quince nenos, sendo que se non se acada ese mínimo non se pode 

poñer. Dª. Carme Diéguez explica que o feito de que sexa nos Tilos non quere dicir que 

non poida ir xente da Ramallosa ou de Calo que queira ese servizo de comedor. 

 

Ante a pregunta do Sr. Parajó de quen os leva ata alí, resposta Dª. Carme Diéguez que 

os seus pais. 
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O Sr. Alcalde explica que se pode estudar o tema, pero que o problema non é de 

vontade municipal, senón que nos comedores de A Ramallosa e Calo a Delegación pon 

máis problemas e nos Tilos como non teñen é máis fácil. 

 

O Sr. Parajó sinala que so pide que se mire porque lle parece que pode existir 

discriminación. 

 

A Sra. Carmen Diéguez explica que a experiencia é que non se xuntan quince nenos, 

sendo por iso preciso centralizalo para que se xunte ese grupo mínimo, sen perxuizo 

de que no futuro se poida mirar. 

 

5.- O Sr. Parajó refírese ao campamento de verán 2008. Sinala que o día dezasete 

rematou o prazo de inscrición e que viu que hai dous nenos que viñeron a anotarse 

despois cando xa o prazo rematara. O concelleiro do Grupo Mixto di que xa sabe que 

as prazas non se cubriron pero que se se acabou o prazo é para o todo mundo, non 

podendo ser que veña un señor ou unha señora, porque alguén os avisou, e se anote a 

dous ou tres, porque se o prazo remata debe de ser para todos e se sobraban prazas o 

que había que facer era quitar unha nova convocatoria.  

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Diéguez, sinala que non se perxudicou a ninguén. 

 

O Sr. Parajó opina que si se perxudicou. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se recolle o sentido da crítica e explica que o feito de aplicar 

certa flexibilidade foi porque había prazas libres. 

 

O Sr. Parajó sinala que agora xa está e que non pasa nada, pero que debe tomarse en 

consideración noutras ocasións para que exista igualdade para todos. 

 

6.- O Sr. Parajó refírese á excursión a Cebreiro e interésase polos problemas que 

houbo ao existir rapaces que se cansaron e non puideron facer todo o percorrido.  
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A concelleira do BNG, Dª. Carme Diéguez, dille ao Sr. Parajó que non é verdade, que 

estaban Andrés e máis ela e que non ocorreu nada diso. 

 

O Sr. Parajó insiste en que houbo un neno que tivo que dar volta. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Diéguez, dille ao Sr. Parajó que se está confundindo 

de excursión xa que na excursión ao Cebreiro non houbo ningún neno, agás o seu, que 

ten dez anos. Explica que en Taramundi unha nena de seis anos cansouse e tivo que 

voltar. Explicar que en todo caso en ningún momento se enganou a xente que sabía 

que era unha excursión onde había que camiñar, sendo que a xente en ocasións é un 

pouco irresponsable porque se se lle di que se vai a camiñar terán que saber se están 

en condicións ou non de facelo. 

 

 7.- O Sr. Parajó sinala que Teo é o Concello en que máis xente de fora ven a veranear 

e que piden, sobre todo nos Tilos, para que os seus fillos poidan ir á piscina. Sinala que 

ten entendido que hai máis de cincuenta solicitudes de xente que está veraneando e 

vai á piscina e opina que lle parecen moitas e que está desconfiado. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, sinala que van autorizados porque non se 

aprobou a taxa e non se pode cobrar. Explica que o carné en principio é so para 

aquelas persoas que están empadroadas, seguindo a costume que existía, porque non 

está regulamentado. Explica que o que ocorreu o pasado ano e que se deron casos 

como o de persoas separadas que teñen os seus fillos durante un mes, que non están 

empadroados e que queren ir á piscina, sendo que optouse por solucionar o tema 

dándolles un carne provisional. A Sra. Carme Hermida reitera que non se pode cobrar a 

ninguén. 

 

O Sr. Parajó, sinala que unha cousa é que non se pague e outra que se autorice. 
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O Sr. Alcalde explica que se trata dunha cuestión de sentido común, que o regulamento 

e a taxa non se aprobaron no seu momento, e que hai xente que durante o verán ten 

sobriños ou primos nas súas casas, optándose pola solución exposta. 

  

O Sr. Parajó reitera que en todo caso sesenta solicitudes lle seguen parecendo moitas. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, sinala que en todo caso o problema é que sexa gratis. 

 

8.- O Sr. Parajó sinala que segundo tiña entendido a casa da Policía e de Protección 

Civil tiña previsto facerse na urbanización do Sr. Niñerola. Sinala que non sabe como 

se pediu a subvención ou se se pediu, pero que lle extrana que chegue unha carta 

enviada non sabe a onde con rexistro de dous de maio, e procede á lectura da mesma 

nos temos seguintes: “Rafael Sixto, concelleiro delegado de urbanismo, en relación coa 

solicitude de axuda destinada a subvencionar as obras de construcción dun edificio de 

usos administrativos que da sede á Policía Local, Protección Civil e outros usos, 

solicitada con data 7 de abril de 2008, ante a Conselleira de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, informa que causas técnicas motivaron que se 

decidise un cambio de ubicación do edificio a outra parcela de titularidade municipal 

situada no núcleo urbano de Calo presentándose como documentación 

complementaria, a memoria, os planos de emprazamento etc.”. O Sr. Parajó interésase 

por este tema. 

 

O Sr. Alcalde explica que hai unha subvención solicitada e concedida que ascende a 

mais de trescentos mil euros, por anualidades, sendo vontade do Concello centralizalo 

na Ramallosa, estando pendente o tema de facer unha permuta, promovéndose incluso 

vivenda de protección pública, existindo xa acordo entre as dúas partes. Explica que fai 

un mes tivo lugar unha modificación da Lei do Solo que esixe para poder realizar este 

tipo de operacións ter constituído o patrimonio municipal do solo, e sendo que o 

Concello non o ten, non se pode executar a permuta. Entre tanto como para a 

concesión da subvención se pide unha ubicación e que había era a de Calo, foi a que 

se enviou, sempre expresando que era vontade do Concello centralizalo todo na 

Ramallosa, para non disgregar servizos, pero que na Ramallosa non había outro terreo. 
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 O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, sinala que se trata dunha circunstancia temporal. 

 

O Sr. Parajó pregunta onde está ubicada en Calo. 

 

O Sr. Sisto resposta que no aparcamento do cemiterio. 

 

O Sr. Parajó pregunta que ocorrerá se non se pode facer alí, respostando o Sr. Alcalde 

que nese caso tería que levarse para Calo, modificar o proxecto e facer unha oficina de 

descentralización. 

 

O Sr. Alcalde explica que é vontade do Concello centralizalo na Ramallosa, como todas 

as partes saben, sendo que incluso está falado coa Directora Xeral a posibilidade de 

solicitar o cambio, unha vez feita a permuta. 

 

O Sr. Sisto reitera que a intención e o convencemento do Concello é facelo na 

Ramallosa e que se houbera algún cambio nesa posición ou algunha idea de facelo en 

Calo se lles transmitiría aos demais grupos. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, di que o equipo de goberno lle da pena. Sinala que polo 

seu goberno quedou nesa urbanización unha piscina climatizada, un centro de día e 

unha gardería e pregunta onde vai o centro de día. 

 

O Sr. Alcalde resposta que en Calo. 

 

O Sr. Blanco pregunta porque non se fixo alí para centralizar todo e co apoio de quen 

se modificou. 

 

O Sr. Alcalde resposta, dirixíndose ao Sr. Parajó, que el non votou en contra, senón a 

favor. 
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O Sr. Blanco sinala que votou a favor porque quería que se fixera, porque xa eles o 

deixaran enviado á Consellería e que o equipo de goberno lle dou a volta. O Sr. Blanco 

opina que o Sr. Alcalde e os seus asesores dan pena. Explica que polo seu goberno 

quedou proposta a ubicación da piscina, do centro de día e da gardería e que o equipo 

de goberno pola maxia esa que teñen de levar a contraria en todo se lles dou por levar 

o centro de día para Calo. Di que o equipo de goberno dálle pena polo que está a facer. 

Pregúntalle ao Sr. Alcalde quen é el para dicir que o edificio da Policía vai para Calo, 

pregúntalle se ten potestade para iso. 

 

O Sr. Alcalde resposta que si que a ten, posto que hai concedida unha subvención por 

máis de trescentos mil euros, máis do que se conseguiu negociar o Sr. Blanco para a 

Casa Consistorial.  

 

O Sr. Blanco opina que o equipo de goberno non consigue nada, que só é teatro. 

Sinala que lle dan pena porque el quixo centralizar todo. Pregunta porque non meten 

na parcela do centro de día o edificio da Policía. 

 

O Sr. Alcalde resposta que esa parcela entra na permuta para facer vivendas de 

protección. 

 

O Sr. Blanco sinala que hai un terreo de propiedade municipal que queda aí que é o 

que eles deixaron para facer o centro de día e que o equipo de goberno o cambiou. O 

Sr. Blanco pregunta porque o equipo de goberno non lle pide aos seus socios outro 

centro de día para Calo e outro para Cacheiras. O Sr. Blanco sinala que lle van a dar 

un pouco de prensa á vergoña que é o goberno municipal. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que se tranquilice e que se poñan de acordo porque 

o Sr. Carlos Fernández dixo o outro día que Teo era privilexiado en canto ás 

subvencións concedidas, sendo que agora o Sr. Blanco di que dan pena. O Sr. Alcalde 

sinala que lle parece ben que o Sr. Blanco axude a anunciar que o Concello ten 

concedida unha subvención de máis de trescentos mil euros para a construcción dun 

edificio de usos múltiples e que de bombo e prensa que o Concello conseguiu para iso 
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máis cartos dos que o Sr. Blanco foi capaz de negociar para a adecuación da Casa 

Consistorial. Sinala que hai unha notificación por rexistro de concesión desa 

subvención, ao igual que hai unha notificación por rexistro dunha subvención para a 

adecuación dunha escola e para construcción dun local de ensaio, existindo ademais 

outras subvencións. O Sr. Alcalde invita ao Sr. Blanco a facer cando queira e con datos 

unha comparativa. O Sr. Alcalde sinala que en canto ao centro de día houbo un 

posicionamento do Pleno. Explica que para pedir a subvención do edificio da policía 

había que xustificar titularidade, que existe acordo entre as dúas partes para facer unha 

permuta e promover vivendas de protección oficial, pero que a modificación da lei do 

solo, que obriga a ter constituído o patrimonio municipal do solo, impediu que se 

materializara a operación, sendo por iso que se mandou a petición da subvención con 

outra ubicación. Salienta o Sr. Alcalde que o que non se pode facer é renunciar á 

subvención. 

 
O Sr. Blanco di que non lle preocupa que o mande para Calo pero que o que eles 

querían era centralizar todos os servizos. 

 

O Sr. Sisto dille ao Sr. Blanco que el xa non é alcalde. 

 
O Sr. Blanco resposta que aínda o pode ser. 
 

O Sr. Sisto di que se o equipo de goberno tivera vontade de levalo para Calo asumiría 

as críticas pero que non entende a discusión cando non existe esa vontade.  

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Blanco pregunta que pasa cun escrito presentado con data de 2 de xullo, polo 

Sr. José Bemposta da empresa Josybem S.L, e procede á lectura do mesmo nos 

termos seguintes “Con data de 01 de xullo de 2008 (rex. saída nº 3720) foille remitido 

polo Concello escrito requeríndolle a súa presenza para levar a cabo a comprobación 

do replanteo da obra citada. Que considerando que transcorriu o prazo legalmente 

previsto para proceder á comprobación do replanteo remítese o presente aos efectos 
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de poñer de manifesto a imposibilidade da empresa de levar a cabo a execución do 

contrato, habida conta do tempo transcorrido entre a formalización do mesmo e a data 

fixada pola Administración para a comprobación do replanteo, tendo en conta que a 

situación da empresa ao día da data non permite abordar a execución da obra, co 

presuposto no seu día ofertado. En virtude do exposto, póñolle de manifesto a través 

do presente, a vontade da empresa JOSYBEM Sociedade Limitada de proceder, de 

mutuo acordo, á resolución do contrato subscrito no seu día, renunciando a citada 

empresa a calquera tipo de indemnización a que tiverá dereito polas razóns expostas”. 

O Sr. Blanco pregunta que pasa con este tema. 

 

O Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. Blanco, dille que sendo que este concelleiro estivo 

nesa mesa de contratación sabe o que pasou. Explica que a empresa fixo unha baixa 

case temeraria e chegado o momento e debido á situación económica non puido 

abordar a execución da obra. Habida conta de que había que buscarlle unha solución 

inmediata, posto que os fondos están vinculados a final de ano, foi preciso resolver o 

contrato e negociar coa seguinte empresa. 

 

O Sr. Blanco pregunta se a empresa está fora de todo 

 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente, sinalando que non poida abordar nas 

condicións ofertadas no seu día a execución da obra. 

 

2.- O Sr. Blanco pregunta quen foi o que cortou as árbores que había naquela parcela 

dos Tilos que era propiedade do Concello. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, pregunta se se refire a esa finca que supostamente é 

do Concello, que está en Santiago e que o goberno anterior nunca reclamou. 

  

O Sr. Blanco resposta afirmativamente e di que agora a ve sen árbores e que antes os 

tiña. 
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O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, explica que se están mirando as accións xurídicas 

necesarias para, despois de vinte anos, recuperar unha finca que supostamente é do 

Concello. O Sr. Sisto refírese ao plan parcial dos Tilos e sinala que nos vinte anos 

seguintes nunca se incorporou esa finca ao patrimonio municipal. 

 

O Sr. Blanco sinala que en todo caso a finca estaba aí. 

 

O Sr. Sisto explica que estaba aí, sendo propiedade doutros que a inscribiron no 

Rexistro e aclara que o Concello non cortou as árbores. Reitera que se están buscando 

os argumentos xurídicos para recuperar a propiedade de algo que supostamente é do 

Concello pero que nunca existiu un documento que o dixera. 

  

O Sr. Blanco di que terá que haber algo no plan parcial. 

 

O Sr. Sisto resposta que non o hai e salienta que a recuperación vai a ser difícil habida 

conta da falta de documentación ao respecto. 

 

O Sr. Blanco volta a preguntar quen cortou os pinos. 

 

O Sr. Sisto resposta que o que figura formalmente como propietario no catastro. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, formula a seguinte pregunta: 

 

3.- O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, pregunta se se sabe algo daquel camiño da 

Xesta que sabe Rafael Sisto, que eles deixaron zanjado, pero que parece que anda 

outra vez revoloteando. 

 

O Sr. Sisto sinala que está revoloteando, pero non estrictamente polo camiño, senón 

por unha cuestión de augas vinculada a unha finca. Explica que non había ningún 

documento escrito, pero si se sabía que se fixera un levantamento topográfico polo que 

se pediu a empresa que fixera unha copia e quedouse cos veciños para velo sobre o 

terreo. 
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 O Sr. Castroagudín sinala que había copia de todo. 

 

O Sr. Sisto di que non aparecía e que por iso se lle pediu copia á empresa, porque para 

irlle a dicir a alguén que por alí vai un camiño o lóxico e que se lle presente algo por 

escrito. Sinala que aínda que non se refire exactamente o tema do camiño, parece que 

volvía a historia e que por iso se está mirando de arranxar o tema. 

 
O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, formula os seguintes rogos e preguntas: 
 

4.- O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, pregunta como está a relación de postos 

de traballo. 

 

O Sr. Alcalde resposta que podería estar mellor. 

 

O Sr. Vázquez Pallas pregunta se podería obter unha copia. 

 

O Sr. Alcalde explica que a valoración de todos os postos de traballo está realizada, 

iniciándose a negociación dos convenios cos sindicatos e mesas. Explica que 

basicamente a valoración a nivel de convenios é abordable, sendo máis complicado a 

nivel económico, no caso dos funcionarios, porque as remuneracións que teñen en 

comparación con outros concellos e Administracións son moi elevadas. Explica que ir a 

unha relación de postos de traballo que recorte de dereitos económicos non é sinxelo. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que por iso lamenta que non exista consenso con eles en 

relación co plan económico financeiro, porque se cadra aí se podían facer recortes de 

soldos das dedicacións exclusivas e do persoal. 

  

5.- O Sr. Vázquez Pallas pregunta se hai novidades co transporte comarcal. 

 

O Sr. Alcalde explica que houbo unha reunión de todos os Alcaldes coa Directora Xeral 

de Transportes que durou catro ou cinco horas, existindo unha situación de moita 

tensión. Explica que en relación ao cumprimento do convenio no aspecto económico, 

os Concellos no están pagando a aportación municipal a modo de protesta polo 
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funcionamento do transporte e polo retraso tanto en relación coa unificación de tarifas 

como na información. O Sr. Alcalde sinala que eles buscaron unha vía que foi a de 

incautar directamente os concellos a través dos tributos e que iso xerou moito malestar. 

Explica que houbo un compromiso de deixalo pendente ata final de mes para facer 

unha nova proposta de convenio, sendo que a día de hoxe non se sabe nada. Resume 

o Sr. Alcalde que existe moito malestar, que o Concello deixou de pagar a súa parte de 

aportación, e que se está esperando a que exista unha proposta por parte da Dirección 

Xeral que se vexa que avanza. A modo de exemplo o Sr. Alcalde explica que se 

quedou en que se enviarían os novos horarios de verán e non se mandaron, obrigando 

aos particulares a chamar ás empresas concesionarias. 

 

 O Sr. Vázquez Pallas pregunta pola aportación pendente do Concello. 

 

O Sr. Alcalde resposta que é a da anualidade 2007 e que ascende a vinte e sete mil 

euros, sendo a do Concello de Ames de preto de douscentos mil euros, polas 

anualidades 2006, 2007 e 2008, pagando Brión máis ou menos a mesma aportación 

que Teo porque vai polo número de viaxeiros. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Rey Martínez explica que a proba de que non funciona é que 

da estimación que facía a Consellería de participación no Concello de Teo no sistema 

estase nun trece por cen. 

 

O Sr. Alcalde sinala que nese senso o Sr. Rey fixo varios dossiers con datos, que 

evidencian que non está funcionando. 

 

6.- O Sr. Vázquez Pallas sinala que escoitou que se preveían facer contadores 

soterrados en Montouto. 

 

O Sr. Alcalde resposta que xa existen. 

 

O Sr. Vázquez Pallas asinte e pregunta para que zona se preven. 
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 O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, explica que hai moita demanda pero que o concello 

non o pode asumir directamente, sendo que a resposta que se está dando é que en 

canto se saque e subvención pola Consellería de Medio Ambiente se vai a facer unha 

petición. Sinala que nestes momentos o que se está facendo é negociar con estradas 

para ver se se consigue que algún dos que ao longo da AC 841 se poden soterrar. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que no seu momento había unha subvención de Medio 

Ambiente para facelo nos Tilos. 

 

O Sr. Sisto explica que nos Tilos si se vai a facer xa, non estando pendente neste caso 

da subvención, porque cando se fai a reforma da estrada principal xa se fan soterrados 

porque van dentro do costo da obra. 

 

 7.- O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, pregunta se o Concello de Ames pagoulle 

ao Concello de Teo o que debía. 

 

O Sr. Alcalde resposta negativamente. 

 

O Sr. Castroagudín pregunta a canto ascende. 

 

O Sr. Alcalde resposta que cerca de oitenta mil euros. 

 

Sendo as dez horas e corenta minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da 

que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 
 
     O Alcalde-Presidente                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 

CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 27  DE FEBREIRO DE 2008. 

 

 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 27 de febreiro de 
2008, reúnense 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 convocados. 
 
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 accidental: Mª Pilar Sueiro Castro 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde declara público e aberto o acto. 
 
Antes de entrar no debate dos asuntos incluidos na orde do día pide a palabra D. 
Armando Blanco Martínez para dar as grazas á Corporación e ós empregados 
municipais polo pésame manifestado con motivo do falecemento da súa nai. 
 
Seguidamente pásase a estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 
convocatoria: 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 
30.01.08, 04.02.08, 08.02.08 E 11.02.08. 
Dada conta dos borradores das actas das sesións do Pleno da Corporación, 
correspondentes á ordinaria celebrada o trinta de xaneiro de dous mil oito, e ás 
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extraordinarias celebradas o catro e o once de febreiro de dous mil oito , a Corporación 
queda enterada e pide a palabra o voceiro do PSdeG-PSOE, Sr. Rego, para facer unha 
puntualización sobre o borrador da acta da sesión ordinaria de trinta de xaneiro, que, no 
punto 4º da orde do día, “DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO”, na primeira intervención 
do Sr. Leis, páxina 6 recolle a seguinte frase: ”….por non formar parte  do goberno 
municipal” que non tén sentido e pide que se suprima da acta. 
 
A Corporación acorda por unanimidade aprobar as referidas actas, unha vez que sexa 
suprimida a citada frase do borrador da acta da sesión ordinaria de 30 de xaneiro. 
 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 29/08 Á 80/08). 
Dada conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía, correspondentes ás números 29 a 80 
de 2008, o Pleno queda enterado. 
 
3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE ACORDO DE PRÓRROGA 
NA DELEGACIÓN DA XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADATORIA NA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Dase lectura á proposta da Alcaldía de acordo de prórroga da delegación da xestión 
tributaria e recadatoria na Deputación Provincial, que copiada literalmente, dí o que 
segue: 
 
“Considerando que o Concello de Teo ten delegadas na Deputación Provincial  
competencias en materia de xestión, recadación e inspección tributaria en virtude de 
acordo do Pleno da Corporación de data 29/03/2005. 
Téndose recibido comunicación da Presidencia da Deputación Provincial de A Coruña 
de xaneiro de 2008, pola cal se comunica a adopción dun acordo polo  Pleno da 
Deputación, que en concreto supón a posibilidade de que os concellos da provincia 
prorroguen os seus acordos de delegación de competencias en materia tributaria por un 
período de 10 anos a contar dende o 1 de xaneiro de 2012, e como contraprestación, a 
Deputación Provincial procedería a modificar a porcentaxe dos anticipos a conta da 
recadación, que pasaría do 80% ó 90%, de xeito que, a Tesourería Municipal tería mais 
facilidade para programar as súas dispoñibilidades dinerarias. 
Considerando o disposto na Base novena das Bases para a prestación dos Servizos 
Tributarios pola Deputación, propoño á Comisión de Facenda, dictamine 
favorablemente a proposta de acordo para prorrogar a delegación de competencias en 
materia tributaria na Deputación Provincial, previa elevación ó Pleno, có fin de que sexa 
aprobado provisionalmente, se procede. 
No suposto de que fose aprobado o acordo, deberá ser obxecto de publicación no 
Boletín Oficial da Provincia, abrindo un prazo de 30 días para presentación de 
alegacións. 
Transcorrido dito prazo sen se ter presentado reclamacións, se adoptará polo Pleno o 
acordo definitivo, do que se dará traslado á Deputación Provincial, e, unha vez adoptado 
o acordo de aceptación da delegación polo Pleno da Deputación, se procederá á súa 
publicación no BOP e no DOGA para xeral coñecemento.”. 
 
A Corporación acorda por unanimidade aprobar a proposta da Alcaldía. 
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4º.- DICTAME   DA MODIFICACIÓN DAS OBRAS A REALIZAR MEDIANTE 
OPERACIÓN DE CRÉDITO MUNICIPAL. 
Seguidamente dase lectura á proposta-dictame  que se transcribe literalmente: 
“Concertada operación de crédito cunha entidade bancaria destinada a sufragar as obras 
municipais propostas pola alcaldía con data 21 de decembro de 2006, constátase que 
dúas das obras comprometidas non consumiron o préstamo por distintos motivos, a 
reparación de aceiras nos Tilos (58.511,04€) e a depuración en Ínsua (Luou) 
(22.258,45€). 
Aprobado por outra banda o Plan de Cooperación Provincial (PCP 2007) que inclúe as 
obras en tramos consecutivos de remodelación da estrada vilar de Calo-Pontevea, 
compróbase que só o tramo Cabovila-Solláns está previsto en aglomerado en quente, o 
resto con rego asfáltico. 
Dada esta situación, proponse destinar os 80.769,49€ non consumidos do préstamo 
bancario para sufragar a mellora da obra de remodelación da estrada Vilar de Calo-
Pontevea, utilizando aglomerado en quente tamén no resto dos tramos que non se 
contemplaban.”.  
 
O Grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta unha enmenda  á  que se dá lectura e que 
dí: 
“Como alternativa á proposta presentada polo Goberno Municipal neste punto, o Grupo 
Municipal Socialista presenta a seguinte enmenda para que sexa sometida á 
consideración do Pleno da Corporación: 
1.- Encargar xa un proxecto técnico de acondicionamento e mellora da estrada local 
Milladoiro-Pontevea que contemple non só intervencións en afirmado da calzada con 
aglomerado en quente, senón a definición do trazado (con procesos expropiatorios 
incluídos), seguridade vial, alumeado público, gabias de pluviais en formigón, 
beirarrúas nas zonas urbanas de Solláns, Luou e Rarís, etc. 
2.- Destinar a partida prevista para financiar obras de reparación de beirarrúas nos Tilos 
(58.511,04 euros) a obras de mellora do firme na rede viaria desta urbanización e/ou a 
intervencións de acondicionamento das escaleiras públicas, substitución dos valados 
metálicos, instalacións deportivas, etc. 
3.- Destinar a partida prevista para a depuradora de Ínsua (Luou) (22.258,45 euros) a 
obras de reforzamento da seguridade vial na intersección entre as estradas Cacheiras-
Lampai con Espasande e Milladoiro-Pontevea, á construcción de beirarrúas e obras de 
urbanización no núcleo da Igrexa de Luou (tramos das estradas de competencia 
municipal) e/ou ao acondicionamento da carballeira de Luou.”. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que a enmenda presentada polo grupo municipal do 
PSOE é unha enmenda a totalidade xa que varía integramente a proposta do equipo de 
goberno, e seguidamente dá a palabra ó Sr. Sisto quen pasa a explicar a proposta do 
grupo de goberno recordando que existen unha operación de crédito concertada para 
financiar obras municipais entre as que hai dúas que non se van a executar, que son 
“reparación de aceiras nos Tilos” e a “depuración en Ínsua (Luou)”, a primeira delas 
porque quedou deserta  e aproveitouse a cuadrilla de obras contratada polo equipo de 
goberno anterior para facelas, e a outra queda desvirtuada polas obras do colector co 
que se pretende suprimir as depuradoras rurais, o que implica que do crédito solicitado 
non se van a utilizar uns 70.000 euros, polo que se  propón modificar o Plan de 
cooperación local de forma que a estrada de Milladoiro a Pontevea, que no proxecto 
incluído inicialmente neste Plan ten tramos de aglomerado en quente e outros de 
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asfaltado, quede toda de aglomerado. Engade que as obras vanse empezar en pouco 
tempo e non ten sentido facer agora o asfaltado e despois ir a unha actuación integral, 
polo que pide que se aprobe agora a modificación do plan de cooperación para facer o 
firme desta vía en aglomerado e no plan de infraestruturas que se faga incluiríanse as 
obras complementarias que propón o grupo socialista na súa enmenda. 
O Sr. Alcalde entende que se trata dunha enmenda á totalidade que desvirtúa a proposta 
do equipo de goberno. 
 
Toma a palabra a Sra. Interventora para decir que agora mesmo non existe crédito para 
financiar a proposta do PSdeG-PSOE, xa que o proxecto de actuación integral superaría 
o custo das obras propostas polo equipo de goberno que é a que está informada por 
intervención. 
 
Seguidamente o Sr. Alcalde dalle a palabra ó Sr. Parajó que intervén para dicir que a 
estrada de Milladoiro a Pontevea é moi importante e moi costosa para o Concello e que 
por iso se tratou de cederlla á Deputación pero que non a quixeron. 
 En canto á modificación dos proxectos,  o goberno anterior aprobou unha serie de obras 
para cada parroquia e polo tanto se non se fan esas obras concretas que se invirtan os 
cartos noutras pero na mesma parroquia. 
 
A continuación intervén o Sr. Leis  para decir que o seu grupo municipal presenta a 
enmenda para dar prioridade a esta vía entre Milladoiro e Pontevea. Queren que se faga 
un proxecto ben feito que contemple unha actuación integral, e engade que desde o seu 
grupo non se van aprobar obras que non teñan proxecto definido e que non conten con 
consignación económica. Insiste en que tal como se pide na enmenda, os cartos deben 
quedar nas parroquias para as que estaban destinadas, e a obra dos Tilos se a fan os 
obreiros municipais que se invirtan eses cartos noutras actuacións pero na mesma 
parroquia, porque tanto nos Tilos como en Luou hai obras pendientes. 
 
Pola súa parte, o Sr. Blanco intervén para manifestar que o seu grupo non está de acordo 
coa proposta de modificación das obras, o crédito solicitouno o anterior equipo de 
goberno, polo que foi moi criticado, e as obras financiadas con ese préstamo xa están 
feitas ou a punto de rematarse, excepto nos Tilos e Luou que están pendentes. Os cartos 
poden invertirse sen cambialos de parroquia e ademais a estrada de Milladoiro a 
Pontevea xa está contratada, uns tramos con aglomerado e outros con asfalto e deben 
facerse as obras  como están sen modificar o Plan de cooperación. Por todo isto 
considera acertada a proposta do Sr. Leis, menos no da expropiación dos terreos, porque 
él prefire chegar a acordos cos propietarios. 
O grupo municipal do PP quere que se respecte o reparto que se fixo para as parroquias, 
porque se se fixeron as obras nas outras parroquias, nestas tamén se deben facer. 
Remata reprochándolle ó equipo de goberno que sempre estén facendo cambios sen 
consultar con ninguén e que ás veces saen adiante para non prexudicar ós veciños pero 
iso non é así. 
 
Intervén no segundo turno o Sr. Sisto para manifestar que non lle molesta que voten en 
contra da proposta, senón que o fagan sen analizar as cousas, e aclara que nos Tilos a 
obra xa está feita con outros medios do Concello e polo tanto non se lle quita nada, xa 
que a cuadrilla de obras estivo alí seis meses traballando nesa obra.  
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En canto á depuradora, non ten sentido facela se non vai prestar servizo e non se lle 
quitan cartos á parroquia de Luou porque as melloras que se introducen na estrada de 
Milladoiro a Pontevea repercuten directamente nesa parroquia. Aclara que as obras do 
Plan de cooperación xa están contratadas, está previsto que empecen en 15 días, e ou se 
modifica o contrato ou se fan como están agora, un tramo de aglomerado en quente e 
outros de asfalto. Se se fai agora a modificación afórranse os cartos do asfalto que se 
descontan do custo do aglomerado, se non agora gástase no asfalto e logo no 
aglomerado, pero a responsabilidade é dos que voten en contra da proposta de 
modificación do Plan de cooperación. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se vai someter a votación a enmenda e a 
continuación a proposta, e que se a enmenda se aproba xa queda rexeitada a proposta. 
 
Pide a palabra o Sr. Parajó para dicirlle ó Sr. Sisto que non lle pode votar a culpa os 
demáis, porque as obras estaban aprobadas tal e como se contrataron,  e se queren 
modificalas hai que buscar a financiación para o aglomerado, pero as inversións das 
parroquias hai que mantelas. 
  
A continuación toma a palabra o Sr. Leis para dicir que non hai irresponsabilidade en 
ningunha das dúas propostas, aínda que manteñen distinto criterio. Pregunta por que,  se 
había unhas obras presupostadas para arranxar as beirarrúas dos Tilos, por que se ten alí 
traballando á cuadrilla de obras. 
En canto á estrada de Milladoiro a Pontevea non chega con mellorar a capa de rodadura 
por moi ben que quede, porque necesita dunha actuación integral, aínda que haxa que 
acometela en fases, pero o criterio de distribución entre as parroquias que estaba 
establecido hai que mantelo, con independencia de que él en principio non estivese de 
acordo con este sistema, e tanto nos Tilos como en Luou hai suficientes necesidades 
para invertir os cartos dos proxectos non executados. Engade que o PSOE acepta 
modificar a súa enmenda sempre que se respecte a distribución das inversións por 
parroquias. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que a enmenda non é unha suxerencia, e que se trata 
dunha proposta pechada que debe de votar no Pleno e que se queda aprobada hai que 
executala. 
 
O Sr. Leis insiste en que o seu grupo modifica a enmenda respectando as inversións 
para Os Tilos e para Luou, deixando a criterio da Corporación que obras se van a 
realizar en cada unha das parroquias. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Blanco, para dicir que a irresponsabilidade é do equipo de 
goberno, porque había uns cartos para obras nos Tilos, e fixeronas coa cuadrilla de 
obras, e agora queren cambiar o Plan de cooperación e iso non pode ser, e recrimínalle ó 
Sr. Sisto que parece que estea sempre en posesión da verdade, sen contar co resto das 
persoas nin aceptar outros criterios. Insiste en que hai necesidades tanto en Luou como 
no resto das parroquias e se non as ven é que non saben gobernar e polo tanto deben irse 
para a casa e deixar ós outros. Remata dicindo que o PP non acepta que se cambien as 
inversións previstas para as parroquias. 
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O Sr. Alcalde intervén a continuación para dicir que a estrada de Milladoiro a Luou foi 
incluída no Plan de cooperación da Deputación polo anterior equipo de goberno, as 
obras van empezar en 15 días, e na mesma hai tramos que van de aglomerado e outros 
de asfalto, aclara que o que pretende o equipo de goberno é  facer todo con aglomerado, 
pero o resto da Corporación está no seu dereito de pensar que non se debe facer este 
cambio e manter as inversións por parroquias, así que alá cada quen. Explica que a 
cuadrilla de obras fixo as beirarrúas dos Tilos porque nos outros núcleos se van facer 
obras coa mellora da estrada 541 e sería inútil facer agora melloras nas beirarrúas se 
están afectadas polas obras da estrada. Engade que ó BNG tamén lle parece que hai 
necesidades suficientes nas parroquias para invertir os cartos, pero o momento de 
modificar os proxectos do Plan de cooperación é agora, antes de que se executen as 
obras, e por iso se propón esta modificación, se a Corporación non acorda facer as obras 
con aglomerado pois non se fan e xa está. 
 Dille ó Sr. Leis non se pode caer en contradiccións por un lado manter que non vai 
aprobar obras sen proxecto ben definido e por outro propoñer ó Pleno que acorde obras 
sen proxecto e sen presuposto. 
 
Pide a palabra o Sr. Leis para decir que propón modificar a súa enmenda, retirando a 
referencia ás obras concretas, deixando á elección da alcaldía as obras que se han de 
facer en cada parroquia. 
 
 Respóstalle o Sr. Alcalde que a proposta do equipo de goberno de mellorar a estrada de 
Milladoiro a Pontevea queda rexeitada e o demáis é retórica, e engade que a proposta do 
equipo de goberno é razonable e a enmenda non conta con proxectos, que se a súa 
vontade é que as inversións queden nas parroquias pois  vótase a enmenda e se sae 
adiante a estrada faise sen aglomerado e xa está, senón vótase a proposta inicial. 
 
Intervén outra vez o Sr. Leis para decir que eles non son quen de presentar proxectos 
pero que as necesidades existen, e aclara que non teñen inconvinte en retirar a enmenda 
se se manteñen as inversións nas parroquias. 
 
O Sr. Parajó dí que, aínda que estea previsto empezar as obras en 15 días, non se van 
facer todas a un tempo, e entende que se debería buscar unha solución para modificar os 
proxectos. 
 
O Sr. Alcalde aclara que a proposta é a que é, e que non se trata de  determinar a que 
obras se destinan os cartos, senón de facer unha obra concreta con eses cartos, e que de 
tódolos xeitos aceptase a modificación in voce da enmenda no senso de que as 
inversións se manteñan nas respectivas parroquias pero sen determinar a que obras se 
destinan. 
 
Sometida a  votación a enmenda modificada do PSdeG-PSOE queda aprobada con once 
votos a favor do PSdeG-PSOE, PP e INTEO, e seis  votos en contra do BNG. 
 
 
Antes de entrar no apartado de rogos e preguntas o Sr. Alcalde pregunta se hai algunha 
moción para presentar por vía de urxencia. O Grupo socialísta presenta unha moción 
sobre a conmemoración do 8 de marzo, día internacional das mulleres. 
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A Corporación queda enterada e acorda incluir na orde do día con carácter de urgente 
unha declaración institucional, aprobando por unanimidade dos dezasete membros que a 
constitúen, a seguinte declaración institucional: 
 
“O 8 de marzo, celébrase o Día Internacional das Mulleres, e con esta conmemoración o 
conxunto da sociedade lembra os avances que as mulleres conseguiron grazas á súa 
organización e loita ao longo da historia. Así mesmo, reafírmase o compromiso de 
continuar este avance e non retroceder nas conquistas acadadas para a construción 
dunha sociedade baseada na igualdade. 
Neste día, a Corporación Municipal declara que segue a ser necesario o compromiso de 
todas e de todos para non permitir a involución nos dereitos das mulleres e para 
reclamar a conquista dos dereitos que aínda están pendentes. 
Desde as institucións recolleuse o sentir da nosa sociedade e nos últimos anos teñen 
feito un inxente traballo a nivel lexislativo, poñendo as ferramentas necesarias para 
poder alcanzar o obxectivo último: a igualdade. Así, aprobáronse nos últimos lnos as 
seguintes leis: 
- Lei 7/2004 galega da igualdade de mulleres e homes, de 16 de xullo de 2004. 
- Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, 
Lei estatal de 28 de decembro de 2004. 
- Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de 
dependencia, do 14 de febreiro de 2006. Lei de carácter estatal. 
- Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Lei de carácter 
estatal do 22 de marzo de 2007. 
- Lei 2/2007 do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Lei autonómica do 28 de 
marzo de 2007. 
- Lei 11/2007 galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, 
lei autonómica do 27 de xullo de 2007. 
 
As políticas para a igualdade real que se están a desenvolver desde o Goberno galego e 
desde o Estado fan necesaria a contribución dos concellos, desde a administración local, 
para non retroceder nos dereitos adquiridos pola loita das mulleres, para avanzar na 
aprticipación social das mulleres no ámbito político e para conseguir modificar 
mentalidades e conductas contrarias á consecución da igualdade. 
 
Por todo isto, a Corporación Municipal comprométese a: 

1. Organizar actividades diversas relacionadas coa data do 8 de marzo. 
2. Contribuir, desde a institución municipal, á aplicación e desenvolvemento das 

leis que promoven a igualdade. 
      3. Levar a cabo actuacións contra a violencia de xénero, con programas de 
prevención, sensibilización, protección de vítimas, divulgación de protocolos de 
actuación existentes, formación de profesionais, etc. 

4. Continuar organizando actividades e obradoiros afectivo-sexuais e de igualdade 
nos centros escolares dirixidos a toda a comunidade educativa. 

5. Fomentar a participación sociald as mulleres en todas as actividades promovidas 
polo Concello. 

6. Promover a participación dos homes nas responsabilidades do fogar e no 
coidado das persoas dependentes.”. 
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5º.-ROGOS E PREGUNTAS. 
 
No turno de rogos e preguntas intervén  en primeiro lugar o Sr. Parajó para pedir que se 
arranxen as pistas de Socastro, xunto ao Bar de Moar e xunto á rotonda da Grela, e 
diríxese ó Sr. Sisto para dicirlle que a inspección urbanística, que tanto se criticaba 
antes, ahora, que hai unha persoa só para vixiar as infraccións urbanísticas, estanse 
facendo obras sen licenzas e cerres xunto aos camiños, e a policía local non fai nada, e 
engade que él non é quen para denuncialas. 
 
Respóstalle o Sr. Alcalde que se tén noticias de infraccións urbanísticas debe 
comunicalas ó Concello, aínda que non as denuncie, que o departamento de urbanismo 
está cargado de traballo e non dá abasto, e entende que neste tema debe haber 
colaboración de todos os membros da Corporación, e comprometese a mellorar o 
sistema de inspeccións urbanísticas. 
 
A continuación intervén o Sr. Rego para pedir que se lle informe ós grupos municipais 
en que obras se van invertir as partidas das parroquias de Os Tilos e Luou, ás que se fai 
referencia na enmenda do grupo socialista, antes da súa contratación. 
 
O Sr. Blanco pregunta por que hai empresas suministradoras do Concello que non están 
cobrando. 
 
Respóstalle o Sr. Alcalde que o Concello ten problemas de liquidez, o que lles obriga a 
priorizar os pagos, e recordalle ó anterior grupo de goberno que neste tema algo teñen 
que ver xa que deixaron o presuposto executado ó 80% antes das eleccións e moitas 
cousas pendentes de pagar. Aclara, que, de tódolos xeitos, se lles vai pagar a todos. 
 
Incide o Sr. Blanco en que hai empresas pequenas que se non cobran van ter problemas 
e xa existen  empresas que que non queren traballar para o Concello de Teo. 
 
O Sr. Alcalde engade que se lle está pagando primeiro ás empresas pequenas que poden 
ter máis problemas e que o grupo de goberno é sensible con este tema. 
 
O Sr. Blanco respóstalle que se ten problemas para pagar que pase para a oposición e 
que él pasa para o goberno e que xa verá como paga a todo o mundo. 
 
Finalmente o Sr. Alcalde informa que están pendentes de cobrar o importe das parcelas 
de Augas Mansas, que permitirán facer fronte ó pago das facturas pendentes do anterior 
equipo de goberno, e recordalle ó Sr. Blanco que a situación vén de atrás, porque antes 
de deixar o goberno municipal puxeron barra libre. 
 
E non habendo maís asuntos que tratar dase por rematada a sesión ás vinteunha horas 
trinta minutos, extendéndose a presente acta, o que como secretaria certifico co visto e 
prace do Sr. Alcalde. 
 
O ALCALDE      A SECRETARIA ACCIDENTAL  
 
 
Martiño Noriega Sánchez     Mª Pilar Sueiro Castro 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE FEBREIRO DE 2008. 
 

 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 

febreiro de 2008, reúnense 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. 

Non asiste nin xustifica a ausencia o concelleiro D. Armando Blanco Martinez. 

Secretaria accidental: Dª. Mª  Pilar Sueiro Castro 

 

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

Corporación, polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, pasando a debater o 

único punto da orde do día que figura na convocatoria: 

 
1º) DEBATE SOBRE O ESTADO DO CONCELLO 
 
O Alcalde explica aos membros da Corporación que a Xunta de Portavoces acordou a 
forma de levar a cabo a sesión con dous turnos para cada grupo municipal, sen límite de 
tempo e un terceiro turno de conclusións de cinco minutos para cada grupo. 
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Seguidamente fai un resumo da situación na que se atopa o Concello despois dos sete 
meses, destacando o traballo dos compañeiros do grupo de goberno, e a implantación 
dunha cultura de delegacións de forma que cada concelleiro toma as decisións dentro da 
súa área dando logo conta á alcaldía, existindo unha corresponsabilidade entre os 
membros do equipo de goberno, poñendo de manifesto que antes estas delegacións non 
existían, e pasa a relatar as medidas adoptadas polo equipo de goberno nos seguintes 
temas:  
Elaboración da RPT coa que se pretende unha profesionalización dos traballadores, 
establecendo un organigrama e estructura que permita planificar as funcións e 
responsabilidades na prestación dos servizos, para o que se asinou un convenio coa 
Universidade contratándolle a elaboración da RPT. Agora mesmo está pendente de 
negociación cos sindicatos e cos propios traballadores. 
Abordouse o tema do dimensionamento da policía local, tentando chegar a un número 
adecuado de axentes para a poboación do Concello. Tendo en conta que se van  
incorporar próximamente os que están na academia chégase a un número de 10 policías 
locais que cubren as necesidades de seguridade actuais e gardas de fin de semana, aínda 
que é intención do grupo de goberno é chegar a 15 axentes. 
En protección civil cóntase con un grupo de sete membros, que ademáis están 
arrastrando aos voluntarios, o que lle dá un carácter semiprofesional e que están facendo 
un traballo moi importante para o Concello en temas de temporais, incendios, etc. 
Contratouse unha auditoría externa para coñocer a situación real do Concello e sen 
ningún ánimo de revancha nin de axustar contas, a auditoría estase realizando por unha 
empresa con prestixio. Despois de quedar deserto o concurso optouse por contratar á 
empresa “Sace”,  que ten os traballos moi avanzados e que ten previsto rematalos no 
mes de maio. Podíase optar por outros sistemas de auditoría pero tense demostrado que 
son menos efectivos. 
A numeración do Concello, que pretendía facerse despois da aprobación do PXOM, 
houbo que contratala antes porque era un problema que estaba utilizando correos como 
pretexto para non facer un reparto axeitado e manter a conflitividade alegando que non 
existía numeración. Esperamos que os traballos queden rematados en abril e que, xunto 
coa posta en funcionamento da oficina de Cacheiras, que está prevista para o mes de 
abril,  repercuta na mellora do funcionamento do servizo de correos. 
Aumentouse o servizo de limpeza viaria ampliando a recollida de lixo ás zonas que non 
cubría o contrato existente. 
Implántase unha política de racionalización do gasto dado que o desequilibrio entre 
ingresos e gastos e o elevado custo dos servizos levaron ó endebedamento do Concello, 
establecéronse determinadas taxas como a venda ambulante, as terrazas, e outras, 
procurando que non perxudicaran á ciudadanía, pero que non aportan moitos ingresos, 
isto implica que hai que buscar financiamento nas administracións supramunicipais para 
o que se veñen mantendo contactos coas distintas Consellerías e coa Deputación co 
obxecto de conseguir recursos para os distintos servizos. 
No tema de participación cidadá, establecéronse os plenos pola tarde para que os 
veciños poidan asistir, e constitúese a xunta de portavoces, o que leva a que todos 
participen nos proxectos que deben  ir consensuados por tódalas forzas políticas. 
En canto ó cemiterio de Luou, existía unha sentenza que paralizaba o seu 
funcionamento porque se fixo mal a tramitación do expediente, e que obrigaba a 
tramitar de novo o expediente, e que levou a un malestar dos veciños. A sentenza non 
determinaba ben como se tiña que executar, e foi necesario esperar á sentenza definitiva 
para  que se desbloquease a situación, á marxe de cuestións partidistas e pensando só no 
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interese xeral, conseguiuse finalmente que a Consellería de Sanidade outorgase a 
autorización precisa para dar a licenza de funcionamento, quere facer un recoñecemento 
ó traballo do Sr. Sisto que  despois de moitas xestión logrou que se chegara a unha 
solución satisfactoria. 
En cultura e deportes, tratouse de implantar unha política cultural propia, implicando ós 
artistas locais, ainda que son conscientes da falla de equipamentos culturais que tratan 
de paliar coa construcción da mediotecae outras instalacións. Organizáronse actividades 
e xornadas como as de violencia de xénero, que tiveron un coste cero para o Concello e 
das que nos sentimos moi orgullosos, impulsáronse actos de recuperación da memoria 
histórica, conmemoración do aniversario de Anxel Casal, nomeamento de Avelino 
Pousa Antelo como fillo adoptivo do Concello, etc. 
Impulsouse unha cultura de participación das entidades culturais que teñen feito moito 
pola cultura do Concello, ainda que a dispersión da poboación dificulta a prestación dos 
servizos culturais, esta situación compénsase coa actividade das asociacións culturais, 
sen elas moitos dos actos organizados non se poderían realizar.  
Dí que tratan de que haxa corresponsabilidade dos usuarios na prestación dos servicios 
deportivos, e de recuperar deportes de base como o ciclismo, ou o fútbol, mantendo as 
subvencións ós clubes de fútbol para potenciar a canteira existente. 
 No campo do urbanísmo e obras públicas partiron dunha situación na que se 
contrataron obras antes das eleccións sen asignación orzamentaria, eran obras necesarias 
polo que houbo que levar a cabo negociacións cos veciños e contratistas para axustar os 
proxectos e poder realizalas, mantendo unha actuación responsable, e que isto os levou 
a arrastrar problemas de liquidez desde que empezaron a gobernar. 
Nos servizos básicos estanse mellorando, e concretamente o saneamento e a traída de 
augas contratando un plan director, que foi ninguneado por membros da oposición, pero 
que é útil e necesario para levar a cabo unha planificación destes servizos. No tema da 
auga, teñen un problema coa ETAP que é insuficiente e está previsto invertir un millón 
de euros para o colector que permita recoller o incremento da rede e preste un servizo de 
calidade. 
Dimensionouse a cuadrilla de obras, que era totalmente insuficiente para as necesidades 
do Concello, e pasou de 3 ou 4 operarios a 7,  co que se cubren as necesidades mínimas. 
Estableceuse transparencia na política urbanística, esixindo o cumprimento da 
legalidade. 
Hai problemas na rede viaria municipal, e pretenden deixar de tapar fuchancos e ir a 
unha mellora integral, neste tema mantéñense conversas coa Deputación e coa 
Consellería de Ordenación do Territorio, no primeiro caso para que se faga cargo das 
obras na estrada provincial que vai das Galanas a Cacheiras, e en canto a Consellería vai 
invertir 5 millons de euros na mellora da estrada comarcal 541, que cambiará a cara do 
Concello, con medidas de seguridade vial, que son moi necesarias. 
A cuadrilla de parques e xardíns, que fora contratada polo anterior equipo de goberno, 
polo que non queren marcarse ningún tanto, mantívose e contémplase como cuadrilla 
estable por considerala necesaria para un Concello tan extenso como é Teo con moitas 
zonas deterioradas que precisan acondicionamento.  
Leváronse a cabo outras actuacións como desbroces de pistas, acondicionamento de 
cunetas que eviten o deterioro da rede viaria, mercáronse papeleiras, e otras inversións,  
aínda que son conscientes de que hai eivas en materia de seguridade vial, marquesiñas, 
etc, pero dí que seguen traballando para cubrir estas necesidades. 
En educación e mocidade, implantáronse campamentos nas vacacións co obxecto de 
contribuir á conciliación da vida familiar, investíronse entre 40.000 e 50.000 euros nos 
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colexios de A Ramallosa, Calo e os Tilos, asumíronse os gastos de mantemento do CRA 
integramente, e en canto ás escolas unitarias estanse facendo melloras pero son precisas 
reformas que requiren un esforzo económico importante. 
Mantéñense contactos con Vicepresidencia para conseguir un local de ensaio dos grupos 
tentando crear un tecido xuveníl que fomente o asocionismo, xa que só hai unha 
asociación neste campo e hai que fomentar o intercambio e a participación xuveníl. 
O funcionamento do transporte comarcal é deficiente, tanto pola frecuencia do servizo 
como pola información, xa que non se coñecen con exactitude os horarios dos 
autobuses, agárdase que mellore a situación coas conversas que se están mantendo coas 
operadoras e que haxa unha unificación tarifaria. Por outro lado autorizouse a liña de 
San Sadurniño - Montouto, desbloqueando unha demanda de fai tempo. 
En relación coas obras de medio rural e mediambental, non se presentaron a tempo os 
proxectos para a axuda de prevención de incendios, pero conseguiuse que ampliasen o 
prazo e se fixeran as obras, e agardan que este ano as obras estean feitas antes do verán. 
En medioambiente, o alcantarillado verte directamente ó río e queren arranxar este 
problema, existe un compromiso de financiación para poder acometer as obras e esperan 
que se cumpra. 
No plan concertado de servizos sociais contémplanse actividades para a terceira idade 
así  como inversións en equipamentos como son os locais de Oza e Raris e dí que  hai 
un compromiso de financiar estas inversións durante este ano. 
Contratouse a escola  infantil da Ramallosa con fondos europeos, que complementa as 
escolas infantís de Calo e Os Tilos, e tentaron cambiar o sistema de xestión 
integrándoas na rede pública pero o cambio non foi aceptado polos outros grupos 
municipais da oposición que optaron pola xestión externa. 
Pretenden que se aprecie o traballo serio que hai detrás de todas estas actuacións e que 
se visualice a entrega do equipo de goberno pola ciudadanía,  non tanto a curto como a 
medio prazo. 
 
Seguidamente o Presidente concede a palabra o concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, quen 
manifesta que, oíndo ó Sr. Alcalde, parece que nos sete meses que levan de goberno o 
Concello de Teo xa é como a Comunidade de Madrid, xa que según dín todo está feito e 
perfecto. Dí que non quere polemizar e admite que algunhas cousas melloraron pero que 
no 80% seguen igual. Parécelle que o único que fixeron foi facer delegacións nos 
concelleiros que logo pasan a información ó Sr. Alcalde, e iso que se encontraron cunha 
oposición que non se parece en nada á que fixeron o BNG e o PSdeG-PSOE ó equipo de 
goberno do PP e INTEO, agora estase deixando traballar ó equipo de goberno, co 
obxecto de beneficiar aos veciños de Teo. 
O Sr. Parajó preguntalle ó Alcalde se non é verdade que estar no goberno é distinto a 
estar na oposición. Respóstalle o Sr. Alcalde que é verdade. 
Cando estaban na oposición dicían que as obras había que darllas ás empresas do 
Concello e agora dánselle moitas ás de fóra, non só as que saen a concurso senón tamén 
as que se adxudican directamente, como ocurriu recentemente co mantemento das 
instalacións informáticas que se lle adxudicou a unha empresa de fóra.  
Diminuíron o importe das becas e das axudas ó estudo, e estanse dando menos 
subvencións que en anos anteriores. 
Opina que o convenio asinado coa Universidade para a elaboración da RPT é unha 
contratación encuberta. 
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No transporte comarcal non poden vender agora a moto de que conseguiron a liña de 
San Sadurniño e Parque Montouto, cando se viñan facendo xestións desde fai tempo e 
xa estaba comprometido pola Consellería. 
En canto ao número de policías locais, había 4 e na oferta de emprego público de 2006 
estaban incluídas 5 prazas novas, e 6 máis no 2007, o que xa fan as 15 que o grupo de 
goberno dí que aumentou. 
O cuartel da garda civil levaban anos buscando unha ubicación e finalmente levárono 
para Ames, e que tería vido para aquí se se lle ofrecera unha finca. 
Os obreiros de limpeza viaria estaban contratados por tres meses antes das eleccións  e o 
que fixeron foi prorrogarlle o contrato que había, e, en canto á cuadrilla de obras, antes 
había 5 operarios agora hai 7, pero que a cuadrilla xa existía. 
No tema de protección civil dalle a razón ó Alcalde, xa que agora funciona o grupo pero 
pensa que a labor que están facendo non é a que lle corresponde, como por exemplo 
colocar bandos. 
En canto á numeración das casas, xa había un presuposto para contratala e xa se falara 
coa empresa para facela, pero queríase aprobar antes o PXOM. 
No que se refire á aprobación do PXOM, que é como o maná para o Concello de Teo, 
dende fai 5 meses que chegou o informe de Medio Ambiente, o equipo redactor que só 
tiña que revisalo non fixo nada, non lle vota a culpa ó equipo de goberno, pero hai que 
esixirlle que o fagan canto antes porque é moi importante aprobalo canto antes.. 
No tema do cemiterio de Luou, sabe que o Sr. Sisto traballou moito, pero outras persoas 
tamén, o que non entende é como antes non se podía autorizar, e, que agora sen mover 
nin unha pedra, se autoriza, alégrase de que se arranxara o problema pero non o entende. 
Por outro lado estanse buscando problemas onde non os hai, como sucede coa feira do 
cabalo, subida das taxas, escolas infantís, que funcionaban perfectamente e estase 
cambiando o adxudicatario, e se ben é certo que hai unha senteza  en contra, tíñase que 
habela recorrido porque ó mellor dentro duns meses hai que sacar as escolas a concurso 
outra vez. 
Manifesta que non quere polemizar co equipo de goberno, quere ser constructivo e hoxe 
vén co ánimo non de criticar, senón de colaborar polo ben do Concello de Teo. 
 
O Sr. Alcalde agradece ó Sr. Parajó a intervención e dá a palabra o voceiro do PSde G-
PSOE, Sr. Rego, que cede o turno de palabra ó Sr. Leis. 
 
O Sr. Leis felicítase por que se esté a producir este debate do estado do municipio a 
iniciativa do PSdeG-PSOE, aínda que lamenta que non se convocara no mes de xaneiro 
como se tiña establecido, dí que o que se pretendía con este debate é reforzar a 
democracia e achegar a vida municipal ós cidadáns, aínda que para iso se tería que ter 
difundido o debate entre os cidadáns e nos medios de comunicación e iso non existiu, 
non se lle deu publicidade e ademáis a data para celebralo quedou solapada pola 
campaña electoral, supón que sería co obxecto de que pasese desapercibido. 
 En primeiro lugar considera que na vida municipal existe unha eiva fundamental que 
consiste en darlle as costas á vontade dos electores que pretendían un goberno de 
cambio e de progreso e opina que o goberno municipal sacrifica a estabilidade e o 
interés xeral da ciudadanía para acaparar o poder en vez de compartilo como era desexo 
dos veciños. O grupo de goberno non mantén dialogo cos grupos da oposición e proba 
disto é o que pasou cos orzamentos municipais, prefiren estar en minoría e non se 
esforzan en manter ese diálogo que sería desexable, para salvar diferenzas entre os 
distintos grupos municipais. 
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Resalta que o grupo de goberno evidencia contradicións importantes como no caso do 
PXOM, que era un proxecto do goberno anterior e non o deixaron reformar como 
propoñía o grupo socialista, o mesmo que ocorriu co contrato de AQUAGEST ou coa 
limpeza municipal. 
Con respecto ás xornadas de violencia de xénero, non poden decir que tiveran custo 
cero porque él tén facturas correspondentes a esas xornadas. 
En terceiro lugar hai outra eiva importante, xa que desde o seu punto de vista o grupo de 
goberno está gobernando en clave partidista, e Teo é pluralista, non é nacionalista, como 
por exemplo cando se queren integrar as escolas infantís na rede de galescolas, cando 
son de titularidade municipal aínda que están xestionadas por entidades privadas. 
Entende que o grupo municipal do BNG está a facer un uso abusivo do procedemento 
negociado para adxudicar os servizos, como pasou coa páxina web, a asesoría xurídica e 
a RPT, que habería que preguntarse en que consellería está traballando o profesor da 
univeridade que a ten contratada, esta actuación antes criticabana dende a oposición. 
En canto ás actividades culturais, cando falan de contratar ós artistas locais non se 
refieren a todos. 
Por outro lado non celebraron o día da Constitución a pesar de que se pediu desde o 
grupo municipal do PSdeG-PSOE, e pregúntalle ó Sr. Alcalde se cre na Constitución. 
Recordalle ó equipo de goberno que hai acordos que non se executan, como o do 
servizo de limpeza viaria ou o das presidencias das comisións informativas que as 
exerce todas o Alcalde. 
Entende que o goberno municipal moitas veces non é quen de asumir decisións como 
pasou coas obras da piscina climatizada que teñen informes favorables e ainda así 
absteñense e son os grupos da oposición os que teñen que sacar a diante as obras. O 
mesmo pasa coa suba da taxa da auga que se absteñen cando estaba contemplada no 
acordo con Aquagest, e se existen decisións do goberno anterior, o que tén que facer a 
Corporación é tirar para diante ou se son decisións ilegais denuncialas. 
Repróchalle ó equipo e goberno que estea detrás das pancartas, cando o que tén que 
facer é xestionar para arranxar os problemas, e que as obras se publiciten máis dunha 
vez, considera que está a vivir da súa propia propaganda atribuíndose obras que non lle 
corresponden, como é a escola  infantil de A Ramallosa, as obras de saneamento, o 
aumento do número de policías locais ou o campo de S. Martiño, xa que todas elas 
veñen do equipo de goberno anterior. 
O tema da pirotecnia está pendente, mentras o goberno está atrapado nas cousas do día a 
día,  que son importantes pero non hai proceso de modernización e xa se verá se as 
medidas adoptadas, como o aumento da cuadrilla de limpeza ou a racionalización do 
gasto e os ingresos polas taxas que se aprobaron teñen repercusión real nas arcas 
municipais. 
Entende que non hai proxectos de futuro nin previsións de alcance aínda que contan 
cunha oposición privilexiada que, de máis de oitenta propostas presentadas, o grupo 
socialista só rexeitou tres, e logo tratan de demonizar á oposición, e pregúntalle ó Sr. 
Alcalde cantas veces denunciaron que o anterior equipo de goberno non tiña proxectos 
definidos nin criterios de actuación, cando estaban na oposición 
Por puro electoralismo divídese ós veciños como pasou co campo de herba artificial de 
Cacheiras, división que nunca se debeu producir. 
En outro orde de cousas é impropio dun goberno progresista rebaixar á metade a taxa do 
lixo ás grandes superficies, ó que se opuxeron os grupos da oposición por considerar a 
proposta do BNG non progresista, ou adptar medidas como no caso do contrato de 
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Aquagest que se lle amplía o contrato en case dez millóns de pesetas, sen esixirlle 
primeiro o cumprimento do contrato anterior. 
Cre que o grupo de goberno non tén proxecto político e dedicase simplemente a 
administrar, se fai falla pasando por enriba do interese xeral, pero sen modelo cara onde 
camiñar, e o resultado é unha mistura de improvisación, nacionalismo e publicidade 
mediática. 
 
O Sr Alcalde dá as grazas ó Sr. Leis e invita ó voceiro do PP a intervir. 
 
Toma a palabra o Sr. Pallas, voceiro do PP, e dí en primeiro lugar que moitas cousas das 
que quería decir xa foron ditas polos anteriores intervintes, pero quere engadir para que 
conste en acta que o convenio para a elaboración da RPT é un contrato encuberto, e en 
canto á maioría das obras que se están facendo no Concello e relatadas polo Sr. Alcalde, 
xa foran contratadas polo anterior equipo de goberno, e o mesmo pasa co número de 
prazas de policía, que xa estaban consignadas de outros anos. 
Reprocha que a páxina web do Concello se estea remodelando desde que tomaron 
posesión e sen mencionar a quen foi contratada, que xa se dixo aquí. 
Pregúntalle ó Sr. Alcalde cantos contenciosos hai interpostos contra o Concello agora 
mesmo. Respóstalle o Alcalde que actuais ningún, herdados moitos. 
O Sr. Pallas reprocha que antes pagábase ós acreedores e agora algún acreedor tén que 
reclamar o pago mediante requerimento notarial, e hai empresas que xa non venden ó 
Concello por falla de pago. 
Pregunta de novo ó Sr. Alcalde se existen funcionarios marxinados polas súas 
tendencias políticas e pídelle que logo lle conteste a esa pregunta. 
Lamenta que as subvencións se reduciran, e que estean sen pagar as de 2007, cando 
antes se dicía que se pagaban con retraso, e que o mesmo pasa coas becas que están sen 
pagar, a non ser que se pagaran nestes días. 
Pregunta que vai pasar co cemiterio de Luou, e cal é o criterio para adxudicar os 
contratos ás empresas de fóra do Concello. 
En relación coa auditoría, quere saber que criterio se seguiu para adxudicarlla a esa 
empresa, a parte de que considera que facela é perder 50.000 euros.  
Dí que non se fixo nada o día da Constitución e pensa que no despacho da Alcaldía só 
está a bandeira galega. 
Para acabar dille ó Sr. Alcalde que se adica a bachear e cando chove desfaise o 
bacheado, e que deberían arranxarse as vías públicas en condicións aínda que haxa que 
pedir créditos. 
 
O Sr. Alcalde agradece a intervención do Sr. Pallas e a continuación dá a palabra ó 
voceiro do BNG, Sr. Sisto. 
 
O Sr. Sisto inicia a súa intervención dicindo que non vai facer unha defensa exhaustiva 
da labor do goberno porque xa a fixo o Sr. Alcalde, pero que sí quere matizar algunhas 
cousas que se dixeron. 
En canto ó Sr. Parajó, agradécelle o tono constructivo da súa intervención, aínda que 
non comparte moitas das cousas que dixo, como que o 80% das cousas seguen igual, xa 
que moitas cousas cambiaron. Dí que é certo que dicían que se  primarían as empresas 
do Concello para as adxudicacións, pero en igualdade de condicións, e que ademaís 
estno facendo como a compra do gasóleo, xa que agora repartese entre todos os 
proveedores  do Concello e non se compra a un só como se facía antes. 
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Noutra orde de cousas, dí que sí que é certo que estaba presupostado polo anterior 
equipo de goberno a numeración do Concello, igual que outras moitas cousas, o caso é 
que non había cartos para contratar  e tiveron que ir priorizando as actuacións porque 
sen cartos non se podían contratar todas. 
En canto ó cemiterio de Luou, un xuíz dixo que estaba mal dada a licenza e Sanidade 
decretou unha serie de medidas para garantir a seguridade sanitaria, e tramitouse a 
licenza cos correspondentes permisos. Sanidade diu a autorización necesaria e puídose 
poñer en funcionamento. 
En relación co cumprimento da sentenza da escola infantil de Calo, trátase dunha 
execución forzosa ordenada polo xulgado e que se estivo agardando a que resolveran as 
medidas cautelares pedidas pola empresa que tén agora mesmo a explotación da escola 
infantil, para realizar o cambio da adxudicación e que non se executou a sentenza ata 
que esas medidas cautelares foron rexeitadas polo xulgado. Dí que non se trata dunha 
decisión política senón do cumprimento dunha sentenza, e que o problema vén da 
alteración do baremo cando se fixo a adxudicación, e que eles estando na oposición xa 
avisaran que iba ser un fiasco, manifesta que se agora non executan o que pode pasar é 
que  a posible reclamación aumente, polo que non hai porque prolongar unha situación 
que é ilegal e que están obrigados a exjecutar. 
Polo que respecta á intervención do voceiro do partido socialista, quere aclararlle que o 
grupo de goberno e os traballadores do gabinete de prensa realizan a súa labor e os 
medios de comunicación que cubren os plenos municipais estaban convocados desde 
onte, que se non asisten máis será porque ó mellor a data para celebrar este pleno, 
próxima ó debate dos presupostos, non é a mellor, cara o futuro habería que pensar en 
cambiar a data de celebración do pleno do estado do Concello para que non coincida  co 
da aprobación do presuposto municipal. 
En canto á calificación de “goberno de propaganda e autobombo”, dí que eles non o 
precisan e que depende dos medios de comunicación que se fangan eco do traballo do 
equipo de goberno, e aclara que hai un gabinete de comunicación que fai o seu labor 
como faría con calquera outro equipo. 
Segue dicindo que para que poida existir  o acordo e diálogo que se lles reclama, ten que 
haber dous que queiran dialogar e, no caso concreto do pleno dos ornamentos, dende a 
oposición houbo unha negativa a participar na elaboración dos mesmos, e aclara que 
nunca antes se entregara a oposición o proxecto dos presupostos con tanta antelación,  e 
concretamente o partido socialista  tamén se negou a colaborar noutras iniciativas como 
foi no caso das obras dos plans provinciais, nas que sí fixerón aportacións o PP e 
INTEO. 
Non admite que se fale de contradicións  no tema do PXOM, o que non se pode facer é 
coller declaracións feitas polo grupo municipal do BNG antes da aprobación  municipal 
do Plan e tratalas como se se fixeran despois da aprobación, o grupo de goberno tivo 
que asumir as decisións tomadas polo anterior equipo de goberno contra as que, unha 
vez adoptadas, pouco había que facer. 
Tamén quere aclarar que as galescolas non se identifican con nacionalismo, tratase 
dunha política que está levando a cabo a Xunta, gobernada por socialistas e 
nacionalistas, e en canto á pluralidade na contratación dos artistas non entende como se 
pode poñer en dúbida cando se contrataron todo clase de artistas, e cita a Pili Pampín 
como exemplo de non pertencer precisamente ó BNG. 
O grupo de goberno estivo detrás dunha pancarta no tema de correos porque se trataba 
de arranxar unha situación que preocupaba aos veciños de Teo e co fin de presionar a 
correos. 



 9 

En canto ós campos de herba artificial, non se pode falar de dividir aos veciños, cando o 
que se fixo foi convocar a todos os clubes e ós veciños, e chegar a unha proposta que se 
axeite o máximo posible ós criterios que ten establecidos a Deputación, sería máis 
cómodo para o equipo de goberno asignalo directamente como se fixo no caso de Calo, 
pero esa non é a súa forma de actuar. 
Polo que respecta ó Sr. Pallas, quere aclararlle que os policías estaban contemplados na 
oferta de empleo aprobada por eles, igual que as obras acordadas pola Xunta de 
Goberno de finais de abril, pero había que dotalas económicamente e ahí estaba o 
problema, xa que houbo que quitar os cartos dalgún sitio, detraendo doutras partidas 
para executar eses acordos. 
En canto ós contenciosos ten que dicir que cando chegaron ao goberno había uns 17 
pendentes e agora hai 5 ou 6, e ningún con respecto á acción desta Corporación. 
No tema da web lévanse aforrados uns 40.000 euros, de mantemento da mesma e sí que 
debería estar rematada pero non se lle está dedicando o tempo suficiente porque están 
ocupándose doutras cousas mái urxentes. 
Na referencia que fixo o Sr. Pallas á demora nos pagos aos proveedores quere dicirlle 
que se acaba de devolver un aval correspondente ás NNSS pendente desde o ano 96 e 
que levaban reclamando desde fai 8 anos, e o mesmo pasa con outros avais atrasados 
que se están devolvendo. Por outro lado quere aclararlle que o grupo de goberno non ten 
noticias de ningún requerimento notarial para esixir pagos. 
En relación coa marxinación dos funcionarios por razóns políticas, se fose certo 
plantearíase a dimisión inmediata, e dille ó Sr. Pallas que esas acusacións ou se fan con 
todos os datos ou non se fan, polo que lle pide que diga de que funcionarios se trata. 
Referíndose á planificación das obras, dí que xa entende que se deberían planificar pero 
están condicionados por obras que estaban pendentes de ejecutar, acordadas polo 
anterior equipo de goberno, e está de acordo en que os bacheos non son a solución, pero 
tamén hai que bachear para manter as vías públicas en condicións. 
 
A continuación o Sr. Alcalde dá a palabra no segundo turno de intervención ó Sr. 
Parajó. 
 
O Sr. Parajó empeza dicindo que vai utilizar pouco tempo e non vai facer uso do 
terceiro turno de intervención, e entrando no debate dí que a numeración, se estivera o 
Plan Xeral aprobado, a  anterior Corporación había de encontrar os cartos para facela. 
Insta ó Sr. Alcalde a que sexa máis dialogante e que cando se lle pida a retirada dun 
punto da orde do día, sobre o que non exista acordo, que o retire, como pasou no caso 
da escola de música, que non se chegou a ningún acordo, e aclara que en relación con 
este tema, díxose que a creación da escola de música non lle afectaba ó resto das 
subvencións e sen embargo quitaronselle 500.000 ptas. a cada banda de música con 
respecto ó ano anterior, e iso que non se acordou crear a escola de música, aínda que 
recoñece que o ano anterior, con motivo das eleccións municipais, seguramente se lle 
deran cartos de máis. 
Diríxese a continuación ó Sr. Sisto para dicirlle que unha sentenza podese recorrer sen 
deixar de cumplir a lei, e no caso das escolas infantís había que sacar a concurso a 
xestión das dúas e xa estaba, porque a sentenza pode dicir que está mal adxudicada a 
concesión pero non tén por que dicir que se lle adxudique de novo a outra empresa. 
No tema das galescolas él quere que se xestionen polo Concello e non pola Consellería, 
porque os edificios son de propiedade municipal, e se a Consellería quere escolas 
infantís ten que facelas. 
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Remata dicindo que non quere ser catastrofista e espera que entre todos consigan levar 
adiante o Concello polo ben dos veciños de Teo. 
 
O Sr. Alcalde invita ó Sr. Leis a intervir no segundo turno. 
 
O Sr. Leis agradece ó Sr. Sisto o tono no que acolleu as críticas do grupo socialista, e  dí 
que é a primeira vez que hai respecto polos plantexamentos do PSOE, actitude que 
repercute na imaxe que se traslada da oposición, e que non se corresponde coa 
realidade. A labor da oposición é fiscalizar o traballo do equipo de goberno e propoñer 
alternativas, e se a oposición se equivoca están dispostos a rectificar. 
Engade que quere facer as seguintes puntualizacións: 
En primeiro lugar quere preguntarlle ó Sr. Alcalde como é que se Protección Civil fai a 
recollida dos cans abandonados, aparcen facturas de terceiro por ese concepto. 
En segundo lugar, a ampliación do transporte de parque Montouto e S. Sadurniño non é 
só mérito do grupo de goberno, o PSOE tamén fixo xestións para conseguilo e en canto 
á mellora da estrada 541, é unha obra que nace co PP e que agora vai facer o PSOE. 
En terceiro lugar, no cemiterio de Luou  tamén foi importante o papel das asociacións 
veciñais, aclara que se fixeron xestións para conquerir as autorizacións desde moitos 
estamentos, e o problema non está pechado porque existe un conflicto entre os vecinos 
que non se arranxa coa apertura do cemiterio. 
Por outro lado hai acordos que non se executaron, e a confluencia dos plenos de 
aprobación dos orzamentos e do debate do estado do Concello diuse porque non se 
cumpren os prazos de aprobación dos orzamentos, e non poden dicir que a oposición se 
negou a colaborar na confección dos mesmos porque o que se lles contestou dende o 
grupo socialista foi que o grupo de goberno era o que tiña a obriga de presentar o 
proxecto e marcar as directrices do mesmo e despois a oposición presentaría as 
alternativas. 
No referente á política de comunicación as informacións institucionais que se trasladan 
ós medios  non son do goberno municipal, son do Concello. 
En canto ó PXOM dí que o grupo de goberno manexa un informe de Secretaría 
cuestionado por  outros xuritas e mesmo pola realidade do Concello de Vigo, e que o 
PSOE tamén conta con informes contrarios ó de Secretaría sobre este tema. 
Manifesta que o grupo socialista non se nega a que existan as galescolas pero quere que 
as faga Vicepresidencia, e que non pretenda usar o patrimonio municipal para crear a 
rede da Xunta, e engade que hai concellos que se resisten a imposición do Consorcio e 
que o queren é que non se actúe en contra dos intereses dos veciños. 
Cando dí que estiveron detrás de pancartas, referíase a dúas veces,  a de correos e a do 
CRA, na que estivo a Sra. Diéguez, e detrás dunha pancarta estase dende a oposición, 
non dende o goberno, de tódolos xeitos, pensa que non pasa nada por estar detrás da 
pancarta, o que hai é que resolver os problemas e non crealos como pasou co campo de 
herba artificial que provocou unha división dos veciños por non facer as cousas ben.  
Remata dicindo que o grupo de goberno defende para Teo un modelo nacionalista e o 
seu grupo quere un modelo pluralista, nin sequera socialista. 
 
O Sr. Alcalde, tras agradecer a intervención do Sr. Leis, dá a palabra ó voceiro do PP, 
Sr. Pallas. 
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Inicia a súa intervención o Sr. Pallas dicindo que o seu grupo considera un acto de 
responsabilidade do actual equipo de goberno o feito de que non se devolvera o Plan e 
que se seguira coa súa tramitación. 
En canto ó tema da auditoría, o goberno municipal anterior non ten nada que temer e 
polo tanto él animou ó Sr. Alcalde a facela, aínda que considera que son cartos tirados 
porque á única conclusión á que se chega coas auditorías é que houbo mala xestión. 
No tema dos orzamentos, non é certo que non se fixera ningunha aportación porque él sí 
que lle fixo unha, sin embargo considera que non se deu o tempo suficiente á oposición 
e pide que para o próximo ano se entrege o proxecto de presuposto á oposición con maís 
antelación. 
En relación coa existencia de funcionarios marxinados él non vai decir aquí nomes de 
funcionarios. 
Finalmente pregunta para cando está prevista a tarifa única do transporte comarcal. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Sisto par decir que él tampouco vai facer uso do terceiro 
turno, e aclara que sí é certo que o Sr. Pallas fixo unha aportación ós orzamentos e que 
se compromete a entregar o borrador do orzamento do próximo exercicio con máis 
tempo. 
O Sr. Parajó dille que na mesma situación das galescolas atopanse os colexios  e 
admítese a situación sen problema. 
A continuación recórdalle ó Sr. Leis que dixo que “o PSOE de Teo non se opón a que 
existan galescolas, o que quere é que as faga Vicepresidencia”, e dille que toma nota 
desta postura do grupo socialista. 
En relación co PXOM, entende que a situación de Vigo é distinta da de Teo, en Vigo o 
Plan foi devolto pola Consellería e en Teo sería a propia Corporación a que o volvía 
para atrás. 
Finalmente aclara que os criterios para a selección dos campos de fútbol para instalar 
herba artificial establéceos a Deputación e, aínda que a proposta concreta é do Concello, 
se se quere ter algunha posibilidade de entrar na convocatoria hai que adaptarse ós 
criterios establecidos. 
 
Intervén de novo o Sr. Alcalde para agradecerlle o tono ó Sr. Parajo, aínda que existan 
discrepacias, e asume o compromiso de retirar da orde do día algun punto cando exista 
posibilidade de consenso posterior. 
En canto á execución da sentenza da gardería de Calo, discrepa da interpretación do Sr. 
Parajó, xa que desde o mes de outubro estaba ordenada a execución forzosa, e o 
Concello estivo esperando para executala, e foi despois de que foran denegadas as 
medidas cautelares solicitadas pola empresa que a tiña adjudicada, cando se executou, 
que se trata dunha execución forzosa e tentaron facelo sen interrumpir o servizo e que o 
pesoal será asumido polo novo empresario. 
 Ó Sr. Leis dille que xa sabe que non son do Concello os cinco millóns de euros que se 
van invertir na estrada  comarcal 541, e que a competencia desta vía non é do Concello, 
pero tratou de expoñer a situación das obras que afectan ó Concello e que por suposto 
comparte coa Corporación. 
Aclara que as subvencións se modificaron porque se estableceron uns criterios e en 
canto ás bolsas de estudos, en toda a comarca non hai Concello que teña máis. 
Repróchalle ó Sr. Leis  o tono empregado para dicir as cousas, non as cousas que dí, e  
no tema da publicidade da sesión que se está celebrando non está dicindo a verdade 
porque se lle enviou unha nota a tódolos medios a semana pasada, e non pode tratar de 
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facer ver que unhas convocatorias se publicitan e outras non, porque iso non é certo, así 
que polo menos debería pedir perdón. 
O Sr. Leis intervén para decir que pide perdón e trata de seguir intervindo ao que  o 
Alcalde lle dí que non o interrumpa. 
Intervén o Sr. Rama para dicir que non lle parce aceptable que os concelleiros que están 
no lado dereiro do Alcalde se estean rindo constantemente cando intervén unha persoa 
concreta. 
Toma a palabra de novo o Sr. Alcalde e pidelle ó Sr. Rama que non o interrumpa, e que 
non entende como pide que os concelleiros non se rían ou fagan xestos cando había  
sesións da anterior lexislatura nas que tiña que intervir a policía para poder votar.  
Continúa dicindo que pode entender as críticas doutros membros da oposición pero, 
coas intervencións do Sr. Leis síntese agredido persoalmente. 
Aclara que o equipo de goberno está tratando de impulsar actuacións importantes e 
espera que non se estea a falar do pasado, como é o caso da piscina climatizada que xa 
estaba adxudicada cando entraron no goberno. 
Pidelle ó Sr. Pallas que se ten noticias de discriminación de algún funcionario que diga 
o nome, pero que non semente dúbidas. E en canto ó retraso nos pagos está 
condicionado pola falla de liquidez que lles obriga a priorizar os pagos. 
Aclara que se cumpre a Lei de Símbolos no Concello de Teo, outro tema son as crenzas 
persoais do Alcalde, pero que non interfiren no cumprimento da Lei de Símbolos que se 
aplica integramente, e admite que non se fixo ningun acto o día da Constitución, nin lle 
consta que se fixeran co anterior equipo de goberno. 
 
Intervén ó Sr. Parajó para dicirlle ó Sr. Sisto que con respecto ó comentario que fixo 
sobre as galescolas de que se atopaban na mesma situación que os colexios, él pensa que 
sería bo que os colexios tamén os xestionara o Concello, e proba disto son os gastos ós 
que ascenden as facturas dos colexios. 
 Agradecelle ó Sr. Alcalde o posicionamentro sobre a retirada de algun punto da orde do 
dia en determinadas situacións. 
En canto a que se garanten os postos do persoal da gardería de Calo, de momento só se 
lles garanten ata o mes de xuño, despois xa se verá. 
 Por último, no tema das bolsas de estudio admite que o anterior equipo de goberno era 
flexible coa aplicación dos criterios de adxudicación pero non se lle daban ás familias 
que non as necesitaran. 
 
Intervén o Sr. Leis para dicir que o debate iba por bo camiño pero é o Sr. Alcalde o que 
crispa a vida do Concello, e tén que facer autocrítica e esforzarse por poñerse á altura 
das circunstancias, porque hoxe ninguén faltou ó respecto, pero terxiversa as palabras 
para impedir que haxa un acordo de goberno, e pídelle que compare a oposición que 
existe agora coas intervencións que facía o Sr. Alcalde cando estaba na oposición. 
Aclara que a él non o fai calar ninguén e que a intervención do Sr. Alcalde obrígalles a 
cambiar as conclusións do seu grupo porque non se pode demonizar á oposición, engade 
que os veciños co seu voto pediron cambiar a xestión e tamén a forma de facer política, 
e iso non está ocorrindo, xa que cre que se segue a usar o procedemento negociado nas 
contratacións, non se graban as sesións dos plenos, e pregunta se foi remitido á 
Secretaría da Vicepresidencia o acordo adoptado pola Corporación sobre o seu 
comportamento cos veciños dos Vexeles. 
 Pide que se senten as bases para transformar un concello rural de case 20.000 
habitantes nun concello urbano onde a xente poida vivir e non se limite a vir a durmir. 
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Recrimínalle ó equipo de goberno que puxeran como condición para un acordo de 
goberno deixar fóra das dedicacións exclusivas ó PP, mantendo unha estratexia de 
exclusión. 
Remata dicindo que o PSOE vai tentar levar adiante un modelo firme de propostas e 
retos importantes para o Concello, como a aprobación definitiva do PXOM, que precisa 
do esforzo de todos, e manifesta que están dispostos a dialogar e sen utilizar a 
crispación. 
 
Finalmente intervén o Sr. Pallas para pedirlle ó Sr. Alcalde que se reúna co PSOE fóra 
da sesión e que cheguen a un acordo dunha vez.  
En relación co debate que se mantivo, parécelle que foi moi constructivo tanto para a 
oposición como para o equipo de goberno e dí que lle gustaría que nos próximos plenos 
se impoña a cortesía como hoxe, deixando de lado as malas palabras. 
 
O Sr. Alcalde agradece a todos a asistencia e dá por rematada a sesión ás vintedúas 
horas dá que se extende a presente acta, o que como Secretaria accidental certifico co Vº 
e prace do Sr. Alcalde. 
 

O ALCALDE      A SECRETARIA ACCIDENTAL 
 
 
 

 

Martiño Noriega Sánchez                                                     Mª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  12 / 2008 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 27 DE AGOSTO DE 2008 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e sete de agosto de dous mil oito, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión ordinaria correspondente ó día 

da data, para a que foron previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

Dª. Carmen Diéguez González 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

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 

Non asisten, previa excusa: 

Dª. Mª do Carme Hermida Gulías 

D. José Albino Vázquez Pallas 

D. Carlos Rego Jorge 

 

Secretaria Xeral:  

Dª. Virginia Fraga Díaz 



 

 - 2 - 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 30.07.2008. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 380/08 Á 420/08). 

3.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓN INFORMATIVAS. 

4.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Antes de entrar no punto primeiro da orde do día, o Sr. Alcalde da conta de que 

disculparon a súa ausencia, o concelleiro do PP, D. Jose A. Vázquez Pallas, o 

concelleiro do PSOE, D. Carlos Rego Jorge, e a concelleira do BNG, Dª. Carme 

Hermida Gulías. 

 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 30.07.2008. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/07/08. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Blanco, advirte que na páxina 8 hai un erro ao recollerse que 

“Nos orzamentos previstos para os anos 2009 a 2001 prevese ....”, cando debería dicir 

“Nos orzamentos previstos para os anos 2009 a 2011 prevese ....”. Advírtese que o 

mesmo ocorre na páxina 15 onde se recolle que “En virtude do exposto, o Pleno da 

Corporación acordou aprobar o Plan de Saneamento Económico-Financeiro para o 

período 2009-2001...” cando debería dicir “En virtude do exposto, o Pleno da 

Corporación acordou aprobar o Plan de Saneamento Económico-Financeiro para o 

período 2009-2011...”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación a acta da sesión 

ordinaria de 30/07/2008, queda aprobada a mesma por unanimidade dos presentes, 

coas corrección advertidas. 

  

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 380/08 Á 420/08). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de xullo 

ata o 21 de agosto de 2008, que comprenden os números 380 ao 420 e que segundo 
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indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación para a 

súa consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓN INFORMATIVAS. 

 

O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, da conta da proposta relativa á composición das 

Comisións Informativas, que se recolle a continuación, explicando que os únicos 

cambios na composición das Comisións prodúcense no grupo do PsdeG-PSOE, 

sinalando que o erro inicial, da omisión do concelleiro de INTEO, xa foi debidamente 

corrixido na proposta. 

 
“ASUNTO: COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 

 
De conformidade cos escritos de adhesión ás Comisións Informativas presentados 

polos grupos municipais do BNG (28/11/2007, rex. entrada nº 9307), PP  (12/11/07, rex 
entrada nº 8820) e PSOE (07/09/2007, rex. entrada nº 6154,  10/07/2008, rex. entrada nº 
6323 e 11/07/2008, rex. entrada nº 6359), as devanditas Comisións, creadas mediante 
acordo plenario do 16 de xuño de 2007, quedarán integradas polos seguintes membros: 
 
1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, VIVENDA E INFRAESTRUTURAS 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Rafael Sisto Edreira  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: Dª. Carme Hermida Gulías 

D. Armando Blanco Martínez 

Suplente: D. José A. Vázquez Pallas  

D. Antonio Castroagudían Valladares  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

Dª. Sara Currás Rey  

Suplente: Mª. Carmen Barros Rodríguez 
D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro 
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D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Manuel Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
 

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN E MOCIDADE 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

Dª. Carmen Diéguez González  

Suplente: Dª. Carme Hermida Gulias 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

Dª. Mª. Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 

Dª. Sara Currás Rey  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. Armando Blanco Martínez 

Suplente: D. José A. Vázquez Pallas 

D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro  

D. José C. Rego Jorge 

Suplente: D. Manuel Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 
 

3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, DEPORTES E COMUNICACIÓN SOCIAL 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

Dª. Carme Hermida Gulias  

Suplente: D. Andrés Fernández Martínez  

D. Angel M. Rey Martínez  

Suplente: Dª. Carmen Diéguez González 

Dª. Mª Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

Dª. Sara Currás Rey  
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Suplente: D. Armando Blanco Martínez 

Dª. José A. Vázquez Pallas 

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Manuel Rama Lesta  

Suplente: D. José C. Rego Jorge  

D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
 

4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDADE, BENESTAR E SERVIZOS BÁSICOS 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

Dª. Carmen Diéguez González  

Suplente: D. Rafael Sisto Edreira 

D. Antonio Castroagudín Valladares  

Suplente: D. Armando Blanco Martínez 

Dª. José A. Vázquez Pallas  

Suplente: Dª. Sara Currás Rey 

Dª. Mª Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Alexandre Leis Carles  
D. Manuel Rama Lesta  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
 

5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL, TRANSPORTES, 

TURISMO, EMPREGO E PARTICIPACIÓN VECIÑAL 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Angel M. Rey Martínez  
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Suplente: Dª. Carmen Diéguez González 

Dª. Carme Hermida Gulias  

Suplente: D. Andrés Fernández Martínez  

D. Antonio Castroagudín Valladares  

Suplente: D. Armando Blanco Martínez 

Dª. Sara Currás Rey  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

Dª. Mª Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. José A. Vázquez Pallas 

D. Manuel Rama Lesta  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro  

D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Alexandre Leis Carles 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
 

6.- COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E ASUNTOS ECONÓMICOS, QUE ASUME 

AS FUNCIÓNS DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Rafael Sisto Edreira  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: Dª. Carme Hermida Gulias 

D. José A. Vázquez Pallas  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. Armando Blanco Martínez 

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 

Dª. Sara Currás Rey 

Suplente: Dª. Mª. Carmen Barros Rodríguez 

D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro  

D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Manuel Rama Lesta 
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D. F. Manuel Parajó Liñares  
 

7.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Angel M. Rey Martínez  

Suplente: D. Andrés Fernández Martínez 

D. Rafael Sisto Edreira  

Suplente: Dª. Carme Hermida Gulias 

D. Armando Blanco Martínez  

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. José A. Vázquez Pallas  

Suplente: Dª. Sara Currás Rey 

Dª. Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. Manuel Rama Lesta 

Suplente: D. José C. Rego Jorge 

D. Alexandre Leis Carles 

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. F. Manuel Parajó Liñares 
En Teo a 22 de agosto de 2008 

O Alcalde-Presidente 
 

Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia. 

 
A concelleira do PSOE, Sra. Riveiro, sinala que o seu grupo ten unha moción que 

presentar referida á retirada definitiva do proxecto do goberno municipal de construír 
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unha pista polideportiva na explanada do cemiterio de Cacheiras no lugar coñecido 

como Agro do Mouro, da que lle fai entrega unha copia á Secretaria (MO: 08-31). 

 

O Sr. Alcalde pregunta se hai modificacións sobre a presentada con data de 

04/08/2008 (rex. entrada nº 7058). 

 

A Sra. Riveiro resposta que sí. 

 

O Sr. Alcalde pregunta se cambia o ámbito competencial. Sinala que lle gustaría que as 

cousas foran un pouco máis fáciles. Explica que lle enviou unha misiva ao Sr. Rego, 

onde lle transmitía que non é competencia plenaria decidir sobre a ubicación da pista 

polideportiva. Sinala que se pode deliberar sobre o tema o tempo que o Pleno estime 

preciso pero non se pode adoptar un acordo. Lembra que durante o goberno do Sr. 

Blanco non se daba o problema porque tiña maioría. Sinala o Sr. Alcalde que o BNG 

non é xordo á problemática sendo que ademais se lle trasladou ao Sr. Rego que existe 

un problema de competencia. Reitera que non hai ningún problema en tratar o asunto, 

pero sen vinculalo á adopción dun acordo, ao non tratarse dunha competencia do 

Pleno da Corporación. Salienta que se están pervertindo as competencias de cada 

quen, de xeito que sería coma se o orzamento se aprobara pola Xunta de Goberno ou 

o POS por Decreto. O Sr. Alcalde explica que o seu grupo non se opón a debater o 

tema, sendo sensible co mesmo e cos veciños, polo que a pista non se vai a poñer en 

contra deles. Sinala que haberá que buscar unha vía de diálogo. Di que xa no seu día 

se tratou o tema emitíndose un informe de Secretaría e que se enviou  unha misiva ó 

Sr. Rego, e que se a pesar de todo iso se presenta a mesma moción el xa non entende 

nada. O Sr. Alcalde salienta que pode existir nulidade do acordo e sinala que o que lle 

extrana es que existindo vías de dialogo se plantee a mesma proposta de resolución. 

Sinala que existe un turno de rogos e preguntas onde se pode debater o tema o tempo 

que sexa preciso. O Sr. Alcalde sinala que se o PSOE quere un pronunciamento do 

Pleno, que o busque pero recoñecendo a competencia do goberno, xa que as 

competencias están delimitadas sen que iso quite que o goberno sexa sensible co tema 

estando polo tanto dispostos a debatelo todo o tempo que sexa necesario. 
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O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que ten a impresión de que o Sr. Alcalde non leu a 

moción porque na proposta non se fala de ubicar a pista polideportiva nun punto 

concreto. Sinala que se se lles deixa o seu grupo dará argumentos. O concelleiro do 

PSOE afirma que o seu grupo non comparte o plantexamento das mocións e que 

demostrarán que o Sr. Alcalde tampouco o compartía. Opina que hai que ser 

coherente. Reitera que o seu grupo dará argumentos no senso de que cando se deu un 

conflicto similar o Sr. Noriega mantivo unha posición diferente á que mantén agora. 

Sinala que o Sr. Alcalde sabe que a opinión dun Secretario/a é unha opinión que non 

vincula a todos/as. Di o Sr. Leis que é a terceira vez que non se mete unha moción a 

diferencia do que ocorreu co Sr. Armando Blanco, que só o fixo unha vez e despois 

corrixiuno, sendo que se se amparaba en que tiña maioría iso é lexítimo. 

 

O Sr. Alcalde explica que o que non lle parece de recibo é que notificándoselle ó PSOE 

os argumentos de que había un problema competencial, se de esta situación. Sinala 

que á xente o que lle interesa é que o problema se solucione e que vai a ser así. Opina 

que, independentemente diso as regras do xogo están claras. O Sr. Alcalde reitera que 

non existe ningún problema en que en rogos e preguntas se lea cinco veces, pero que 

non se pode vincular a voto. Explica que tan lexitimo é o equipo de goberno que non 

ten maioría absoluta como o era o goberno de Zapatero na lexislatura anterior. Opina 

que deslexitimar reiteradamente ó goberno sí que é antidemocrático e que o PSOE ten 

outros mecanismos para revertir a situación como a presentación dunha moción de 

censura que, en caso de reunir a maioría necesaria, sería democrática. O Sr. Alcalde 

ofrece ao PSOE que, para tratala como moción, na parte resolutiva se recoñeza a 

competencia do equipo de goberno. Lembra que na anterior sesión o grupo do PSOE 

se levantou e lle chamou antidemocrático, sendo igualmente antidemocrático se se 

aprobaran os orzamentos por Decreto.  

 

O Sr. Leis pregúntalle ó Sr. Alcalde porque ten que chegar ao Pleno con esta situación 

e porque, coñecendo a moción dende o 03 de xullo, non tivo o detalle de chamar aos 

diferentes grupos para chegar a un entendemento. O Sr. Leis salienta que non lle 

recoñecen esa competencia ao goberno porque na moción non se está cuestionando 

tal competencia.  
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O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, pide a presentación da moción por vía de urxencia. 

 

O Sr. Alcalde reitera que se no cambian a proposta de resolución, se pode ler no punto 

de rogos e preguntas. O Sr. Alcalde invita aos concelleiros do PSOE a que presenten 

algo que rebata o que él lle di en relación á competencia. Salienta que preguntou se 

había modificacións na moción, que a Sra. Riveiro respostou afirmativamente e que a 

leu. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, reitera a vontade do seu grupo de presentar a moción 

por urxencia, salientando que non van a renunciar a ese dereito. 

 

O Sr. Alcalde sinala que respeto os mil douscentos veciños o teñen todos os membros 

da Corporación. Reitera que a moción non se debate como tal se non se cambia a 

proposta de resolución. 

 

O Sr. Leis salienta que teñen dereito a ler a moción. 

 

O Sr. Alcalde salienta que o feito de que non se poidan adoptar acordos non significa 

que non se poida debater e reitera que lle mandou unha carta ao portavoz do PSOE, 

Sr. Rego, explicándolle a situación e o problema competencial e invitándoo a ter unha 

conversa sobre o tema. 

 

O Sr. Leis resposta que o Sr. Rego non está. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, solicita que conste en acta a protesta do seu grupo 

municipal porque a moción foi presentada en tempo e forma e non consta na orde do 

día do Pleno. 

 

O Sr. Alcalde sinala que tal e como está non se someterá a votación. 

 

O Sr. Leis sinala que se a moción non se somete a votación o grupo socialista quere 

que conste en acta a súa protesta. 
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4º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO): 
 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, sinala que aínda que non tiña 

pensado formular ningún rogo ou pregunta lle gostaría facer unha reflexión a raíz do 

acontecido. Explica que está sucedendo algo que nunca sucedera porque cando se 

intentou houbo que rectificar polas críticas do PSOE e do BNG e porque os informes 

obrigaban a levar todas as mocións ós plenos, sendo que algúns plenos eran de vinte e 

tantos puntos. Sinala o Sr. Parajó que non sabe cál é o problema polo que en principio 

non se pode debater a moción. Sinala que os informes os tiñan eles antes e non foron 

aceptados. Considera que é un erro non traer o Pleno o tema. Explica que foi o 

primeiro en enteirarse de que se tiña pensado facer en Cacheiras e llo comentou ao 

concelleiro de urbanismo co fin de informarlle de que tivera coidado porque o tema 

daría problemas, tendo una posición transparente tanto co Sr. Sisto coma co 

Presidente do Padroado parroquial. Sinala que non presentou unha moción pensando 

en que o tema se ía a arranxar. O Sr. Parajó opina que este debate non debe 

continuar, debéndose colocar a pista noutro lugar da parroquia de Cacheiras. 

 

O Sr. Alcalde di que acepta o rogo do Sr. Parajó e sinala que están dispostos a falar do 

que queiran, que a pista non está instalada e que non se vai a instalar en contra da 

xente, xa que ten que ser unha decisión que conte coa conformidade dos veciños 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE: 
 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, explica que a moción non é do PSOE senón que é 

unha moción quitada dos intereses do pobo. Explica que él estaba na reunión e que 

cando alguén preguntou onde estaba a oposición él dixo que o PSOE defendería o que 

saira da asemblea. Opina que algo non funciona ben se isto se leva, como foi, en 

secreto, sendo que se enterou o Sr. Parajó, cando os demais non sabían nada, 

enterándose o pobo cando se pediu o orzamento. Sinala o Sr. Rama que enganarse é 

de humans e rectificar é de sabios, sendo ademais que en Cacheiras hai outras 

posibilidades. 
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O Sr. Alcalde reitera que non se vai a colocar a instalación en contra de ninguén, tendo 

os grupos da oposición e os veciños o seu compromiso de que se vai a ubicar en 

Cacheiras. Explica que no momento de valorar a ubicación eran conscientes dos pros e 

dos contras, sendo que ao carón dun cemiterio quizais non era o lugar máis idóneo 

pero había outros factores a favor, como ser a única zona urbana de máis de cinco mil 

metros, sendo que se se vai o rural si que hai. Refírese o Sr. Alcalde á necesidade de 

centralizar equipamentos e sinala que existiría unha limitación do aparcadoiro de 

cincocentos metros fronte os cinco mil que hai, sendo que se existiran máis fincas en 

zona urbana non se houbera plantexado esa opción. O Sr. Alcalde reitera que o 

equipamento non se vai a colocar contra ninguén, xa que se trata dunha instalación 

para que a xente faga deporte e para ter equipamento nunha zona que non o ten. O Sr. 

Alcalde reitera que no seu momento o equipo de goberno valorou os “pros” de ubicala 

alí, pero que non son xordos. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, pídelle ao Sr. Alcalde que deixe ós veciños de 

Cacheiras dormir tranquilos e aprobe en Pleno a moción. 

 

O Sr. Alcalde salienta que teñen a súa palabra. 

 

O Sr. Rama resposta que non é suficiente. 

 

O Sr. Alcalde explica que se están buscando outras ubicacións. 

 

O Sr. Rama pide que quede por escrito. 

 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, di que ten unha gravación de audio na que se fala 

doutras ubicacións. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, sinala que se falaba doutras necesidades 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, sinala que xa o Sr. Alcalde se encargará de publicar 

que foron os socialistas os culpables do tema. 
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O Sr. Alcalde convida ao Sr. Rama a escoitar a grabación que ten. 

 

O Sr. Rama reitera que dixeron que existen necesidades noutros sitios. O concelleiro 

do PSOE esixe que sexa o Pleno municipal quen decida que se poña en Cacheiras. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, sinala que non é competencia plenaria. 

 

O Sr. Rama resposta que se pode dar ó Pleno. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, agradece ao Sr. Alcalde que tivera a capacidade de 

recoñecer que cometeran un erro e que se comprometa a que sexa en Cacheiras. Di 

que non entende porque se esperaron tantas semanas para dicilo hoxe e aínda así se 

diga que se vai a consultar con outras entidades e particulares.  

 

O Sr. Leis refírese e pregunta por unha memoria de nove de abril de 2008. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se refire á petición de subvención. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, sinala que non se pode dicir que o goberno non tiña 

intención de facelo así. 

 

O Sr. Alcalde resposta que sí a tiñan. 

 

O Sr. Leis sinala que non existe renuncia da competencia no tema e que non ten a 

mesma virtualidade política un acordo do Pleno que a palabra do Sr. Alcalde, pese a 

que el se fía desa palabra. Salienta o Sr. Leis que esta é a terceira vez que se pretende 

asfixiar á oposición socialista, e que o equipo de goberno está equivocado se pensan 

que van a aceptalo, sendo que pola contra van a seguir coa presentación de mocións, 

sendo que incluso o intensificaran. 

 

O Sr. Alcalde sinala que non ten ningunha dúbida de que isto é contraproducente 

porque a partir de agora todas as moción que van a propoñer versarán sobre temas 

que non son de competencia plenaria e que iso é tensionar. O Sr. Alcalde, dirixíndose 
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ao Sr. Leis, dille que se quere asumir as competencias do equipo de goberno presente 

unha moción. 

 

O Sr. Leis pregúntalle ó Sr. Alcalde sobre o concepto que ten da vida democrática e 

dille que esta cuestionando o sentir de mil douscentos veciños. O Sr. Leis, drixíndose 

ao Sr. Alcalde, pregúntalle se se compromete a retirar o proxecto e se se compromete 

a buscar outra ubicación en Cacheiras. 

 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente e sinala que se está traballando co 

departamento de urbanismo para buscar outra ubicación. 

 

O Sr. Leis sinala que estando todos de acordo non entende porque non se somete a 

votación, sendo que de cara ao futuro non será o mesmo. Salienta que o informe de 

Secretaría non é un informe que vincule, sendo que sobre isto hai diferentes opinións. 

Lembra que na lexislatura anterior outro Secretario expuxo que non era así. Lembra os 

dous textos dirixidos ao Valedor do Pobo e á Dirección Xeral de Administración Local. 

Refírese o Sr. Leis á xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, 

sinalando que mantén a tese contraria á do Sr. Noriega, referíndose tamén ó 

manifestado polo Sr. Rueda de Valenzuela. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, di que o equipo de goberno está totalmente de acordo 

con iso, asumindo o exposto. 

 

O Sr. Leis refírese a unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 29 

de abril de 2002. Opina o Sr. Leis que naquel momento lle daba a razón ó BNG e ó 

PSOE. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, salienta que ler párrafos soltos é enganar. 

 

O Sr. Leis salienta que está escrito e refírese ao que no seu momento dicía o Sr. 

Noriega cando afirmaba que “o seu grupo tamén se sinte agraviado por esta resolución, 

xa que eles tamén tiñan unha iniciativa que non foi incluída. Facendo unha valoración 

política, opina que esto fai tradición á traxectoria do Sr. Alcalde e ó seu talante, que non 
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valora o traballos dos demais. Cre que isto representa un recorte dos dereitos 

democráticos dos concelleiros dos grupos minoritarios” e cando afirmaba que 

“buscarían amparo legal ante indecencia política”. Refírese tamén o Sr. Leis ó que no 

seu momento dicía a Sra. Bugallo cando afirmaba que “a Secretaría é desta 

corporación e non do grupo de goberno, e di que non se poden facer interpretacións 

sesgadas e restrictivas da lei, que este non é un bo punto de partida para o Sr. 

Secretario”.  

 

O Sr. Alcalde di que o Sr. Leis ten predilección por seguir a súa traxectoria e 

agradécello. Di que esas verbas as asumía e as sigue asumindo porque aquel día era 

unha retirada de todas as mocións, non por unha cuestión competencial, dando igual 

de quen foran competencia. 

 

O Sr. Leis lembra o que o Sr. Noriega dicía nun medio de comunicación en relación ao 

Sr. Blanco e opina que él agora fai o mesmo. 

 

O Sr. Alcalde salienta que ao longo desta lexislatura téñense debatido moitas mocións. 

 

O Sr. Leis sinala que polo menos o Sr. Blanco rectificou cousa que o Sr. Alcalde non 

fai. O Sr Leis salienta que este é o cambio que o Sr. Noriega prometeu ós veciños/as 

de Teo. 

 

O Sr. Alcalde sinala que co Sr. Armando Blanco determinadas mocións non eran 

competencia plenaria, pero como existía maioría non se adoptaban acordos nulos. 

 

O Sr. Leis pregunta cantas veces existiron acordos que o Sr. Alcalde non executou 

coma o asunto da limpeza viaria. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se trata dun gran exemplo. 

 

O Sr. Leis lembra que tamén se acordou construír unha escola infantil en Cacheiras. 
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O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis como pode ser así. Sinala que se pode acordar 

construír unha estación espacial e que se sairá do Pleno e dentro duns meses o Sr. 

Leis llo lembrará. Salienta que se acordou construír unha escola infantil sen 

financiación, sen cartos que daba a Xunta e que non se pode facer soa.  

 

O Sr. Leis pregúntalle ó Sr. Alcalde se opina o mesmo que opinaba cando estaba na 

oposición. 

 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente e di que quere agradecerlle publicamente ao 

Sr. Leis a preocupación pola súa traxectoria. 

 

O Sr. Leis salienta que é a primeira vez en moito tempo que se convoca un pleno 

ordinario onde o goberno municipal non presenta nin unha soa proposta, polo menos 

no tempo que el leva na Corporación. 

 

O Sr. Alcalde sinala que tamén lle remitiu ó Sr. Rego explicación sobre iso. 

 

O Sr. Leis sinala que isto demostra que hai unha falta clarísima de ideas e liderazgo 

por parte do grupo de goberno. Lembra que no que vai de lexislatura presentáronse no 

Pleno sesenta e cinco propostas, das cales so nove pódense considerarse decisións 

que repercuten directamente na calidade dos veciños, seis son declaracións 

institucionais, unha é unha petición de subvención e corenta e seis referidas a 

regulamentos, taxas, ordenanzas municipais, operacións de crédito, etc., é dicir, 

asuntos rutinarios. Opina o concelleiro do PSOE que isto é chegar a unha situación 

climática de absoluta parálise do goberno municipal.  

 

O Sr. Rama sinala que é un cachondeo e que agora reiranse todos, engadindo, 

dirixíndose ao publico asistente, “como aquelas dúas”. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Rama que amose respecto, e máis os medios de 

comunicación, sendo que nunca se lle falta a ninguén do público, sendo que se pode 

falar e opinar pero non faltarlle a ninguén. 
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O Sr. Rama sinala que él non ten aspiracións políticas e que os medios de 

comunicación poden dicir de él o que queiran. 

 

O Sr. Leis opina que o equipo de goberno tivo a vontade clara dende o primeiro 

momento de converter os plenos en instrumentos desprovistos de capacidade de 

decisión política. Sinala que hoxe porque hai o problema que está enriba da mesa, 

porque senón o que tiñan que facer todos era devolver as dietas da sesión, porque 

convocar un pleno ordinario para rogos e preguntas non xustifica o cobro das dietas. 

 

O Sr. Sixto sinala que está no regulamento. 

 

O Sr. Leis resposta que xa sabe que está no regulamento. 

 

O Sr. Alcalde sinala que isto non é unha particularidade do Concello de Teo, ocorrendo 

tamén no Concello de Ames.  

 

O Sr. Leis resposta que non se lle fale dos demais. 

 

O Sr. Alcalde explica que  fai dez días se celebrou a Comisión de Contas que estaba 

convocada dende fai tres semanas para examinar a conta municipal,  e que non houbo 

quórum, ao asistir so os membros do equipo de goberno e a Sra. Sara Currás.  

 

O Sr. Leis resposta que foi un erro, que pensaron que era as oito e media, que 

chegaron tarde e que estiveron diante da porta e que como non había ninguén 

marcharon. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, sinala que por falta de quórum tivo que celebrarse a 

sesión, en segunda convocatoria, unha hora despois. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Leis que se quere pervertir totalmente o debate que o faga, 

e que ó Sr. Rama no lle vai dicir nada porque xa traspasou límites. Sinala que nunca 

viu na Corporación, en mais de doce anos, que se fixeran referencias á xente do 

público e hoxe se deron. Explica que na Xunta de Portavoces que se celebrou se falou, 
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en virtude do plantexado polo PP e por INTEO, da posibilidade de non celebrar o pleno, 

porque nunca se facía, sendo que o equipo de goberno era receptivo con iso, pero co 

regulamento había que facelo, e se someteron o regulamento e a rogos e preguntas, 

sendo que se a iso o Sr. Leis lle quere dar unha interpretación de parálise, será cousa 

del. 

 

O Sr. Leis insiste que é unha tónica de toda a lexislatura e que non pode ser que o 

equipo de goberno non teña propostas para traer o Pleno, sendo a primeira vez que 

ocorre. Explica que o seu grupo fai escasamente un mes fíxolle chegar persoalmente 

ao Sr. Alcalde unha convocatoria para manter unha reunión cos lideres das demais 

forzas políticas de Teo para informarlles dunha proposta do PSOE sobre a necesidade 

dun pacto por Teo. O concelleiro do PSOE explica que á reunión asistiron o Sr. Blanco 

e o Sr.Parajó, aos que lle agradece a receptividade e a xentileza por acudir, e salienta 

que o que non asistiu nin dou ningunha explicación foi o Sr. Alcalde. Sinala que o 

problema é que co Sr. Alcalde non se pode falar, e que cando fala cos veciños faino 

dende a plataforma, falando de arriba para abaixo, sendo que hai que falar cos veciños 

a ras do chan e cos grupos da oposición aínda que teñan posturas políticas diferentes, 

porque a situación o require, como amosou a necesidade de aprobar un plan de 

saneamento económico-financeiro. Opina que o panorama é desolador, que o Plan 

Xeral virá cando veña, que se está nun momento de enormes incertidumes no sector 

inmobiliario e unhas carencias infraestruturais tremendas de equipamentos, servizos, e 

de redes viarias, ás que hai que buscarlle algunha solución. Opina o Sr. Leis que iso 

non se pode facer dende un grupo en minoría, necesitándose o concurso de todas as 

forzas políticas. O Sr. Leis explica que iso é o  que eles lle chaman pacto por Teo, 

informar de cal é a situación económica, informar de cales son as previsións de 

ingresos para o futuro e cal é o panorama que hai en Teo, cales son as carencias e 

principais necesidades, establecer un plan de prioridades para o Concello de Teo e 

poñerse de acordo todos en apoiar ese proxecto. Explica que iso é o que se ofrecía, a 

necesidade dun pacto político por Teo consensuado por todas as forzas políticas. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis cal é a pregunta. 
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O Sr. Leis sinala que a pregunta é porque o Sr. Alcalde non asistiu, porque non escoita 

e non acepta ir a falar coas demais forzas políticas, aínda que despois sexa libre de 

sumarse ou non a ese pacto por Teo. Pregúntalle ó Sr. Alcalde se non está a favor da 

necesidade dese pacto político para o que resta de lexislatura, no que o PSOE está 

disposto a colaborar. O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, salienta que nese pacto ten que 

haber contrapartidas de tipo político, sendo que é preciso que exista unha normalidade 

democrática, que opina que neste momento non hai, un cambio absoluto nas relacións 

do equipo de goberno coas demais forzas políticas e un papel diferente dos Plenos da 

Corporación. Ten que haber unhas condicións políticas mínimas, sendo que ese é un 

traballo que ten que labrar o equipo de goberno, porque os demais están dispostos a 

elo, como manifestan publicamente de xeito permanente, sendo o equipo de goberno o 

único que fai oídos xordos, como demostra o feito de que ós membros do PSOE nunca 

os chamara. Resume o Sr. Leis que a pregunta dirixida ó Sr. Alcalde é porque non 

asistiu a esa xuntanza e se non cree que é necesario artellar algún tipo de pacto entre 

todas as forzas políticas, invitando incluso e incorporando a ese pacto á sociedade civil 

e os axente sociais, o que se pode facer de moi diferentes maneiras. O Sr. Leis sinala 

que cando se fala do tema urbanístico todo o mundo é consciente desa situación, 

sendo que hai un dato a salientar, xa que o equipo de goberno tiña orzamentado un 

millón de euros de ingresos por taxas urbanísticas e no mes pasado levaban recadados 

escasamente oitenta mil euros, segundo os datos extraídos das actas da Xunta de 

Goberno. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o dato é falso e claramente inferior á realidade, dicíndolle ó Sr. 

Leis que cando queira se lle pode dar. 

 

O Sr. Leis reitera que os datos se extraen das actas da Xunta de Goberno. 

 

Co permiso da Presidencia, sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos, 

abandona o Salón de Plenos a concelleira do PP, Sra. Barros. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o Sr. Leis xoga cos límites da paciencia do equipo de goberno, 

facendo preguntas e non deixando respostar ás mesmas. Sinala que o Sr. Leis volve a 

entrar no tema de lexitimidade, e di que o BNG foi a lista máis votada e investida pola 
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Corporación, existindo mecanismos democráticos se se considera que non é lexítimo. 

Sinala que de sistema auditivo está perfecto e que escoita perfectamente, pero que 

escoita e intenta falar con xente coa que poida encontrar algún campo de consenso e 

ánimo constructivo, polo que a unha carnicería non vai, sobre todo para que o trinchen. 

Explica que a situación do Concello é complicada, dende fai moitos anos, que se 

traballa a reo, que se intenta escoitar á xente e que se cometen acertos e erros. Opina 

que no fondo é a xente quen determinara se se fai ben ou non se fai ben, de xeito que 

se a xente considera que o traballo está ben feito o aceptará e se considera que non 

está ben feito tamén o aceptara porque forma parte do seu espíritu democrático, 

estándose traballando para facelo o mellor posible. Salienta o Sr. Alcalde que ós 

discursos alarmistas, parafernalias e poses que non teñen sentido eles non acoden. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Blanco explica que non puido asistir a reunión e que lle pediu disculpas ao 

Presidente transmitíndolle que podían contar co apoio total do seu grupo. O Sr. Blanco 

di que falta unha concelleira que fai como a avestruz e que hoxe é a que tiña que estar. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o Sr. Rego e o Sr. Pallas non están hoxe e que a Sra. Carme 

Hermida tampouco está por atoparse en Italia, ao ter un compromiso dende fai dous 

meses, sendo que o día doce estará nun acto público dando razón das posibles 

ubicacións. 

 

O Sr. Blanco sinala que a Sra. Carme Hermida estaba o día do cabalo da festa de Oza. 

 

O Sr. Alcalde explica que marchou o día vinte. 

 

O Sr. Blanco sinala que ningún dos concelleiros do equipo de goberno é de Teo, e non 

teñen seres queridos no cemiterio. 
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O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, pregúntalle ao Sr. Blanco se lle vai a dicir a el onde 

naceu. 

 

O Sr. Blanco di que para pedir unha subvención o primeiro que teñen que facer é 

pensar na xente que ten alí ós seus seres queridos enterrados, porque mentres eles  

estiveron gobernando, o que fixeron foi mercar fincas en todos os cemiterios para facer 

aparcamentos, cando non se puideron conseguir doutra maneira, coma foi a de Oza, 

Teo, incluso no San Martiño, onde despois de tantos anos e anos da festa hai que 

cambiar a feira de sitio. O Sr. Blanco, dirixíndose ós membros do equipo de goberno, 

dilles que non son de Teo e que non lle importan nada os temas de Teo, xa que 

chegaron ós baños e quedáronse. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Rey, pregúntalle ao Sr. Blanco que sabe do que lle importa a 

el. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Blanco se vai a facer algunha pregunta ou se vai a 

seguir faltando á xente, porque cando di eso non lle está faltando o respecto ós 

membros do equipo de goberno senón ás persoas que os votaron. 

 

O Sr. Blanco sinala que él se está referindo ós membros do equipo de goberno, que 

están gobernando en minoría, tendo os mesmos concelleiros co seu grupo. Salienta 

que xa el nalgún mitin dicía que lle daría pena que o destino de Teo estivese rexido 

polo BNG, porque non saben gobernar e só saben criticar a todo o mundo. Opina que  

culpa a tivo o PSOE e o Sr. Parajó ao investir o Sr. Alcalde. O portavoz do PP opina 

que os membros do equipo de goberno no fan nada polos veciños de Teo. Salienta que 

está de acordo co que presentaron os veciños, que asinou el mesmo, estando tamén 

de acordo coa moción, porque non pode concebir que veña un difunto e que se esté 

xogando un partido do que sexa diante dun cemiterio. Sinala que eles conseguiron o 

aparcamento e montaron tamén un chollo para os nenos e os maiores, sendo que diso 

sí se fai responsable, sendo que alí non molesta a ninguén. Reitera que estes veciños 

e todos poden contar con el para que non se leve a cabo iso alí, sendo preciso buscar 

outra ubicación e facer outras cousas. Lembra que se quedara en facer un área 

recreativa en Cacheiras e que non se fixo, ocorrendo o mesmo coas fontes públicas, 
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como a de Caheiras e a da Pedra, que  tampouco se fixeron. Opina que os membros 

do equipo de goberno son os reis do mambo, que non fan nada. Sinala que en doce 

anos que estivo de Alcalde fixo moitas cousas, pero non fixo ningunha tolería como as 

que quere facer o equipo de goberno. Sinala que o Sr. Alcalde di que se vai a 

solucionar o problema e opina que a solución non debía chegar a estas alturas nin 

preocupar aos veciños dunha parroquia, sexa a de Cacheiras ou calquera outra. 

Pregunta o Sr. Blanco canto lle pesaría ó PSOE e ó Sr. Parajó investir ó Sr. Alcalde. 

Sinala que él non faría moito pero que lle chegou ben, porque el fixo cousas para e por 

os veciños. Pídelle o equipo de goberno que fagan a festa da nai, da xuventude, da 

terceira idade e que non as festas que fai o equipo de goberno, dando pena o que traen 

para facer esas festas. O Sr. Blanco salienta que todas as propostas que fixo o equipo 

de goberno foron para meterlle impostos ós veciños e que o Concello parece unha 

oficina de recadación, o que non estaba na liña do seu grupo cando gobernaron.  

 

O Sr. Alcalde pregunta con que votos se aprobou o aumento da taxa da auga. 

 

O Sr. Blanco resposta que non o sabe. 

 

O Sr. Alcalde lémbralle que foi cos votos do PP e non cos do grupo de goberno, sendo 

que o resto das taxas non repercutiron directamente sobre os veciños. Explica que o 

outro día lle viñeron a pedir explicacións sobre esa suba, dicíndolle que se lle pediran 

explicacións ó Sr. Blanco. 

 

O Sr. Blanco pregunta canto tempo vai a vivir o equipo de goberno de rendas. Explica 

que en vinte anos pagóuselle a todo o mundo e que agora non se lle paga a ninguén. 

Pregúntalle ao Sr. Alcalde canto tempo lle vai durar esa crítica hacia eles. Pídelle ó 

equipo de goberno que traballe e que vaia a pedir cartos á Xunta, que él xa foi cando 

tiña que ir. O Sr. Blanco salienta que eles non queren galiescolas, queren escolas 

infantís rexidas polo Concello, como estiveron ata o de agora, como a dos Tilos e a de 

Calo e a que está por facer. Salienta que non se enganaba cando, como veciño de 

Teo, dicía que Deus lle librara de que o goberno caera nas mans do BNG. Opina que o 

dos veciños de Teo hai que solventalo, sendo que o equipo de goberno como viu os 

veciños xa cambio o tema, sendo que haberá que retomar o tema e facer as medidas 
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de presións que faga falla se o equipo de goberno no toma outra decisión. Opina que 

todos os veciños están ata o gorro do equipo de goberno porque non fan nada. Sinala o 

Sr. Blanco que a pista que vai para Oza estaba todo chea de baches ata que o Sr. 

Alcalde foi a festa do cabalo e apareceron os baches tapados. Pídelle os membros do 

equipo de goberno que vaian polo Concello mirando onde hai baches para tapalos. O 

Sr. Blanco pídellle ó Sr. Alcalde que se poña as pilas moi ben postas, que de marcha 

atrás e busque outra ubicación que sexa idónea para os veciños e se poida facer, como 

fixeron eles noutras ocasións, sendo que o seu grupo vai a estar cos veciños.  

 

2.- Refírese o Sr. Blanco á falta de Camelias, xa non en Cacheiras, que están en obras, 

senón en Calo, onde hai dous días caeu unha señora e fíxose dano. O portavoz do PP, 

Sr. Blanco, roga que procuren poñerlle camelias ou o que faga falla nos hocos das 

aceras.   

 

O Sr. Sisto sinala que será no tempo porque agora non se poden transplantar. 

 

O Sr. Blanco di que houbo tempo porque alí están rotas dende fai tempo. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

3.- O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, pregunta cando se vai a facer o 

alcantarillado de Vilar de Arriba cuxo proxecto está aprobado nos orzamentos do 2007, 

sendo que xa estamos no 2008. 

 

O Sr. Sisto sinala que o proxecto aprobado sé e pregunta polos cartos. 

 

O Sr. Castroagudín reitera que xa estamos no dous mil oito, polo que xa vai para dous 

anos. 

 

O Sr. Sisto sinala que o PP deixou obras por cincocentos mil euros aprobadas sen os 

cartos para facelas e agora lle piden responsabilidades ao equipo de goberno por non 

facelas. 
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O Sr. Blanco resposta que eles as facían. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, explica que así está o Concello endebedado en dous 

millóns cincocentos mil euros.  

 

O Sr. Blanco sinala que cando o equipo de goberno fala diso enche a boca e pregunta 

porque non din que hai créditos ponte para pagar o arranxo, para facelo todo xunto e 

hai créditos ponte para outras cousas que se pagan coa subvención da Xunta, pero 

eran plurianuais e había que facelos este ano tantos millóns o outro ano tantos millóns, 

sendo que eles quitaron un crédito e se pagaba con iso. 

 

O Sr. Sisto explica que non fala diso senón de facturas sen pagar que deixou o equipo 

de goberno anterior, que o Sr. Blanco no viu a conta xeral pero que si a viu a súa 

compañeira que lle pode dicir cal é o informe negativo, de dous millóns catrocentos mil 

euros, pero que o Sr. Blanco se quere lle pode seguir botando a culpa ao equipo de 

goberno de que non se fagan as cousas. 

 

O Sr. Blanco dille ós membros do equipo de goberno que non fagan nada, que son uns 

parasitos. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que se comporte. 

 

O Sr. Blanco di que él se comporta e que peor se poñía o Sr. Alcalde e que non se pon 

a súa altura. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Blanco que el nunca lle chamou parasito e que nunca lle 

faltaba o así ó respeto. 

 

O Sr. Blanco di que o Sr. Alcalde dicía o que lle cadraba e se poñía moito peor. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Castroagudín que se mirará o proxecto. 
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O Sr. Castrodagúdín di que o problema é que están sen alcantarillado, pero que outro 

problema é que ai vai unha depuradora no albergue e que esa depuradora está 

conectada a unha aldea e que aquelo en pleno verán é un asco.  

 

O Sr. Sisto sinala que non é unha depuradora, senón que son as fosas sépticas que no 

seu momento se puxeron en todos os lados, sendo que hai trinta e dúas distribuídas 

polo concello, existindo problemas con Augas de Galicia que pon multas ó Concello 

porque as fosas sépticas non funcionan e a única forma de facer iso é facer un colector 

que permita eliminar as fosas sépticas. 

 

O Sr. Castroagudín  sinala que a fosa séptica é a do albergue, sendo que entón hai que 

poñer unha fosa séptica no resto das outras tres aldeas. Salienta que é unha 

necesidade que se leva dous anos con ela e que é preciso arranxar. 

 

O Sr. Sisto sinala que agora vira o Plan de Cooperación Provincial e se pode mirar de 

metelo se se considera oportuno. 

 

O Sr. Castroagudín pregunta polo plan de aquaguest e por aqueles millóns que tiña 

que investir. 

 

O Sr. Sisto resposta que se está investindo, pero que esa obra son moitos cartos.  

 

O Sr. Castroagudín di que son setenta e dous mil euros. 

 

O Sr. Sisto resposta que hai que poñer unha depuración e que hoxe calquera 

depuración para tres aldeas que augas de Galicia che permita poñer, so a depuradora, 

pasa dos cen mil euros, sendo que esa obra é de douscentos mil euros. 

  

O Sr. Castroagudín sinala que o Sr. Sisto fala sen coñecer o terreo e di que o proxecto 

hai que modificalo.  

 

O Sr. Sisto asiente e dille ao Sr. Castroagudín que ten o compromiso de que esa obra é 

prioritaria e que se é por eles incluirase no Plan de Cooperación Provincial. 
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4.- O Sr. Castroagudín sinala que se arranxou a pista en Galanas ata a Grela, pero a 

cincuenta metros pasando hacia a Grela deixáronse uns baches onde chocan os 

coches abaixo. Roga o Sr. Castroagudín que cando se vaia a un sitio se repase o que 

está mal, porque iso costaba vinte e cinco mil pesetas e agora costa cen mil ir alí. 

 

O Sr. Sisto sinala que se contratou á empresa o bacheado, e que non se lle vai a 

marcar bache aquí bache alí, sendo que asumen que poida quedar un bache sen 

asfaltar. O Sr. Sisto, dirixíndose o Sr. Blanco, dille que entre outras cousas pasaba por 

alí unha carreira ciclista o día seguinte e era un perigo. 

 

O Sr. Blanco pregunta se os veciños non teñen perigo todos os días, e sí o ten a volta 

ciclista que ven e que por iso hai que bachear rapidamente. 

 

O Sr. Sisto sinala que é a única estrada que se bacheou dúas veces dende que eles 

están no goberno, porque estaba moi mal e dentro de tres meses voltará a reventar, 

polo que hai que ir pensando en darlle aglomerado a todo para que quede 

definitivamente, incluíndoo tamén nalgún plan. Opina que é un defecto da propia 

estructura da estrada. 

 

Sr. Castroagudín reitera que cando se vai a un sitio costa pouco traballo ir ao lado que 

termina a pista, que ademais é o camiño portugués, que ao mesmo tempo está sen 

desbrozar, sendo que iso pode pasar pero o dos baches non. 

 

O Sr. Sisto di que partindo de no se vai a marcar á empresa, asume que iso é un fallo e 

que hai que corrixilo, sendo que non poden facer outra cousa. 

 

5.- O Sr. Castroagudín sinala que a marquesiña da Igrexa de Calo leva dous ou tres 

meses sen un cristal. 

 

O Sr. Parajó sinala que xa está avisado. 

 

O Sr. Alcalde o confirma, sinalando que llo dixo el o outro día que pasou por alí. 
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O Sr. Castroagudín, dille ao Sr. Alcalde que iso de cinco mil metros en Cacheiras se 

pode esquecer deles, hai tres e punto, sendo que eses dous mil metros que lle dixeron 

que os había e non os hai. 

 

O Sr. Alcalde sinala que iso será outra cousa para falar, sendo que terá que respostar a 

xente de porque non os hai. 

 

6.- O Sr. Castroagudín di que en Vilar de Arriba tratándose deses vinte e cinco metros 

que había que desbrozar ao lado das casas, non se foi alí para nada. Di que hai unha 

horta dunha señora que non fai caso, que está ao lado do parque infantil, e hai dúas 

casas ao lado que é preciso tomar medidas porque se lle poden mandar cincuenta 

cartas e cincuenta policías que como non se actúe doutra maneira non se fai nunca. O 

Sr. Castroagudin salienta que aquelo é un asco, sendo que incluso hai culebras e 

bichos, e di que logo lles facilitará o nome da señora. 

  

Sendo as dez horas e corenta minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da 

que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

     O Alcalde-Presidente                  A Secretaria 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  13/2008 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 24 DE SETEMBRO DE 2008 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e catro de setembro de dous mil oito, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión ordinaria correspondente ó día 

da data, para a que foron previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael 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 

Dª. Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª. Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel J. Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

Interventora: 

Dª. Mónica Lado Varela 

Secretaria Xeral:  

Dª. Virginia Fraga Díaz 
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Non asiste: D. José Albino Vázquez Pallas 

 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 421/08 Á 488/08). 

2º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA OS FESTIVOS LOCAIS 

DO ANO 2009. 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A CREACIÓN DUNHA 

AXENCIA DE LECTURA NA MEDIATECA DE CACHEIRAS. 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO P.S.deG.P.S.O.E SOBRE A APROBACIÓN DUN 

PLAN DE RACIONALIZACIÓN DO GASTO OU PLAN DE AUSTERIDADE. 

5º.- DICTAME DAS PROPOSTAS DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE 

PROXECTO DO PCP 2007 (AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA MAZAS 

–QUINTÁNS) E DE MODIFICACIÓN DE PROXECTO DO PCP 2007 (AFIRMADO E 

ACONDICIONAMENTO DE PISTA VEIGA DE BREA – IGLESIA DE LUOU). 

6º- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

 

1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 421/08 Á 488/08). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 25 e agosto a 

18 de setembro de 2008, que comprenden os números 421 ao 488 e que segundo 

indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación para a 

súa consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enteirado. 

 

2.- DICTAME DA PROPOSTA DE ALCALDÍA RELATIVA OS FESTIVOS LOCAIS DO 
ANO 2009. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 16/09/2008, dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Presidencia de data 18/09/2008. 
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“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo. 
Diante da circular enviada pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, relativa ó 
calendario laboral do ano 2009 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 173 do 
08-09-2008) 
PROPOÑO Ó Pleno a adopción  de acordo polo que se sinalen como festivos locais 
para o ano 2009, os seguintes: 
- 21 de maio (Ascensión) 
- 11 de novembro (San Martiño) 

TEO, 16 de setembro de 2008 
 O Alcalde, 

Asdº. Martiño Noriega Sánchez. 
 

O Sr. Alcalde explica que se propoñen os festivos que se viñan fixando dende fai 

moitos anos, agás no ano 2007 no que o festivo da ascensión, ao caer en Sábado, 

substituíse polo martes de carnaval. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 

acorda sinalar como festivos locais para o ano 2009, os seguintes: 

- 21 de maio (Ascensión) 

- 11 de novembro (San Martiño) 

 
3.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A CREACIÓN DUNHA 
AXENCIA DE LECTURA NA MEDIATECA DE CAHEIRAS. 
 
 
O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, deportes e comunicación social, 

Dª. Carme Hermida Gulías. 

 

Dª. Carme Hermida da conta da proposta da alcaldía de 14/09/2008, dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Cultura, Deportes e Comunicación Social, 

con data de 18 de setembro de 2008, que se recolle a continuación. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A CREACIÓN DUNHA AXENCIA DE LECTURA 
NA MEDIATECA DE CACHEIRAS. 
En virtude do artigo 31 do Capítulo V do Decreto 41/2001 do 1 de febreiro, de 
refundición da normativa en materia de Bibliotecas de Galicia, onde se require para o 
inicio do expediente de creación da axencia de lectura o seguinte: acordo do pleno da 
corporación municipal de ter solicitada a creación dunha axencia de lectura municipal, 
facerse cargo dos gastos de persoal, e do seu mantemento, incluíndo para tal efecto os 
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citados gastos nos orzamentos do Concello; e tendo en conta que a adecuación do 
local municipal destinado a mediateca, está rematada e no proxecto sa se contempla a 
creación dunha axencia de lectura. 
 
Esta Alcaldía propón ó Pleno da corporación Municipal do concello de Teo que acorde 
a solicitude de creación da mencionada Axencia de lectura. 
 

Teo, 14 de setembro de 2008 
 O Alcalde-Presidente 

Martiño Noriega Sánchez”. 
 

Dª. Carme Hermida explica que xa está acondicionado un local de propiedade 

municipal que está na urbanización de Mirasol. Sinala que pola extensión de dito local, 

pola cantidade de libros con que se conta e pola necesidade de dispor dunha sala que 

permita o acceso dos veciños, pensouse en crear unha axencia de lectura. A 

concelleira do BNG remata a súa intervención sinalando que de acordo coa lexislación 

vixente precísase dun acordo plenario para acceder a unha serie de axudas das que 

dispón a Consellería. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 

sinala que tal e como xa manifestou na Comisión Informativa está de acordo coa 

proposta.  

 

O portavoz do PSOE, Sr. Rego, amosa a conformidade do seu grupo coa proposta e 

sinala que imaxina que a creación dunha axencia de lectura implicara a contratación 

dun auxiliar para a mesma. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, amosa a conformidade do seu grupo ca proposta. 

Explica que cando o seu grupo tivo a oportunidade de dar as licenzas sempre se 

pensou nun local para os veciños para facer unha sala de lectura ou outra actividade 

dos veciños. Sinala que naquela leira tiñan pensado facer unha oficina de atención ós 

veciños dos Tilos, ao igual que en Calo,  pero que non chegaron a mandar. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, explica que unha das condicións que impón 

a lei é que a axencia de lectura conte con persoal axeitado. 
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O Sr. Rego pregunta se con cargo ao Concello. 

 

A Sra. Hermida resposta afirmativamente. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que lle gostaría recordar o que xa puxo de 

manifesto na Comisión de que os libros foran en castelán, galego e incluso en catalán. 

 

O voceiro do PSOE, Sr. Rego, interésase pola entrada na rede galega de bibliotecas. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, resposta que diso se trata. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 

acorda: 

Solicitar a creación dunha axencia de lectura municipal na mediateca de 

Cacheiras, facerse cargo dos gastos de persoal e do seu mantemento, incluíndo 

para tal efecto os citados gastos nos orzamentos do Concello, de conformidade 

co previsto no artigo 31 do Decreto 41/2001, do 1 de febreiro, de refundición da 

normativa en materia de bibliotecas. 

 

4.- DICTAME DA MOCIÓN DO P.S.deG.-PSOE SOBRE A APROBACIÓN DUN PLAN 
DE RACIONALIZACIÓN DO GASTO OU PLAN DE AUSTERIDADE. 
 

O Sr. Alcalde explica que a proposta foi dictaminada desfavorablemente na Comisión 

Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 18/09/2008 e que, aínda que non 

sexa moi correcto, someterase a votación a proposta orixinaria para evitar confusións. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao voceiro do PSOE, Sr. Rego que sinala que intervirá o 

concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles. 

 

O Sr. Leis salienta que a proposta foi dictaminada desfavorablemente polo voto en 

contra do BNG. 
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O Sr. Alcalde aclara que foi dictaminada desfavorablemente co voto en contra do BNG, 

coa abstención do PP e de INTEO e co voto a favor do PSOE. 

 

O Sr. Leis Carlés da conta da moción do seu grupo, que se recolle a continuación: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE 
TEO (previo DITAME da COMISIÓN INFORMATIVA correspondente) O VOCEIRO DO 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ,Carlos Rego Jorge, Ó ABEIRO DO DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 91.4 E 97 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 para someter á consideración do pleno da Corporación a aprobación dun 
Plan de Racionalización do Gasto ou Plan de Austeridade que, no marco a ser posible dun 
Pacto Político por Teo, permita afrontar con garantías o gravísimo problema derivad, por unha 
banda, do preocupante panorama económico-financieiro do concello de Teo e, pola outra, das 
eivas estructurais que en materia de equipamentos públicos e infraestructuras padece o noso 
municipio. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Existen indicadores económicos de difícil cuestionamento que poñen de manifesto unha 
gravísima situación económico financeira do Concello de Teo: 
 
― O déficit que presentan as contas da liquidación orzamentaria de 2007 mostra un saldo 

negativo de 2 274 260.60 euros e que nos obrigou xa a acometer un Plan de saneamento 
económico financeiro. 

― Hai síntomas evidentes dun máis que previsible fracaso das expectativas de ingresos por 
taxas urbanísticas. Como se sabe, porque así figura nos orzamentos municipais para o 2008, 
o Goberno municipal prevía para o presente exercicio uns ingresos por este concepto de 1 
000 000 de euros. Ao día de hoxe non chegan eses ingresos nin sequera aos 100 000 euros, 
polo que todo apunta a que nin de lonxe se acadarán as estimacións do goberno municipal. 
Isto xa llo advertiu a oposición socialista no debate plenario de principios deste ano. 

― Por outra banda, a este panorama máis que negativo en canto á previsión de ingresos por 
este concepto (cómpre partir da idea de que o urbanismo é a principal fonte de 
financiamento directa dos concellos) contribúe o dato que se desprende da escasísima 
demanda de construción de vivendas que, no caso de Teo, acada cotas especialmente 
preocupantes. Por exemplo, se no noso concello veciño de Ames, antes da entrada en vigor 
do Decreto do Hábitat (abril de 2008) entraron máis de 1500 solicitudes de vivendas, en Teo 
non chegan nin sequera ás 30. 

― Precisamente esta previsión de ingresos por alleamento de patrimonio (venda de soares 
municipais en Augas Mansas e Os Tilos) tamén se presenta farto complicada no marco da 
actual crise do sector inmobiliario. Polo menos será difícil a venda destas parcelas nas 
cantidades en principio calculadas polo goberno municipal (700 000 euros, segundo os 
datos que constan nos orzamentos municipais de 2008). 
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De particular gravidade da situación financeira do Concello dá conta o feito de que aínda moi 
recentemente a Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro da Xunta de Galicia, á vista 
do déficit que presentan as contas municipais, comunicara ás autoridades locais de teo a 
“obriga de aprobar polo Pleno un Plan económico-financeiro de reequilibrio” de acordo co 
estipulado na Lei xeral de estabilidade orzamentaria. 
 
E tamén non hai moito, vímonos na obriga de acudir a operacións de tesouraría mediante a 
formalización recente dun crédito bancario por valor de 500 000 euros para facer fronte aos 
moi serios problemas de liquidez que presentan as contas municipais e que haberá que devolver, 
ao parecer, no prazo dun ano. 
 
Por outra banda, existen factores esóxenos que tamén van incidir de maneira inevitable na 
situación económico-financeira do Concello de Teo. Estamos a falar da delicada e difícil 
conxuntura económica de España, motivada pola inestabilidade financeira internacional, a crise 
do petróleo e a caída no sector da construción entre outras razóns. 
 
Tanto o Goberno de España, un dos primeiros gobernos europeos en intervir ante a crise, como 
o Goberno de Galicia, que xa en xaneiro de 2008 presentou o seu Plan de dinamización 
económica, están actuando. O noso país está encaixando mellor a situación, resistindo mellor ca 
outras comunidades autónomas, así como España presenta, aínda hoxe, resultados lixeiramente 
máis favorables que a media europea. Temos que contribuír a superar a situación adoptando 
medidas que palíen os efectos sociais negativos da crise e preparen a nosa economía para unha 
maior fortaleza. 
 
Tamén cómpre salientar, que neste marco xeral da economía española, onde para responder á 
situación van ser necesarias medidas encamiñadas á contención de gastos nas contas públicas é 
moi posible que non se poidan incrementar, na medida do esperado, as fontes de financiamento 
municipais, directas e indirectas, con que o Estado contribúe ao financiamento das arcas 
municipais. 
 
Neste estado de cousas é imprescindible o esforzo mancomunado de todos, debendo implicarse 
todas as administracións. No ámbito local, os Concellos e Deputacións poden contribuír nos 
vindeiros meses, desde os seus recursos e orzamentos, a afrontar as dificultades que 
atravesamos, sen que a factura da crise recaia só nos cidadáns, promovendo medidas de 
austeridade tamén no ámbito municipal. 
 
Cómpre pois, aprobar de inmediato en Teo un Plan de racionalización do gasto ou Plan de 
austeridade que se vexa complementado polo impulso doutras medidas de natureza política 
como as que os socialistas de Teo vimos de enunciar no que denominamos Pacto por Teo, ou o 
que é o mesmo, a necesidade dun gran acordo do conxunto das forzas políticas da Corporación 
e mesmo os axentes sociais, para que, a través do diálogo e a concertación, atopemos as 
fórmulas axeitadas que nos permitan sacar ao noso Concello deste preocupante foxo. É dicir, 
non basta só con medidas económicas impulsadas desde o goberno, senón que é necesario 
considerar que as solucións para superar a actual conxuntura pola que atravesa o noso 
Concello ten unha non-obxectable dimensión política que cómpre tamén atender. 
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E como primeira receita económica dentro dese Plan de racionalización do gasto, o Grupo 
Municipal Socialista propón agora unhas primeiras medidas de “choque” destinadas, 
fundamentalmente, a aforrar gastos nos capítulos máis susceptibles de poder facelo desde xa. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Á vista de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista propón a aprobación dun Plan de 
racionalización do gasto ou Plan de austeridade que contemple unha batería de medidas 
orientadas fundamentalmente a reducir gastos co fin de sanear as arcas municipais e de acadar 
un maior reequilibrio no balance das contas públicas, sen que repercuta negativamente nos 
aspectos sociais ou nos programas de investimentos máis directamente relacionados coa 
mellora da calidade de vida dos cidadáns.  
 
Para este fin o Grupo Municipal Socialista apunta estas primeiras propostas de medidas: 
 
1. Facer unha relectura máis rigorosa ou revisión dos orzamentos municipais co obxectivo de 

introducir as modificacións necesarias que axusten o balance entre gastos e ingresos a 
parámetros realistas. 

2. Acometer xa un Plan enerxético municipal que inclúa a necesidade da eficiencia enerxética 
e, polo tanto, a redución sensible no gasto neste eido en todos os edificios públicos e 
dependencias municipais (iluminación e calefacción) e mesmo do sistema de iluminación 
exterior. A mellora da eficiencia enerxética suporía un reto e unha oportunidade, posto que 
mediante a adopción dunha serie de medidas sinxelas é posible lograr unha mellora 
significativa no rendemento final e un aforro económico importante, ademais de contribuír a 
reducir as emisións de CO2. Os investimentos poderían amortizarse nun prazo inferior a tres 
anos e a factura por gastos de enerxía podería verse rebaixada en máis do 20%. 
Así mesmo, poderíase recorrer a subvencións do INEGA para facer o estudo 
correspondente. 

3. Revisar os contratos de recollida de lixo e limpeza da rede viaria para reducir custos sen 
menoscabo dos servizos prestados e esixir o cumprimento estrito do contrato vixente. 

4. Impulsar estratexias e mecanismos que faciliten e axilicen nas mellores condicións e no máis 
curto prazo posible o previsto alleamento do patrimonio municipal coas vendas dos soares 
dos Tilos e Augas Mansas. 

5. Substitución progresiva, ata onde sexa posible, da política de subvencións pola de 
convenios, sobre todo, respecto das entidades veciñais, culturais, deportivas e de lecer. 

6. Xeneralizar en calquera suposto o procedemento público con publicidade como forma de 
contratación de servizos, obras e subministracións. 

7. Valorar a posibilidade e conveniencia de renegociación dos créditos bancarios existentes e 
mesmo, ata onde sexa posible, a negociación dos pagos da débeda histórica acumulada. 

8. Conxelar os soldos correspondentes ao alcalde e aos concelleiros no exercicio de 2009. 
9. De igual xeito, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2009, conxelaranse as partidas 

orzamentarias destinadas á quilometraxe e axudas de custo de cargos electos por asistencia 
a Plenos, Xunta de Goberno, Comisións informativas e órganos colexiados. 

10. A consignación para gastos correntes de libre disposición non vinculados á atención de 
servizos de carácter social será conxelada nas cifras orzamentadas para o exercicio 2008. 

11. Conxelar a consignación das partidas orzamentarias correspondentes ao funcionamento dos 
grupos políticos municipais nas cifras actualmente vixentes. 
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12. Rediseñar un novo mapa de retribución dos cargos públicos e persoal de confianza. Tendo 
en conta o procedemento sinalado no informe da Secretaría municipal da data 18 de xullo de 
2008, a proposta concreta, que se somete a aprobación para a súa entrada en vigor con 
efectos o 1 de xaneiro de 2009, sería a seguinte: 
― Supresión da dedicación parcial e conseguinte retribución asignada á Concellaría de 

Deportes e Comunicación, que na actualidade desenvolve dona Carme Hermida Gulías. 
― Redución de 6000 euros anuais nas contías que en concepto de dedicacións exclusivas 

asignadas aos grupos políticos do PP e PSOE perciben na actualidade os concelleiros 
don Manuel Mata Iglesias e dona Sandra Riveiro Carro, respectivamente. 

Tamén no seu momento, cando de acordo co devandito informe de Secretaría sexa 
legalmente posible, isto é, no proceso de aprobación dos orzamentos municipais do vindeiro 
exercicio, formularase a desaparición dos cargos de confianza da Alcaldía, isto é, xefa de 
gabinete e responsable de prensa, coas súas correspondentes asignacións económicas. 
 
Paralelamente a estas medidas de corte basicamente económica, de corte basicamente 
económica, de contención e de racionalización do gasto, estimamos necesario, como xa 
dixemos anteriormente, abordar a posibilidade dun Pacto por Teo que, a través do consenso 
político e social, fixe obxectivos, primar necesidades e marque rumbos na forma de conducir 
a política de Teo a través de liñas de actuación como as que a continuación se expoñen: 
― Esforzarse entre todos a instaurar o consenso, polo menos en torno aos grandes 

proxectos municipais, como fórmula permanente de desenvolvemento da actividade 
política municipal. 

― Restablecer normalidade democrática no funcionamento interno da Corporación. 
― Habilitar e fomentar espazos de participación e implicación da cidadanía e dos seus 

axentes sociais máis dinámicos e emprendedores nos asuntos da vida política municipal 
cotiá. 

― Iniciar, de inmediato, xestións coa Consellaría de Política Territorial para tratar, na 
medida do posible, introducir as modificacións pertinentes que melloren o texto final e 
propiciar a axilización dos trámites de aprobación do PXOM. 

― Deseñar e levar a cabo unha intelixente estratexia de actuación (ofensiva institucional) 
diante das diferentes administracións públicas do noso País (fundamentalmente Xunta e 
Deputación) e mesmo entidades privadas, para que, co respaldo de todas as forzas 
políticas tratemos entre todos de acadar os máximos apoios para a materialización 
destes proxectos”. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carlés, explica que a moción recolle unha iniciativa do 

seu grupo que ten como finalidade dar resposta á gravísima situación económica do 

Concello. Explica que as cifras cantan e que o Concello non se pode limitar a un plan 

de saneamento económico financeiro, sendo preciso un plan de contención do gasto e 

un pacto político entre todos os grupos. Existe un precedente cando na lexislatura 

anterior se elaborou un plan de saneamento que foi acompañado dun plan de 

racionalización de gasto, aínda que despois non se cumpriu. O Sr. Leis Carles explica 

que por indicación da Consellería foi preciso aprobar un plan de saneamento 

engadindo que o mesmo non foi consensuado e que o Plan de racionalización do gasto 
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viría a complementar o citado plan de saneamento. O concelleiro do PSOE explica que, 

tal e como se recolle na moción, o déficit que presentan as contas da liquidación 

orzamentaria de 2007 mostran un saldo negativo de 2.274.260,60 euros o que obrigou 

xa a acometer un Plan de saneamento económico-financeiro. Refírese a unha 

operación de tesourería de 700.000 euros vinculada á obtención de ingresos por 

operacións de alleamento das fincas de augas mansas, sinalando que será difícil 

vendelas ou vendelas en boas condicións para devolver a operación de tesourería. 

Sinala o Sr. Leis que existe un incumprimento importante das previsións en ingresos 

por taxas urbanísticas que xa foi denunciado no seu momento polo PSOE ao debaterse 

os orzamentos municipais. Explica que fronte ás previsións orzamentarias de un millón 

de euros, a día 18 de agosto os ingresos que por este concepto ten o concello 

ascenden a 138.647,86 €, unha vez incorporadas as dúas últimas grandes operacións 

urbanísticas, sendo polo tanto que a estas alturas non se van a cumprir os ingresos do 

ano pasado, existindo polo tanto un problema serio que vai a repercutir nas arcas 

municipais. Sinala o concelleiro do PSOE que a estes datos hai que engadirlle a 

gravísima crise xeral que vai a repercutir especialmente no ámbito  inmobiliario e que 

vai a afectar ao desenvolvemento urbanístico de Teo. Explica que antes da entrada en 

vigor do Decreto do hábitat no Concello de Ames entraron máis de 1.500 solicitudes de 

vivendas, fronte as dezaseis ou dezaoito do Concello Teo. Opina que o PXOM non vai 

a ser a panacea, xa que Ames ten PXOM dende fai bastante tempo, e sen embargo se 

dicía en un medio de comunicación local que dende o Decreto do hábitat non houbo 

solicitudes de licenzas en cinco meses. O concelleiro do PSOE di que como 

consecuencia da crise existirá unha diminución das subvencións do Estado para 

financiar aos Concellos. O Sr. Leis sinala que ademais dos indicadores económicos é 

preciso que a clase política faga algún tipo de xesto de cara á cidadanía. Explica que o 

PSOE fai unha proposta onde explica cal é a fundamentación da mesma e propón doce 

medidas a adoptar. Di o Sr. Leis que pese a que, como sinalou na Comisión 

Informativa, se trata dun documento aberto, non recibiron propostas de ningún grupo, 

sendo que a única resposta do equipo de goberno cínguese ao soldo dos concelleiros, 

parecendo que é o único que lle preocupa, cando para o PSOE é unha medida máis. 

Explica que o feito de que se personalice a proposta non é indicativo de nada sendo 

unicamente a resposta a un requirimento da Interventora no senso de que se tiña que 
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precisar, propoñéndose nesa concellería como se podería propoñer noutra. O Sr. Leis 

da conta das medidas incluídas na moción do seu grupo sinalando que é preciso en 

primeiro lugar facer unha relectura máis rigorosa ou revisión dos orzamentos 

municipais co obxectivo de introducir as modificacións necesarias. Refírese como 

segunda medida á necesidade de acometer xa un Plan enerxético municipal, habendo 

exemplos neste caso, como Santiago, Laxe, Maceda, Meaño, que inclúa a necesidade 

da eficiencia enerxética e a reducción no gasto en todos os edificios públicos e 

dependencias municipais. Sinala a necesidade de recorrer as axudas específicas do 

INEGA, podéndose aforrar moitísimo cartos. Refírese o Sr. Leis á terceira medida de 

revisar os contratos de recollida de lixo e limpeza da rede viaria, como no seu momento 

denunciou o seu grupo sinalando que era un disparate. Opina que se se fixera cumprir 

o contrato vixente se aforrarían moitos cartos. En cuarto lugar o Sr. Leis fai referencia á 

necesidade de impulsar estratexias e mecanismos que faciliten e axilicen nas mellores 

condicións e no máis curto prazo posible o previsto alleamento do patrimonio municipal 

coas vendas dos soares dos Tilos e Augas Mansas. Sinala o Sr. Leis que se está nun 

mal momento para vender esas fincas, debéndose artellar entre todos medidas para 

tratar de vender esas fincas nas mellores condicións posibles. En quinto lugar recóllese 

a necesidade de substituír progresivamente, ata onde sexa posible, a política de 

subvencións pola de convenios, que terá de facerse con criterios serios e rigorosos. O 

Sr. Leis refírese como sexta medida á necesidade de xeneralizar en calquera suposto o 

procedemento público con publicidade como forma de contratación de servizos, obras e 

subministracións. Explica que no seu momento na anterior lexislatura denunciouse a 

utilización de procedementos pouco transparentes á hora de contratar, sendo que 

agora estase asistindo a outra ceremonia deste tipo. Salienta o Sr. Leis que hai que ter 

en conta que fomentando a competencia se poden aforrar moitos cartos. 

 

Sendo as vinte horas e trinta minutos auséntase do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carme Hermida. 

 
 
O Sr. Leis refírese á sétima medida consistente en valorar a posibilidade e 

conveniencia de renegociación dos créditos bancarios existentes, sinalando que cree 

que esta é unha proposta xa incluída no plan de saneamento económico financeiro. O 
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Sr. Leis sinala que as medidas oitava e novena refírense á conxelación dos soldos 

correspondentes ao alcalde e aos concelleiros no exercicio de 2009 e á conxelación 

das partidas orzamentarias destinadas á quilometraxe e axudas de custo de cargos 

electos por asistencia a Plenos, Xunta de Goberno, Comisións informativas e órganos 

colexiados. 

 

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

BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O Sr. Leis sinala que outra das medidas, a décima, refírese á conxelación da 

consignación para gastos correntes de libre disposición non vinculados á atención de 

servizos de carácter social, referíndose á medida undécima á conxelación da 

consignación das partidas orzamentarias correspondentes ao funcionamento dos 

grupos políticos municipais. Sinala o concelleiro do PSOE que a última medida, a doce, 

refírese a rediseñar un novo mapa de retribución dos cargos públicos e persoal de 

confianza. Explica que o seu grupo plantexa, de acordo co informe xeral municipal, a 

supresión da dedicación parcial e conseguinte retribución asignada á Concellaría de 

Deportes e Comunicación, estando aberto o seu grupo a que se plantee calquera outra, 

así como a redución de 6.000 euros anuais nas contías que en concepto de 

dedicacións exclusivas están asignadas aos grupos políticos do PP e PSOE. Sinala o 

Sr. Leis que tamén no seu momento, de acordo co informe de Secretaría, formularase 

a desaparición dos cargos de confianza da Alcaldía. O Sr. Leis remata a súa 

intervención explicando que con esta última medida o seu grupo calcula un aforro anual 

de practicamente dezaseis millóns de pesetas, que da para contratar persoal que é moi 

necesario para cumprir determinados tarefas se por parte dos seus responsables 

públicos hai a dilixencia e capacidade para poder dirixilos moito mellor e para investir 

en calquera outro tipo de necesidades do concello. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) sinala que 

estivo estudando con rigor a moción e que considera que nela hai cousas que se poden 

levar a cabo sendo que outras levalas a cabo implicaría paralizar o Concello de Teo. 

Opina que é verdade que nos orzamentos do 2008 incluíuse un millón de euros por 
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licenzas que non se van a cumprir, estando esto ligado a que se contaba con que o 

Plan Xeral estaría aprobado antes e non o está. Salienta que é verdade que o 

urbanismo é a principal fonde de ingresos dos concellos, que a venda de patrimonio 

agora é máis difícil e que se están facendo xestións para a venda pero que non se 

obterá o mesmo que antes. Opina o Sr. Parajó que non é verdade que o goberno actúe 

adecuadamente contra a crise senón que o fixo tarde e mal. Todos os concellos teñen 

problemas e están endebedados, non so Teo, que está nun punto intermedio e non lle 

sería difícil saír desa situación, tendo en conta ademais que o Concello contará cun 

PXOM que vai xerar ingresos ó Concello. O Sr. Parajó di que o PSOE fala de que en 

Ames houbo mil cincocentas solicitudes en Abril e en Teo 30, pero hai que ter en conta 

que Ames ten plan dende fai seis anos e Teo non, sendo que si houbera Plan Xeral 

entrarían quizais non tantas solicitudes pero si bastantes. Opina o Sr. Parajó que Ames 

está tocando fondo mentres que Teo vai a empezar case de cero, existindo promotores 

esperando para edificar en Teo e non en Ames. Actualmente existe solo en Ames para 

edificar e non se edifica, o que terá que ser por algo. O Sr. Parajó remata a súa 

intervención dicindo que se fala de que case o Concello de Teo vai a desaparecer, 

cando está nunha situación bastante boa para poder saír adiante a raíz da aprobación 

do Plan Xeral. Sinala que na segunda quenda dirá o que pensa sobre cada unha das 

propostas do PSOE. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que sinala que, tal e como expuxo nas 

Comisións Informativas, haberá que facerlle chegar algo por escrito ó equipo de 

goberno, como facer unha moción conxunta xunto cos demais grupo da oposición. 

Refírese a renuncia presentada por un dos concelleiros do seu grupo e pregúntalle 

sobre o tema ó Sr. Alcalde. 

 

O Sr. Alcalde explica que, tendo en conta a data de presentación do escrito, meterase 

na orde do día do vindeiro Pleno extraordinario que se celebrará para a semana que 

ven, porque non parecía oportuno someter a votación de urxencia unha decisión 

persoal dun concelleiro. 

 
O Sr. Blanco explica que a citada renuncia foi por temas persoais e amosa o 

agradecemento do seu grupo ao concelleiro que presentou a renuncia pola súa 
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dedicación tanto a nivel de partido coma cos veciños. Salienta o traballo que por Teo 

fixo este concelleiro. Explica o Sr. Blanco que a renuncia do Sr. Pallas está relacionada 

con temas profesionais e particulares. O portavoz do PP sinala que lle gostaría facer un 

estudo da moción e unhas reflexións sobre o millón de euros que había orzamentados 

e outras cousas da moción, como o crédito bancario polos cincocentos mil euros, os 

problemas de liquidez das contas municipais e a operación de tesourería. O Sr. Blanco 

salienta que o seu grupo non está de acordo co párrafo da moción cando di que “Tanto 

o Goberno de España, un dos primeiros gobernos europeos en intervir ante a crise, 

como o Goberno de Galicia, que xa en xaneiro de 2008 presentou o seu Plan de 

dinamización económica, están actuando. O noso país está encaixando mellor a 

situación, resistindo mellor ca outras comunidades autónomas, así como España 

presenta, aínda hoxe, resultados lixeiramente máis favorables que a media europea. 

Temos que contribuír a superar a situación adoptando medidas que palíen os efectos 

sociais negativos da crise e preparen a nosa economía para unha maior fortaleza”. 

Sinala que se trata dun párrafo totalmente político e que non hai tal cousa polo que o 

seu grupo non está de acordo, sendo preciso retiralo. Explica que na moción tamén se 

fala de “facer unha relectura máis rigorosa ou revisión dos orzamentos municipais co 

obxectivo de introducir as modificacións necesarias que axusten o balance entre gastos 

e ingresos a parámetros realistas,” e que isto xa se lle dixo ao Sr. Alcalde ao facer os 

orzamentos e que por iso non estiveron de acordo coa forma de levalos. Explica que o 

seu grupo está de acordo co do INEGA , porque está para axudar ós concellos, e que o 

problema é que o grupo de goberno non pide nin lle dan para este tema da enerxía, ou 

non os reciben. Tratándose da medida de “revisar os contratos de recollida de lixo e 

limpeza da rede viaria para reducir custos sen menoscabo dos servizos prestados e 

esixir o cumprimento estrito do contrato vixente” o Sr. Blanco sinala que todo é 

revisable pero que pensa que a empresa de limpeza o está facendo ben. Refírese o Sr. 

Blanco á venda de parcelas e di que a empresa que a tiña comprada voltouse atrás. 

Sinala que  tratándose do previsto na medida quinta da moción relativa á “substitución 

progresiva, ata onde sexa posible, da política de subvencións pola de convenios, sobre 

todo, respecto das entidades veciñais, culturais, deportivas e de lecer” estaría de 

acordo, sempre que eses convenios se respetaran e se pagaran, porque de pouco vale 

que os convenios vaian no orzamento se a día de hoxe hai moitos que non están 



 

 - 15 - 

pagados. Salienta que nunca se deben baixar as subvencións ás entidades senón que 

hai que mantelas ou incrementalas.  Opina o Sr. Blanco que o previsto na medida sexta 

relativa ó procedemento público de publicidade, máis ou menos non ten moita 

importancia. Tratándose da medida proposta de “valorar a posibilidade e conveniencia 

de renegociación dos créditos bancarios existentes e mesmo, ata onde sexa posible, a 

negociación dos pagos da débeda histórica acumulada”, sinala que agora os intereses 

están máis caros, pero que tamén se podería valorar a posibilidade como di o PSOE. 

Explica que o seu goberno concertou moitos créditos ponte para facer as obras dunha 

soa vez e non estar sete e oito anos en virtude das subvencións plurianuais. Explica 

que eses créditos están garantidos polas subvencións, e que por esa razón non vale 

iso de que no concello se debía e de que estamos colgados polo pescozo, aínda que 

cada un di o que queira. Di o Sr. Blanco que o seu grupo non se mete co equipo de 

goberno, deixándoos gobernar, aínda que en vez de existir un goberno hai un 

desgoberno. Tratándose de conxelar os soldos correspondentes ao alcalde e aos 

concelleiros no exercicio de 2009, opina o Sr. Blanco que cae de caixón que se faga. 

Sinala que as dietas de cargos electos por asistencia a Plenos, Xunta de Goberno, 

Comisións informativas e órganos colexiados sempre estiveron conxeladas, polo que 

non é que se poidan conxelar agora, porque sempre son as mesmas. Sinala que hai 

unha cousa que está ben pero que habería que corrixila. Refírese ao previsto na 

moción en canto á “supresión da dedicación parcial e conseguinte retribución asignada 

á Concellaría de Deportes e Comunicación, que na actualidade desenvolve dona 

Carme Hermida Gulías” e opina o Sr. Blanco que todo o mundo que ten unha 

dedicación ten que cobrar polas actividades que fai e polo un cargo que leva consigo. 

Di que esta señora cobra vinte e oito mil euros brutos por dezaoito horas á semana, 

estando o seu grupo de acordo non en sacarllo ata os novos orzamentos, porque ten 

que traballar, pero sí en minoralo a dezanove mil euros, porque non lle parece ben que 

se ten que traballar que non cobre. O Sr. Blanco sinala que en relación á medida de 

“redución de 6000 euros anuais nas contías que en concepto de dedicacións exclusivas 

asignadas aos grupos políticos do PP e PSOE perciben na actualidade os concelleiros 

don Manuel Mata Iglesias e dona Sandra Riveiro Carro, respectivamente”, o seu grupo 

propón que pasen de trinta e oito mil euros a vinte e cinco mil euros brutos, nos os seis 

mil euros que propón o PSOE. Explica que se para o ano as cousas van ben e despois 
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se poden mellorar pois se mellorarían. Refírese ao Sr. Blanco  ao previsto na moción 

do PSOE de formularse “a desaparición dos cargos de confianza da Alcaldía, isto é, 

xefa de gabinete e responsable de prensa, coas súas correspondentes asignacións 

económicas” e sinala que tal e como se indica no informe de Secretaría haberá que 

esperar ós novos orzamentos. O Sr. Blanco di que polo demais o seu grupo estaría de 

acordo coa moción e anuncia que o seu grupo presentará unha no próximo pleno, a 

nivel nacional, que se refire á conxelación dos soldos dos cargos públicos, das 

retribucións en concepto de dietas e asistencias de órganos colexiado e asignacións 

para funcionamento dos grupos municipais, referíndose tamén á reducción do gasto 

protocolario e de representación, elaboración dun plan de axuste de gasto corrente, 

presupuestación dos ingresos baixo os criterios de máximo rigor e prudencia, etc. O Sr. 

Blanco remata a súa intervención sinalando que non sabe se o PSOE está de acordo 

coas correccións expostas relativas á supresión dos aspectos políticos cos que o seu 

grupo non está de acordo e ás rebaixas expostas nas retribucións, sendo que de estar 

de acordo apoiaran a moción porque non lles parece que este fora de lugar, 

absténdose noutro caso. 

 

O Sr. Alcalde sinala que, por varios motivos, o BNG vai a votar en contra da moción. 

Explica que fai un par de meses se aprobou un plan de saneamento económico 

financeiro a requirimento da Xunta debido á situación económica, plan que vai dende o 

ano 2008 ao 2011 e que conta con medidas concretas, co informe de intervención, e 

con seriedade no traballo, sendo que incluso a Xunta aceptou o plan tal e como foi 

elaborado. Algunhas medidas da moción xa figuran no plan, como a conxelación de 

soldos, o tema das dietas, intentar acollerse ó plan enerxético municipal, medidas todas 

elas  que xa se prevén executar por sentido común. Sinala o Sr. Alcalde que comparten 

esas medidas recollidas na moción do PSOE, pero que xa están no Plan de 

saneamento económico financeiro avaladas cunha seriedade e cun traballo. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos auséntase o Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 
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O Sr. Alcalde sinala que xa fixeron un posicionamento público do tema trasladándose 

incluso ao Sr. Leis cando presentou a proposta anterior que logo corrixiu en virtude do 

informe de Secretaría. Opina que o que encubre o plan do PSOE é buscar unha 

envoltura a unha serie de medidas concretas como a supresión da dedicación parcial 

da concellería de cultura e a reducción dos seis mil euros aos concelleiros dos grupos 

políticos do PP e PSOE. Sinala que o dito en relación á necesidade de facer xestos 

pode ser compartido polo equipo de goberno pero que debe empezarse a facer xestos 

por un mesmo. Explica o Sr. Alcalde que na lexislatura anterior existían cinco cargos 

políticos liberados e tres de gabinete, sendo que agora hai dous cargos e medio 

políticos e dous de gabinete e que un concello con preto de vinte mil habitantes e que 

xestiona preto de trece ou catorce millóns de euros ó ano non é de recibo enviar unha 

mensaxe de que se pode facer coa metade da xente que se facía na anterior 

lexislatura. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos e oito minutos entra no Salón de 

Plenos o concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se teñen que posicionar sobre esas cuestións porque 

traspasan determinados límites, engadindo que non van a entrar no mercádeo dicindo 

canto hai ou non hai que baixar. Sinala que cando se fixo o debate houbo un 

posicionamento do PP e do PSOE para votar unha dedicación exclusiva a un membro 

do partido popular e a un membro do partido socialista, co voto en contra do BNG. 

Sinala que seguen mantendo a mesma postura porque por primeira vez se aprobaba 

unha asignación ós grupos municipais para o seu funcionamento e porque debido a 

situación económica non estaba xustificado pagarlle esas liberacións a persoas que 

non tiñan uns contidos de traballo especificados. Di que a día de hoxe segue vendo 

inxustificadas esas dedicacións con todo o respecto para o Sr. Marta e a Sra. Riveiro, 

porque lle costa xustificar como se están pagando eses soldos sen ter un contido 

nunha labor de goberno, cando ademais existen asignacións a grupos. O Sr. Alcalde 

sinala que quere mandar unha mensaxe de seriedade, que non vai a abrir a espita, 

pero que si espera que lles deixen traballar coas dedicacións coas que se dotaron no 

seu momento para facer e dignificar un traballo político. O Sr. Alcalde sinala que o Sr. 

Leis chegou a afirmar que eran prescindibles e que iso o dirá este concelleiro porque el 

o traballo de Carme Hermida non lle parece prescindible, ao igual que o traballo do 

persoal de gabinete, cuxo traballo é necesario e non prescindible. O Sr. Alcalde sinala 

que tal e como lle trasladou non so ós medios de comunicación, senón tamén 

persoalmente ao Sr. Leis, estase traspasando unha liña, intentándose afogar a xestión 
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do grupo de goberno. O Sr. Alcalde salienta que por primeira vez estase a facer unha 

política cultural propia, sendo que o traballo da concelleira de cultura é un traballo serio 

que vai más alá do horario de oficina, existindo unha política cultural potente da que se 

senten orgullosos e para a que fai falla unha persoa. O Sr. Alcalde salienta que lle 

desagrada este tema así como que se diga que se busque outra cabeza, sendo que 

non van a entrar nos mercadeos. Opina que se necesitan as dedicacións que hai para 

poder traballar. O Sr. Alcalde sinala que tratándose de cuestións máis puntuais o Sr. 

Leis fai unha proxección a nivel de ingresos de urbanismo que non é correcta. Explica 

que a estas alturas do ano estase preto dos trescentos mil euros, polo que aínda 

estando lonxe do millón, non son as cifras que da o Sr. Leis. Existindo unha situación 

urbanística paralizada dende fai anos non é comparable o concello de Teo coas 

dinámicas doutros concellos como Ames. O Sr. Alcalde salienta que o Sr. Leis insiste 

no tema dos procedementos dicindo “que se repiten dinámicas”, afirmación que lle 

parece perversa, xa que se fan procedementos negociados que se axustan 

estrictamente á lei e en todos os plans de Deputación se levan feito procedementos 

con publicidade que antes non se facían. Explica que incluso no POS 2008 hai retraso 

porque existen máis de corenta propostas para facer as catro obras, colapsando ós 

servizos técnicos. Opina o Sr. Alcalde que se ben iso vai a redundar en beneficio do 

concello é preciso en todo caso buscar un equilibrio. O Sr. Alcalde resume que están 

de acordo con algunhas liñas xerais da moción, que moitas das medidas xa están 

recollidas no plan, que moitas afirmacións non son certas e que as dedicacións son 

precisas. O Sr. Alcalde remata salientando que o posicionamento do BNG non vai a ser 

de negociación, solicitándose simplemente que se poida exercer o traballo político con 

dignidade. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, lamenta que presentándose o documento con 

bastante antelación non existan aportacións do PP e do BNG e as respostas se 

trasladen a través dos medios de comunicación, cando na proposta vai incluído a oferta 

dun pacto político por Teo, sendo que á reunión convocada polo PSOE acudiron so o 

Sr. Blanco e o Sr. Parajó, pero non o Sr. Noriega nin ningún representante do BNG, 

como proba da vontade política e de consenso que o equipo de goberno está a 

manifestar a cotío. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos auséntase do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carmen Diéguez. 
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O Sr. Leis sinala que o que se pretendía con ese pacto era aunar esforzos entre todos 

para sacar adiante o concello en beneficio dos veciños. Opina que non se trata 

unicamente dun problema económico, xa que hai concellos onde existe déficit pero 

existen servizos a diferencia do que ocorre en Teo, que necesita un esforzo 

complementario para gañar o tempo perdido. 

 

Sendo as vinte horas e unha horas e dez minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carmen Diéguez. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, opina que non hai nada insultante na fundamentación 

política da proposta, polo que non están dispostos a renunciar a tal fundamentación, 

sendo que se houbera algo que matizar non é agora o momento. Sinala e pide que 

conste en acta que poderían estar de acordo coa proposta que fai o PP con relación ós 

soldos. Opina que o plan de racionalización do gasto non substitúe ao plan de 

saneamento económico-financeiro, senón que o complementa, existindo precedentes 

na Corporación. O Sr. Leis di que a insensibilidade social cos problemas laborais e de 

emprego do equipo de goberno chega ó extremo de que o concello de Teo non 

solicitou ningunha subvención nin do plan integral, nin do programa de formación, nin 

do obradoiro de emprego. O Sr. Leis di que o PSOE foi crítico coa situación política 

anterior. Opina que resulta preciso facer unha reflexión no senso de que defender o 

tema das retribucións lle parece lexítimo sendo que o que lle parece lamentable é 

desprezar o traballo que fan os representantes que teñen dedicación exclusiva dos 

grupos políticos da oposición, porque o problema é que o equipo de goberno ten unha 

concepción burocrática do que é o traballo político, asociando traballo político con 

presencia física no mostrador, ao non haber un local. Explica que a Sra. Sandra Riveiro 

ten que vir e marchar nun horario determinado porque non conduce e ten que utilizar o 

autobús metropolitano, que funciona moi mal coa deixadez do equipo de goberno. 

Salienta o Sr. Leis que se esquece que o traballo político tamén se fai polas tardes. 

Sinala que o seu grupo estaría disposto a aceptar a proposta do PP en relación coas 

retribucións pero non en relación coas outras cousas, sendo que por iso manterán a 

súa proposta tal e como está e que saia o que saia. Opina que si existira interese en 

cercenar o traballo do equipo de goberno non se faría unha negociación e un esforzo 

para intentar chegar a un acordo. Reitera o Sr. Leis que o seu grupo mantén a súa 
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proposta e sinala que lle gostaría coñecer cal é a proposta do BNG ante a situación de 

crise.  

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, e di que vai intentar respostar ás 

medidas propostas polo PSOE. Sinala, en relación á primeira medida, que o orzamento 

haberá que miralo e configuralo coas perspectivas do Plan Xeral xa que os ingresos 

van a depender moito de si está aprobado ou non. Considera en relación coa medida 

relativa ao Plan enerxético municipal que se pode revisar. Tratándose da revisión dos 

contratos de recollida de lixo e limpeza da rede viaria sinala o Sr. Parajó que se o 

contrato se acaba no ano 2010, falta un ano e poucos meses, polo que entre que se 

revisa e se chega a un acordo xa case pasa o ano. O Sr. Parajó en canto á venda de 

parcelas di que cree que está sendo prioritario, tal e como lle informan os técnicos 

municipais, sendo que hai dificultades para podelas vender, polo que será necesario 

revisar o prezo para sacar tal venda adiante. En canto á quinta medida sinala que non 

está de acordo en rebaixar e retirar as subvencións, aínda que se poidan revisar os 

convenios pero nunca perxudicando ás asociacións e clubs que fan un traballo 

importante no Concello, aínda que o concello se tería que involucrar máis. Tratándose 

da contratación con publicidade opina que se está facendo, aínda que están resultando 

adxudicatarias empresas de fora, sendo preciso mirar máis polas empresas de Teo. 

Polo que se refire á sétima medida o Sr. Parajó sinala que se se renegocian os créditos 

se poderá conseguir máis prazo pero que agora o interese seguramente vai a ser máis 

caro. Amosa a súa conformidade coa conxelación dos soldos e dietas, recollidas nos 

puntos oito e nove da moción. Tratándose da décima medida sinala que os gastos 

correntes de libre disposición sempre os houbo e opina que algo ten que existir. Amosa 

o Sr. Parajó a súa conformidade coa conxelación dos soldos dos grupos municipais. 

Tratándose da medida duodécima sinala o Sr. Parajó que sabendo que faltan dous 

meses para aprobar os orzamentos, onde se poden aprobar os soldos, poñerse agora 

con este tema non parece oportuno. 

 

O Sr. Leis aclara que xa na moción se fai referencia a aprobación da medida con 

efectos dente o 1 de xaneiro de 2009. 
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O Sr. Parajó opina que se terá que mirar no orzamento e revisarse aí eses soldos. O 

concelleiro de INTEO sinala que polo que se refire ao punto trece tanto o goberno 

central como a Xunta saben que hai que mandarlle cartos ós concellos porque están 

sendo sometidos a unha asfixia tremenda, pola cantidade de servizos que teñen que 

prestar, polo que tanto o goberno central como a Xunta deberían de tomar medidas en 

relación cos concellos. Opina que a situación do Concello de Teo no é preocupante, 

sendo igual que a maioría dos concellos de España, agás Cerceda porque ten moitos 

ingresos. Remata o Sr. Parajó sinalando que cando este aprobado o Plan Xeral Teo vai 

a ir para arriba e que o que hai que facer é promocionar a Teo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que o seu grupo está de acordo con 

moitas cousas da moción, non estando de acordo co tema político ao que se referiu 

antes. Amosa a súa conformidade co tema do Inega, e sinala que é preciso ir a pedir a 

correspondentes subvencións, como as demais, porque á casa non levan nada, 

estando igualmente de acordo con que non se quite nada das subvencións dos veciños 

nin das asociacións culturais e deportivas. Tratándose da negociación dos créditos 

opina que non se van a conseguir máis baratos e que as dietas estiveron sempre 

conxeladas. Refírese á proposta do seu grupo en canto ás dedicacións sinalando que 

se concretaría en que os 28.000 euros da concelleira de cultura pasarían a 19.000 

euros e que os 38.000 € que cobran os concelleiros do PP e PSOE pasarían a 25.000 

€, sendo que parece que o PSOE non a acepta. Remata o Sr. Blanco a súa 

intervención anunciando a abstención do seu grupo.  

 

O Sr. Alcalde sinala que ante a pregunta de que fai o BNG fronte á crise se remite ao 

plan de saneamento económico-financeiro como resposta para o período 2008-2011. O 

equipo de goberno é consciente de que a situación económica é complicada e que se 

lle votou para buscar unha solución polo que non vai a incidir nesas cuestións. O Sr. 

Alcalde salienta que van a defender o traballo da súa xente e a dignificación da política, 

que o BNG tamén discrepa con outras asignacións e que, aínda que non queren facer 

un ataque persoal a ninguén, non as comparten. Opina que cando o Sr. Leis falaba de 

facer xestos iso debería empezar por un mesmo. Opina que ese traballo de “non 

despacho” se pode realizar perfectamente sen necesidade de dúas persoas liberadas. 
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Explica que non vai a entrar na cuestión do espacio porque actualmente mentres non 

se faga o traslado hai un problema ao respecto, habendo no novo edificio despachos 

para todos os grupos. Salienta que en todo caso no seu momento fíxose un esforzo 

para habilitar unha mínima mesa, cun ordenador e cun terminal telefónico, incluso con 

traballadores sen ter espacio para poder desempeñar o seu traballo na area de 

servizos sociais. O Sr. Alcalde sinala que non se trata de facer fichar á xente, senón de 

xustificar uns soldos que non deixan de ser soldos con cartos públicos, e que se se 

quere facer un traballo puramente político tería que pagar a propia organización como 

liberados políticos. Sinala que o BNG se declara inocente sobre o funcionamento do 

transporte comarcal metropolitano e sobre o tema do pacto por Teo. Opina que intentan 

enviar unha mensaxe de confianza e optimismo, agardando render contas, cos feitos, 

ao final do ano, sendo a xente a que terá que xulgar. Sinala que hai de desmarcarse de 

determinados tons apocalípticos que ó concello non lle benefician. Sinala que hai 

cuestións xerais que se comparten e que se aplicaran. Anuncia o Sr. Alcalde o voto en 

contra do seu grupo, porque a xente que está facendo un traballo ten que seguir 

facéndoo para poder xestionar o concello. Explica que os anuncios non se fixeron nos 

medios de comunicación, senón persoalmente ao Sr. Leis cando presentou a anterior 

moción, dicíndolle ademais persoalmente que estaba traspasando unha liña, pero que 

este concelleiro lle dou igual. 

 

Rematado o debate e sometido a votación a moción do PSOE relativa á 

aprobación dun Plan de Racionalización do Gasto ou Plan de Austeridade (rex. 

entrada nº 8210, de 12/09/2008), o Pleno da Corporación con catro votos a favor 

(4 PSOE), seis votos en contra (6 BNG) e seis abstencións (5 PP e 1 Grupo Mixto 

–INTEO), acorda rexeitar a citada moción.  

 

5º.- DICTAME DAS PROPOSTAS DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE 

PROXECTO DO PCP 2007 (AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA MAZAS 

–QUINTÁNS) E DE MODIFICACIÓN DE PROXECTO DO PCP 2007 (AFIRMADO E 

ACONDICIONAMENTO DE PISTA VEIGA DE BREA – IGLESIA DE LUOU). 
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O Sr. Alcalde explica que se fará un debate único, sen perxuixo de que, ao tratarse da 

modificación de dous proxectos, despois se sometan a votación por separado, e cede a 

palabra ao concelleiro de urbanismo e portavoz do BNG, D. Rafael Sisto Edreira. 

  

Sendo as vinte e unha horas e vinte e catro minutos, auséntase do salón de Plenos, o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Sisto da conta das propostas da Alcaldía de data 15/09/2008, dictaminadas 

desfavorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e infraestruturas 

de data 18/09/2008. 

 

”PROPOSTA ALCALDÍA 
Modificado da obra do PCP 2007 “Afirmado e acondicionamento da pista Mazas - Quintáns” 
 
Aprobada polo Pleno municipal a obra de “Afirmado e acondicionamento da pista Mazas – 
Quintáns” dentro do PCP 2007, por un importe de 55368.97 €, foi adxudicada á empresa 
Transportes y Maquinaria por 41532.26 €. 
 
A proposta técnica do arquitecto municipal, realizada no mes de abril que se acompaña indica a 
necesidade de substitución do triplo rego asfáltico polo aglomerado en quente, co obxectivo de 
incrementar a seguridade viaria, a economía do mantemento, a durabilidade e a comodidade de 
rodaxe, valoración compartida por esta Alcaldía. 
 
Acompaña, tamén, a esta proposta o informe técnico individual redactado polo arquitecto 
municipal que require á Deputación para a modificación dos proxectos. 
 
A modificación do proxecto implica un incremento do custo para o que, segundo certificación da 
Intervención que se acompaña, existía crédito dispoñible na bolsa de vinculación xurídica 51*6* 
do Orzamento Municipal de 2008, previamente á contabilización do expediente de transferencia 
4/2008. 
 
Consecuentemente, proponse: 
 
1. Aprobar o proxecto modificado que se acompaña, redactado polo enxeñeiro Gilberto 

Rodríguez, redactor tamén do proxecto inicial. 
2. Como consecuencia do acordo plenario do pasado mes de maio, cargar o incremento do 

custo que se detalla na partida 511/611.05: 
Afirmado e acondicionamento da pista Mazas - Quintáns 
Custo inicial: 55368.97 €   Custo adxudicación: 41532.26 € 
Custo do proxecto modificado: 49838.70 € Diferenza: + 8306.44 € 

3. Trasladar á Deputación provincial o proxecto modificado da obra “Afirmado e 
acondicionamento da pista Mazas - Quintáns” solicitando a súa aprobación. 
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“PROPOSTA ALCALDÍA 
Modificado da obra do PCP 2007 “Afirmado e acondicionamento da pista Veiga da Brea – 
Igrexa de Luou” 
 
Aprobada polo Pleno municipal a obra de “Afirmado e acondicionamento da pista Veiga da 
Brea – Igrexa de Luou” dentro do PCP 2007, por un importe de 45484.08 €, foi adxudicada á 
empresa Transportes y Maquinaria por 34554.25 €. 
 
A proposta técnica do arquitecto municipal, realizada no mes de abril que se acompaña indica a 
necesidade de substitución do triplo rego asfáltico polo aglomerado en quente, co obxectivo de 
incrementar a seguridade viaria, a economía do mantemento, a durabilidade e a comodidade de 
rodaxe, valoración compartida por esta Alcaldía. 
 
Acompaña, tamén, a esta proposta o informe técnico individual redactado polo arquitecto 
municipal que require á Deputación para a modificación dos proxectos. 
 
A modificación do proxecto implica un incremento do custo para o que, segundo certificación da 
Intervención que se acompaña, existía crédito dispoñible na bolsa de vinculación xurídica 51*6* 
do Orzamento Municipal de 2008, previamente á contabilización do expediente de transferencia 
4/2008. 
 
Consecuentemente, proponse: 
 
1. Aprobar o proxecto modificado que se acompaña, redactado polo enxeñeiro Gilberto 

Rodríguez, redactor tamén do proxecto inicial. 
2. Como consecuencia do acordo plenario do pasado mes de maio, cargar o incremento do 

custo que se detalla na partida 511/611.05: 
Afirmado e acondicionamento da pista Veiga da Brea – Igrexa 
Custo inicial: 45484.08 €   Custo adxudicación: 34554.25 € 
Custo do proxecto modificado: 41465.00 € Diferenza: + 6910.50 € 

3. Trasladar á Deputación provincial o proxecto modificado da obra “Afirmado e 
acondicionamento da pista Veiga da Brea – Igrexa de Luou” solicitando a súa aprobación”. 

 

Obran no expediente informe da Interventora de data 02/09/2008, informe da Secretaria 

de data 12/09/2008 e informes do Arquitecto de 12/06/2008 e de 03/09/2008. 

 

O Sr. Sisto explica que a modificación consiste en dous tramos de estrada, entre 

Solláns e Luou, que inicialmente foron aprobados polo Pleno para realizarse en rego 

asfáltico, recollendo a proposta de modificación da realización con aglomerado en 

quente cunha calidade mellor. Sinala que se trae a modificación ao Pleno porque ao 

encadrarse dentro dun Plan de Deputación, tanto esta Administración como os 

asesores legais así o indican, ao tratarse dun proxecto aprobado polo Pleno no seu 

momento. 
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Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos, auséntase do salón de Plenos, a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sisto, sinala que é certo que as obras están realizadas pero 

que a execución ten un encaixe perfecto dentro da legalidade, como di demostrara cos 

informes do expediente. Explica que a situación é un pouco estrambótica, que levan un 

ano e medio deixando o mellor de cada un e que publicamente parece que atracaron 

un supermercado en vez de facer unha estrada, resultando a situación un pouco 

esperpéntica, non existindo límites á hora de facer críticas. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e cinco minutos, entra no salón de Plenos, o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Sisto di que por si existe algunha dúbida quere aclarar que está terriblemente 

orgulloso do feito na estrada polo fin perseguido coa reforma, pola forma en que se 

fixo, contando co apoio técnico e da asesoría xurídica en cada momento dispoñible no 

concello, non existindo nunca unha actuación persoal na tramitación do proxecto e 

aforrándose economicamente moitos cartos ó Concello, que no se puideron aforrar no 

tramo de Luou a Reis. O Sr. Sisto salienta que tamén se sinte orgulloso pola legalidade 

coa que se fixo, sendo que se alguén cuestiona esa legalidade pode facer as 

denuncias oportunas e asumir as responsabilidades correspondentes. O Sr. Sisto 

salienta que o voltaría a facer, e  que a única pena que lle quedou foi non poder facelo 

para a totalidade da estrada, porque non existía crédito. Salienta que unha vez vistos 

os informes incorporados ó expediente non cree que a ninguén lle quede dúbida da 

legalidade da actuación. O Sr. Sisto sinala que por citar algún dato o Texto Refundido 

da Lei de Contratos das Administracións Pública establece no seu artigo 59 que “dentro 

dos límites e con suxeición ós requisitos e efectos sinalados na presente lei, o órgano 

de contratación ostenta a prerrogativa de interpreta-los contratos administrativos, 

resolve-las dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modifica-los por razóns de interese 

público”, e di que ese foi o caso, engadindo que esa previsión volve e reiterarse no 

artigo 101. Opina que o interese público parece evidente, pero por se non o fora o 
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director de obra, do que partiu a iniciativa de modificación, e o redactor do proxecto 

orixinal aconsellan a modificación. Explica que esta modificación ten que ter un 

procedemento administrativo, sendo que o artigo 146.4 do Texto Refundido da Lei de 

Contratos das Administración públicas, dispón que  cando a tramitación dun modificado 

esixa a suspensión temporal total ou parcial da execución das obras e elo ocasione 

graves perxuizos para o interese público, a Administración poderá  acordar que 

continúen provisionalmente as mesmas tal e como este previsto na proposta técnica 

que elabore a dirección facultativa, sempre que o importe máximo previsto non supere 

o 20 por 100 do prezo primitivo do contrato e exista crédito adecuado e suficiente para 

a súa financiación. O portavoz do BNG salienta que iso foi o que pasou, reflectindo o 

que se fixo no seu momento, sendo que o interese público xustificou a actuación, 

sempre cos informes do director da obra, arquitecto municipal, e do redactor do 

proxecto. Explica que se falou co contratista e que este deu a súa conformidade 

asinando a modificación, como se pode comprobar no expediente. Refírese o Sr. Sisto 

á conformidade do órgano de contratación, e ó certificado de existencia de crédito, 

explicando que antes de acometer a actuación consultou verbalmente coa Interventora 

que lle dou o crédito existente na bolsa e que foi o que determinou que a reforma se 

fixera ata Luou en non ata Reis, como se pretendía. Explica que por si existía dúbida, 

obra no expediente un informe da Interventora que di que antes da transferencia de 

crédito os fondos ascendían a 136.379,94 euros. O Sr. Sixto  sinala que non sabe onde 

están os problemas ou onde se queren crear. Sinala que o que podería parecer raro e 

que o proxecto veña ao Pleno ca obra xa feito, sendo que nese caso a propia lei di que  

no prazo de seis meses deberá estar aprobado tecnicamente o proxecto e no de oito 

meses o expediente do modificado. O Sr. Sixto sinala que a aprobación polo órgano 

competente é da Xunta de Goberno, pero tendo en conta que se solicitou unha 

subvención á Deputación o modificado ten que pasar por acordo plenario e acordo da 

Deputación. Sinala que ten pleno convencemento que a Deputación con esta 

argumentación xurídica non terá ningún problema en aprobalo. O Sr. Sisto sinala que 

quere deixar constancia das consecuencias da non aprobación, que sería a renuncia a 

setenta mil euros aproximadamente dunha subvención da Deputación. Di o portavoz do 

BNG que se despois de falar dos problemas económicos que existen, alguén, sen unha 

argumentación xurídica que demostre que iso ten algo de ilegal, decide que se tiren 
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70.000 euros, que Deus lla de a San Pedro lla bendiga, engadindo que sería a primeira 

vez que pasa. Explica que o BNG cando estaba na oposición ten feito moitas críticas 

pero nunca impediu que os cartos da Deputación viñeran ó Concello, tendo en conta 

que ademais a obra está feita mellor do que é o proxecto orixinal. O Sr. Sisto sinala que 

lle gostaría saber quen é o perxudicado con esta actuación. Opina que queda clara a 

legalidade da actuación pero que se alguén considera que non legal e vai a votar en 

contra en base a iso teña a ben contradicir os informes xurídicos e o xustifique. 

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos entra no salón de plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, que di que esta obra se 

aprobou co apoio do equipo de goberno, do Sr. Pallas e co seu, condicionándose o 

apoio a que estivera todo dentro da legalidade. Di que lle extrana que, pudendo 

facerse, naquel momento non se metera xa o cambio de proxecto. Sinala o Sr. Parajó 

que partindo de que a obra se mellorou e partindo de que está todo legalmente, como 

naquel momento votou a favor agora vai facer o mesmo xa que non sería consecuente 

volverse en contra agora. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ó portavoz do PSOE, Sr. Rego, que sinala que vai a 

intervir o concelleiro do PSOE, Sr. Leis. 

 

O Sr. Alcalde aclara que, sendo que foi dictaminado desfavorablemente, vaise manter e 

someter a votación a proposta orixinal. 

 

O Sr. Leis di que está absolutamente asombrado da capacidade do Sr. Sisto para 

terxiversar e manipular determinados informes e sinala que lle gostaría facer un 

pequeno comentario sobre os precedentes. Explica que tivo oportunidade de leer e ver 

unha escena patética dunha rolda de prensa onde se utilizan determinado tipo de 

argumentos e que poderá demostrar que o que se di non é verdade. Explica que era 

patética porque lle da a sensación que se trataba dunha especie de canto de cisne do 

equipo de goberno, cun recurso ó victimismo, para terxiversar e para presionar porque 
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é o último recurso que lle queda ao equipo de goberno para distraer a poboación de 

determinado tipo de cousas que están a pasar en Teo. Di que escoitou una mentira, ao 

dicir que nunca se pediu a dimisión de ninguén na pasada lexislatura, cando o PSOE 

pediu a destitución do Sr. Parajó, sendo ademais preciso lembrar, coas actas, o que 

dicía o BNG cando o PSOE pedía esa destitución. Sinala que o PSOE fala da asunción 

de responsabilidades do concelleiro responsable, non fala do Sr. Sisto, sendo que se 

se da por aludido será porque é el. O Sr. Leis salienta que cos seus informes xurídicos 

baixo ningún concepto é legal executar unha obra sen aprobar previamente o proxecto 

modificado polo órgano contratante competente, sendo que isto o dicía tamén o equipo 

de goberno tal e como se desprende da acta da sesión anterior, cando se falou de 

erros de procedemento e de que estaban mal asesorados. Lembra que segundo se 

recolle na acta desa sesión “conclúe o Sr. Sisto sinalando que esa é a aposta do BNG, 

estando dispostos a asumir o erro, ao non modificarse o proxecto, erro provocado 

porque a Secretaria anterior non estaba, atopándose a Secretaría Acctal de vacacións, 

sendo ademais que os servizos técnicos dixeron que non era necesario modificar o 

proxecto porque se consideraba unha mellora. Subliña que ninguén sae perxudicado, 

nin a Deputación, nin os veciños”, “o Sr. Sisto pide un pouco de responsabilidade e 

reitera a súa petición de que non se pague nin coa empresa nin cos veciños, senón co 

equipo de goberno”, asumindose polo tanto explicitamente unha responsabilidade do 

que o equipo de goberno chama un erro e que o PSOE chama unha ilegalidade. O Sr. 

Leis sinala que non hai nin un so informe que avale este tese, sendo que o informe do 

arquitecto fala da necesidade da modificación do proxecto, pero non da legalidade da 

obra executada previa aprobación do proxecto. Refírese o Sr. Leis ó informe de 

Secretaría dicindo que no mesmo se fala de que é preciso dar cumprimento ao previsto 

nos fundamentos xurídicos do informe no relativo a tramitación do expediente de 

modificación do proxecto, que supón aprobación do proxecto, polo Pleno, audiencia ao 

contratista, aprobación do expediente polo órgano de contratación, que é o Pleno, así 

como dos gastos complementarios precisos, reaxuste da garantía definitiva e 

formalización da modificación, sinalando tamén que en relación ao órgano competente 

para a aprobación do proxecto modificado, cabe subliñar que a aprobación da 

modificación do proxecto debería ser sometida ao Pleno da Corporación, órgano que 

no seu día acordou aprobar o proxecto orixinal. O Sr. Leis opina que polo tanto hoxe 
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tiña que empezar o procedemento, coa redacción do proxecto, aprobación polo órgano 

competente, que é o Pleno, remisión á Deputación, publicación no BOP e execución. 

Sinala que a modificación do proxecto ten que facerse antes de rematar as obras, 

sendo que as obras estaban rematadas en abril e os informes son de setembro. 

Refírese o Sr. Leis á falta de información e a que o BNG primeiro executou a obra e 

despois recoñeceu un erro procedimental. Reitera que unha obra non se pode executar 

antes do proxecto modificado. Fala dos agravios comparativos producidos pola 

execución da obra entre os veciños. Sinala o Sr. Leis que o Sr. Sisto recoñece 

cinicamente que lle gostaría facer toda a estrada cando a proposta do PSOE foi 

rexeitada nos orzamentos porque se quería levar a fibra óptica. O Sr. Leis dille ao Sr. 

Alcalde que se se sinte calumniado que o denuncie e se perde asuma as súas 

responsabilidades. O Sr. Leis di que se minte cando se di que se perdería a subvención 

se non se aproba, xa que o día seguinte da Comisión Informativa, o día 22 de 

setembro, se mandou unha carta á Deputación Provincial pedindo unha prórroga. O Sr. 

Leis remata a súa intervención preguntando que como é posible que se xogue co 

medo, dicindo que se está boicoteando e dicindo que se está impedindo que haxa esa 

subvención de Deputación cando se está pedindo unha prórroga que é perfectamente 

posible. 

  

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que é preciso voltar a vista atrás, na 

aprobación destas subvencións da Deputación para facer a estrada. Explica que como 

non chegaban os cartos quíxose facer dende Cabovila a Solláns en aglomerado, 

facendo as cousas pouco a pouco para levalas como é debido, e o resto da estrada en 

asfalto normal. Di que veu un prestidixitador e dixo que facía a obra como lle daba a 

gana e da noite a mañá fixo de Solláns a Luou, pola súa conta e risco. Despois viñeron 

os problemas, ao existir un agravio comparativo cos veciños de Rarís. 

 

Sendo as vinte e dúas horas auséntase do Salón de Plenos a concelleira do PSOE, Dª. 

Sandra Riveiro. 

 

O Sr. Blanco opina que se esa obra fora como estaba no proxecto non habería 

problema porque eran os cartos que había para facer a obra, pero co que se fixo xurdiu 
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o agravio comparativo. Sinala o Sr. Blanco que se fixo a obra sen facer modificado de 

proxecto e que para facer un modificado de proxecto ten que traerse a Pleno e 

mandarse á Deputación, non como di o Sr. Sisto, sendo que se cometeu unha 

irregularidade ou unha ilegalidade. Sinala que se se fixera o proxecto e o Sr. Alcalde 

convocará un pleno urxente, se aprobaba e se mandaba á Deputación, pero non se fixo 

así. Lembra o Sr. Blanco que no Pleno onde se levou a modificación de crédito se lle 

dixo ao Sr. Alcalde que fixera un Pleno o día seguinte e que se lle aceptaría os cartos 

que sacou desas partidas para poder chegar a facer esa obra por unha mala xestión do 

equipo de goberno, se se sacaban os cartos cos que se querían enmascarar o de 

Solláns, votándose a favor desa obra de Bouñou a Reis. Sinala que como os do BNG 

son uns prepotentes dixeron que non e sacaron o tema adiante co voto do Sr. Pallas e 

do Sr. Parajó, sendo que agora veñen os problemas e o Sr. Sisto di que se perderán os 

cartos e que a culpa será dos que van a votar en contra. O Sr. Blanco di que se o PP 

cometera esta ilegalidade o Sr. Sisto sería o primeiro en levantarse e pregúntalle ao 

equipo de goberno que farían eles nese caso. Opina que hai que ter sentido porque o 

Sr. Sisto recoñeceu que obrou mal e pediu perdón, sendo que esa humildade non se 

lles ve nunca. Di que cando hai algo mal feito hai que dicir o que pasa e falar co resto 

dos grupos par poder chegar incluso a un entendemento. O Sr. Blanco remata a súa 

intervención anunciando que non van a votar a favor da proposta. 

 

O Sr. Alcalde explica que se está a falar de dous tramos que figuraban con rego 

asfáltico e que hoxe están con aglomerado, sendo necesario aprobar o modificado e 

remitilo á Deputación para poder cobrar as certificacións. Opina que o Sr. Leis se lle ve 

unha especie de síndrome de espello, trasladando a outra parte os seus 

comportamentos no día a día, falando de terxiversación, de posicionamentos hipócritas, 

falando de boca da Secretaria e de boca do BNG, dicindo incluso o que teñen que 

facer. Sinala que incluso o Sr. Leis cando os calumnia pretende que se sintan 

calumniados e que o denuncien. Dille ao Sr. Leis que nese senso ten un síndrome de 

espello e un posicionamento opaco. Opina que é o Sr. Leis o que terxiversa. O Sr. 

Alcalde explica que o procedemento ao que se refire este concelleiro podía facerse, 

sendo que existen outras posibilidades que se reflicten nos informes, por interese 

público, como facelo como se fixo. Sinala que politicamente o Sr. Leis podería non 
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estar de acordo pero que este concelleiro vai máis alá e cuestiona a legalidade. 

Salienta o Sr. Alcalde a legalidade da actuación remitíndose ós informes que están no 

expediente, engadindo que sí que había consignación orzamentaria, sendo preciso 

facer a modificación porque senón non quedarían cartos para o bacheado. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e quince minutos auséntase do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Alcalde refírese ás afirmacións do Sr. Leis de que se o Sr. Sixto dimite o seu voto 

será a favor e opina que iso é unha perversión. Sinala que vincular unha cuestión que o 

Sr. Leis pensa que é ilegal a unha a dimisión supón xogar coa legalidade ou xogar coas 

persoas. O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Leis que se xustifica o seu sentido de voto pola 

ilegalidade sexa consecuente, e que o denuncie e asuma os resultados, porque ao 

igual que o Sr. Leis pide responsabilidades políticas el tamén llas pedirá se iso non é 

así. O Sr. Alcalde salienta que se non se aproba o proxecto haberá que tirar de fondos 

propios, sendo que iso non é terxiversar senón que é unha realidade. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o Sr. Leis pode discrepar, dicir que era mellor facelo doutra 

maneira, pero que este concelleiro vai máis alá e fala de ilegalidade. O Sr. Alcalde 

sinala que como noutras ocasións o Sr. Leis fala dos seus asesores e dos seus 

informes e pídelle a este concelleiro que ensine eses informes que nunca se viron e 

que sempre di que ten. O Sr. Alcalde dille ó Sr. Blanco que entende que non este de 

acordo, pero que é preciso separar o anterior acordo de este, ao tratarse de cousas 

diferentes. Dille que el estivo no goberno e que sabe o que é cobrar as certificacións e 

que ao non superarse o vinte por cen se pode facer como se fixo. Sinala que é fácil 

dicir que o pague o Sr. Sisto pero que non o é serio. Opina que o Sr. Blanco pode dicir 

que el o facía por outra vía que é a habitual, sendo que de acordo co exposto, hai 

outras formas. Remata o Sr. Alcalde sinalando que o que se propón se axusta á 
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legalidade, pero que se se decide que se perda cada un terá que asumir as súas 

responsabilidades. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, que di que o que realmente 

hai que analizar é o fondo da cuestión, xa que se non se aproba o modificado os 

setenta mil euros non se van a conseguir e terá que pagalos o Concello con fondos 

propios se os ten e senón haberá que acudir a unha operación de crédito, porque a 

obra haberá que pagala. Opina que o que hai que mirar é o interese veciñal e que se 

se lle restan setenta mil euros serían setenta mil euros menos para investir noutro lado, 

polo que cada un terá que asumir as súas responsabilidades se non veñen eses cartos 

da Deputación. 

 

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

concelleira do PSOE, Dª. Sandra Riveiro. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, di que lle gostaría facer unha puntualización, no senso 

de que o PSOE votou en contra no seu momento porque tiña unha proposta alternativa, 

que entendían mellor que a do goberno, sendo sometida a votación naquel momento 

unicamente a do Sr. Alcalde. Sinala que o Sr. Sisto dixo que o BNG nunca se opuxo ás 

obras do POS, cando sistematicamente na anterior lexislatura nunca votaron a favor. 

  

O Sr. Alcalde aclara que en contra tampouco. 

 

O Sr. Leis reitera que nunca votaron a favor. Refírese ó Sr. Leis a acta da sesión 

anterior na que se recolle que o Sr. Noriega “recoñece que foi unha cuestión 

procedimental e que así tivo a ben recoñecelo o Sr. Sisto, non sendo o habitual, que 

fixo un tramo máis en aglomerado e que posiblemente estivo mal asesorado porque se 

lle dixo que podía ir nunha porcentaxe de melloras que o final se superou. O Sr. Alcalde 

salienta que se está falando de aglomerado e que a proposta que se fai é para poñer o 

conxunto da estrada en aglomerado e que se asume a crítica por procedemento dende 

Solláns a Luou”, e di que se está recoñecendo que o fixeron mal. O Sr. Leis refírese ó 

informe do arquitecto, da Secretaria e da Interventora, reiterando que o arquitecto non 



 

 - 33 - 

fai un informe dando respaldo legal o procedemento, senón que se refire á necesidade 

do modificado. Refírese o Sr. Leis ó informe de Intervención, onde se fala de que “o 

apartado catro do mesmo artigo establece que cando a tramitación dun modificado 

esixa a suspensión temporal total ou parcial da execución das obras e elo ocasione 

graves perxuizos para o interese público, poderase acordar  acordar que continúen 

provisionalmente as mesmas tal e como este previsto na proposta técnica que elabore 

a dirección facultativa, sempre que o importe máximo previsto non supere o 20 por 100 

do prezo primitivo do contrato e exista crédito adecuado e suficiente para a súa 

financiación”. Sinala que, tal e como se desprende do citado informe, o expediente a 

tramitar ao efecto esixirá exclusivamente as seguintes actuacións: proposta técnica 

motivada efectuada polo director facultativo da obra e conformidade do órgano de 

contratación, que é o Pleno. 

 

O Sr. Sisto sinala que o órgano de contratación non é o Pleno. 

 

O Sr. Leis refírese tamén á necesidade de contar con certificado de existencia de 

crédito. Explica que a Sra. Interventora no seu informe di que existía consignación 

orzamentaria non previa, senón que di “previa modificación orzamentaria 4/2008”, polo 

que non existía consignación orzamentaria cando se fixeron as obras. Refírese o Sr. 

Leis ao informe de Secretaría dicindo que no mesmo se fala de que “cando o director 

facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto, recabará do 

órgano de contratación a autorización para iniciar o correspondente expediente que se 

substanciará con carácter de urxencia, coas seguintes actuacións: redacción do 

proxecto e aprobación do mesmo, audiencia ó contratista, por un prazo mínimo de tres 

días, aprobación do expediente polo órgano de contratación, así como dos gastos 

complementarios precisos”. Sinala o concelleiro do PSOE que este mesmo informe 

termina dicindo que “é preciso dar cumprimento ao previsto nos fundamentos xurídicos 

do informe no relativo a tramitación do expediente de modificación do proxecto, que 

supón aprobación do proxecto, audiencia ao contratista, aprobación do expediente polo 

órgano de contratación, así como dos gastos complementarios precisos, reaxuste da 

garantía definitiva e formalización da modificación”, sinalando tamén en relación ao 

órgano competente para a aprobación do proxecto modificado que debería ser 
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sometida ao Pleno da Corporación. O Sr. Leis di que lle gostaría facer unha pregunta 

ao Sr. Sisto xa que tal e como se desprende da acta da sesión anterior este concellleiro 

dicía que “o tramo de Solláns a Luou custou 65.000 € a maiores do presupostado pola 

Deputación”, o Sr. Leis pregunta se non é certo. 

 

O Sr. Alcalde di que xa sabe o que costou porque o ten no informe. 

 

O Sr. Leis pide que se explique esto porque se se di que custou 65.000 euros a 

maiores como é posible que os dous proxectos supoñen 9.572 € menos que o proxecto 

inicial aprobado pola Deputación. O Sr. Sito di que custaron 65.000 euros máis, e 

resulta no proxecto non é así. O Sr. Leis pregunta que está pasando e quen está 

mentindo. O concelleiro do PSOE di que o seu grupo pide unha comisión de 

investigación. Pregunta que como é que o proxecto modificado supoña unha mellora 

substancial, porque se pasa de rego asfáltico a aglomerado en quente, que costa o 

dobre, e que sexa nove mil cincocentos euros máis barato o proxecto modificado que o 

inicial. Explica que a empresa Transportes e Maquinaria é unha empresa respecto a 

que o BNG dicía que era privilexiada polo PP. Opina que se trata do milagre dos pans e 

dos peces e pide que se lle explique iso, xa que se negociou un modificado con 

material máis caro e sae máis barato e despois de recoñecer o Sr. Sisto que valía 

65.000 euros máis, agora sae 9.500 euros máis barato. O Sr. Leis pide que se retire a 

proposta, que se convoque unha Comisión de investigación para clarexar o que pasou, 

e que cando se aclare todo o seu grupo, sen ser cómplices desa ilegalidade, permitira 

que se saque o proxecto adiante.  

 

O Sr. Leis Lembra que xa existiu unha comisión informativa na lexislatura anterior e 

que non pasou absolutamente nada, sendo exemplo de transparencia e claridade. O 

Sr. Leis di que non é por castigar o goberno senón que por coherencia co que 

defendían e defenden están obrigados a pedila. 

 

Intervén o portavoz do Sr. Blanco, que, en relación cas galiescolas, di que eles querían 

que os seus fillos e netos aprenderan en galego, castelán e inglés. Explica que no seu 

mandato fixeron tres garderías sen necesidade de que vira ese outro señor de Allariz a 
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dar cartos para aquí. Refírese ás gardería de Calo, os Tilos e a Ramallosa que está por 

facer. Sinala que eles non están de acordo coas galiescolas. Di que non lle extrana a 

postura do Sr. Parajó en base ao interese veciñal porque se antes votou a favor  agora 

non pode desdecirse. Salienta que o interese público existe non só aí senón en todos 

os lugares do Concello, porque todos queren aglomerado en vez de asfaltado. Opina 

que existe outro interese público xa que o equipo de goberno tivo que dar marcha atrás 

polas pancartas en Rarís e as pintadas na estrada. Explica o Sr. Blanco que por iso 

houbo que facer modificacións de partidas no orzamento para poder tapar as cousas 

que o equipo de goberno fai mal. Di que se o PP fixera unha cousa así se lle colgaría 

no pao da bandeira e que eles o facían legal, a diferencia do equipo de goberno que o 

fai o que lle da a gana. O Sr. Blanco anuncia o voto en contra do seu grupo, sinalando 

que é unha irregularidade ou ilegalidade e que non se van a desdecir do que dixeron o 

outro día. O Sr. Blanco sinala que o BNG tería que darse conta de que non ten maioría 

e que debería falar cos grupos da oposición, pero que non o fan, estando sempre coa 

prepotencia e non co diálogo.  

 

O Sr. Alcalde dille o Sr. Leis que non todo vale. Explica que o Plan de  Cooperación 

Provincial levouse á mesa de contratación con publicidade, como demandaba o 

concelleiro do PSOE, onde se fixo a correspondente baremación intentando ser o máis 

xustos posible. Explica que Transportes e Maquinaria gañou porque tiña que gañar 

pola súa oferta, que aplicando o programa da Deputación rondou aínda que non entrou 

nunha baixa temeraria. Explica que o modificado non chega ó vinte por cen, e que será 

que os do equipo de goberno son uns fenómenos, pero que se axustan á legalidade. 

Salienta que o arquitecto xustificou no seu informe o interese público e que o órgano de 

contratación non é o Pleno senón a Xunta de Goberno Local, sendo que Pleno o que 

ten que debater é o modificado do proxecto. Opina que o do Sr. Leis non é asumible, 

dicindo nos medios de comunicación que vai a acudir ós xulgados e agora pedindo 

unha Comisión de Investigación. Invita ó Sr. Leis a que denuncie. Salienta o Sr. Alcalde 

que a cuestión é liar e xustificar así posicionamentos que non son xustificables e que a 

oposición terá que votar o que teña que votar debendo asumir as súas 

responsabilidades. O Sr. Alcalde anuncia o voto a favor do BNG sinalando que o 
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contrario sería unha irresponsabilidade. Reitera que o BNG nunca votou en contra do 

POS, sendo que en todo caso se abstivo. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, pídelle ao Sr. Alcalde que lle deixe 

intervir por alusións.  

 

Co permiso da presidencia o Sr. Parajó explica que nesta lexislatura ten votado a favor 

do PP e perder a votación, a favor PSOE e perder a votación e a favor do BNG e 

perder a votación. Dille ao Sr. Blanco que non depende de ninguén, que é libre, que se 

presentou ás eleccións polo partido independente de Teo, que actúa en consecuencia 

co que pensa e que sempre pensa nos intereses dos veciños. 

 

Rematado o debate, e sometida a votación a proposta de “Modificado da obra do 

PCP 2007 “Afirmado e acondicionamento da pista Mazas - Quintáns”, o Pleno da 

Corporación, con sete votos a favor (6 BNG e 1 Grupo Mixto (INTEO), e nove 

votos en contra (5 PP e 4 PSOE), acorda rexeitar a citada proposta.  

 

Rematado o debate, e sometida a votación a proposta de “Modificado da obra do 

PCP 2007 “Afirmado e acondicionamento da pista Veiga da Brea – Igrexa de 

Luou”, o Pleno da Corporación, con sete votos a favor (6 BNG e 1 Grupo Mixto 

(INTEO), e nove votos en contra (5 PP e 4 PSOE), acorda rexeitar a citada 

proposta. 

 

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Rego, sinala que o seu grupo ten unha moción da que se 

entrega unha copia (MO:08-34, de setembro de 2008) e que se refire á realización de 

obras de intervención urxente na rede viaria da urbanización Os Tilos. 
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O Sr. Alcalde sinala que esta cansado deste debate, que a moción se presentou en 

tempo e forma, non incluíndose na orde do día por considerar que vulnera 

competencias, parecendo que o PSOE o está facendo a propósito porque o debate xa 

se deu corenta veces. 

 

O Sr. Rego pregunta se ten un informe de Secretaría. 

 

O Sr. Alcalde resposta que ten un informe e un segundo informe solicitado, engadindo 

que en todo caso non vai a pedir un informe por cada moción que presente o PSOE.  

 

O Sr. Alcalde sinala que esta situación non se vai a repetir en todos os Plenos e que 

persoalmente lle fixo un convite ao Sr. Rego que non se dignou a respostar, de forma 

que se non se vulneraban as cuestións competenciais non tería problema en incluílo e 

debatilo como moción, non dignándose este concelleiro a respostalo. Salienta o Sr. 

Alcalde que o fixo sinceramente porque o que non quere en ningún momento é limitar a 

expresión no pleno. Sinala que é o terceiro pleno consecutivo e que estarán catro e 

cinco, e que se o Sr. Rego quere que se senten se sentarán.   

 

O Sr. Rego salienta que se está cercenando a posibilidade de expresión do seu grupo, 

atentando contra a vida democrática da Corporación.  

 

O Sr. Alcalde respostalle ao Sr. Rego que lle enviou as motivacións e copia do informe. 

Explica que hai unha proposta ao grupo socialista para que cando fagan esas 

propostas que se refiren directamente a competencias do grupo de goberno o 

clarifiquen e na parte resolutiva apareza así dito no primeiro punto, de forma que cando 

se estean vulnerando competencias a proposta é que dalgunha maneira se recolla que 

son competencias propias e que non é o Pleno quen debe impor esas cuestións, sendo 

que o Sr. Rego non respostou. Explica que no veciño concello de Ames no anterior 

Pleno douse a mesma situación cunha moción do PP. Explica que é a cuarta vez que 

se debate o tema. Explica que a moción do recorte do gasto sí era competencia 

plenaria e sí se debateu no Pleno. Sinala que cando o Sr. Rego fala de cercenar a 

expresión lle ten que repetir o mesmo de que o que non vai a facer é vinculalo a 
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votación cando non é competencia plenaria, sendo que se quere falar dos Tilos e da 

proposta, diralle que o equipo de goberno está de acordo coa proposta, estando 

dispostos a falalo, non cercenando a moción, pero non sometela a vinculación de voto.  

 

O portavoz do PSOE, Sr. Rego, dille o Sr. Alcalde que “quen o viu e que o ve”. 

 

O Sr. Alcalde dille o Sr. Rego que se quere buscar unha vía alternativa que lle conteste 

ás cousas que lle mande e fale con el, pero que deixe de utilizar a mesma vía para 

buscar crispación e confrontación. Explica o Sr. Alcalde que sabe que dicíndolle isto vai 

a facer exactamente o contrario, como está facendo. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, pregúntalle a Sra. Secretaria se teñen dereito a leer a 

moción 

 

Interveño eu, Secretaria da Corporación, e sinalo que se trata dun tema que como dixo 

o Sr. Alcalde xa foi plantexado. Explico que no fondo todos defenden o mesmo pero 

con distintos plantexamentos, sendo que non hai ningún inconvinte en que veñan as 

mocións o Pleno sempre que sexan competencia do Pleno. A partir de ai o 

plantexamento dos distintos grupos é similar, sendo que o PSOE di que se deben 

someter ó Pleno, que é o mesmo que propón o equipo de goberno, e o mesmo que no 

seu momento plantexou o PP, sempre que sexan competencia do pleno, sendo que a 

partir de aí a orde do día o fai o Sr. Alcalde. 

 

O Sr. Leis sinala que iso é unha cuestión que se pode discutir, existindo outros 

informes ó respecto. Pregunta se existe un informe de Secretaría sobre esta moción. 

 

O Sr. Alcalde reitera que non se vai a pedir un informe cada vez que o PSOE presente 

unha moción. 

 

O Sr. Alcalde dille ó Sr. Rego que hai outras actitudes que son máis irresponsables. 

Pregúntalle ao Sr. Rego se sabe que sería o peor de todo se permitise debate e 

vinculación con voto. Salienta que ademais de que son plantexamentos que teñen 
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cabida perfectamente en rogos, o peor de todo é que pero que dentro de tres meses lle 

acusarían de incumprir acordos plenarios, cando non son competencias de Pleno, 

sendo que ese é o xogo, facendo unha utilización perversa da Lei. Sinala que o Sr. 

Blanco o tiña moi fácil porque o rexeitaba co voto.  

 

O Sr. Leis lembra que no seu momento o Sr. Noriega falaba da indecencia política do 

Sr. Blanco. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que se quere gobernar o ten fácil, presentando unha 

moción de censura, pero que o que non pode pretender é suplantar as competencias e 

facer unha utilización perversa das mesmas. 

 

Polo partido socialista pide que conste en acta a proposta do PSOE pola non inclusión 

da moción. 

 

O Sr. Alcalde invita ao portavoz do PSOE a que cando queira teña unha conversa con 

el. O Sr. Alcalde sinala que se non hai mocións pasarase o turno de rogos e preguntas.  

 

6º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), e o portavoz do PSOE, Sr. Rego, din que non 

van a formular ningún rogo ou pregunta. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

A concelleira do PP, Sra. Barros, formula o seguinte rogo: 

1.- A Sra. Barros agradece que sexa público pero sinala que en ocasións con tanta 

manifestación pública non se escoita ben ós que falan. A Sra. Barros pídelle á persoa 

encargada dos parques públicos infantís que faga unha revisión dos mesmos, para que 

se faga un pequeno recheo xa que, aínda que se este racionalizando o gasto, un pouco 

de área sería necesaria, xa que hai xente que está preocupada por ese tema. Sinala 

que incluso sería preciso rechear de vez en cando debaixo dos columpios. 
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O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, sinala que se recolle o rogo e explica que o problema 

que hai nos parques infantís é que se solicitou un informe de avaliación de todos eles 

para que se adapten á normativa europea, xa que durante moitos anos non se 

adaptaron, sendo que a maioría non cumpren os criterios. Explica que co informe 

tratábase de determinar as actuacións a seguir, sendo que algúns parques hai que 

renovalos completamente, outros facer pequenas actuacións e outros incluso 

eliminalos por cuestións de perigo, sendo que nese senso actuase con pequenas 

melloras en cuestións puntuais, xa que o problema e que ten que estar todo 

homologado e conforme á normativa. 

 

A concelleira do PP, Sra. Curras, formula os seguinte rogos e preguntas: 

2.- A Sra. Currás sinala que unha sinal que hai fronte ao concello de prohibido aparcar 

ten enriba unha sinal indicativa que pensa que é dunha casa de turismo rural, 

pousadas de compostela,  que esteticamente lle parece unha aberración.  

 

3.- A Sra. Currás sinala que se informou de que a citada casa de turismo rural todavía 

non ten licenza de actividade e que o que lle extrana é que fai meses apareceu unha 

foto no periódico do Sr. Sisto e cree que tamén da Sra. Hermida na inauguración. 

 

O Sr. Alcalde resposta que o grave sería que o complexo tivera actividade e estivera 

funcionando, cando non é así, sen perxuizo de que fixeran un acto simbólico de 

inauguración, sen perxuizo de que están facendo todos os trámites para dotarse da 

licenza. 

 

4.- A Sra. Currás di que os veciños de Sextelo lle comentaron que alí botaron lama os 

do Val de Ramallosa, sendo que parece que viñeron a xunto do Sr. Sisto dúas veces, 

que se quedou en retirar pero que cada vez hai máis. 

 

O Sr. Sisto explica que está pendente de determinar o autor, porque por agora non se 

ten constancia de quen foi. 
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A Sra. Currás sinala que ela preguntou e que lle dixeron que Val da Ramallosa tiña que 

retirar a terra de aí, engadindo que ademais de na cuneta está nunha finca privada. 

  

O Sr. Sisto reitera que se está pendente dun informe para determinar que é o autor, 

porque ninguén asume a autoría. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

5.- O Sr. Castroagudín sinala que se falou da marquesina de Calo fai tres meses e o 

cristal está sen poñer. 

 

6.- O Sr. Castroagudín preguntalle ó Sr. Alcalde se sabe algo dos cartos que ia a 

mandar medio rural para as pistas. 

 

O Sr. Alcalde resposta que está a valoración feita, sendo que a partida da que tiran non 

é propia da Consellería, polo que están esperando pola transferencia. Sinala que esta 

semana viñeron os técnicos para facer a valoración e lles preguntou polo tema, e que 

se lle dixo que  o compromiso seguía en firme pero que o problema era de 

transferencia porque aínda non tiñan os fondos.  

 

7.- O Sr. Castroagudín roga que se revisen as pistas de Calo como é debido. 

 

Sendo as vinte e tres horas e cinco minutos, de orde da Presidencia, levántase a 

sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 
  
    O Alcalde-Presidente                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  15 / 2008 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 29 DE OUTUBRO DE 2008 – 

 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e nove de outubro de dous mil oito, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión ordinaria correspondente ó día 

da data, para a que foron previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael 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 

Dª. Mª del Carmen Barros Rodríguez 

Dª. Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel J. Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

Interventora: 

Dª. Mónica Lado Varela 
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Secretaria Xeral:  

Dª. Virginia Fraga Díaz 

 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 

acto, e antes de pasar a estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, da conta do escrito presentado polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, 

no que comunica o cambio de portavoz do grupo municipal, que a partir do día da data 

pasa a ser D. Alexandre Leis Carlés, a quen o Sr. Alcalde da o pésame polo finamento 

do seu sogro, pésame ó que se suman todos os grupos municipais.  

 

A continuación pasase ó estudio dos asuntos incluídos na orde do día, que son os 

seguintes: 

 

1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 489/08 Á  563/08). 

2º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2008. 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DEPURACIÓN DE SALDOS DE 

DEREITOS E OBRIGAS DE EXERCICIOS PECHADOS. 

4º.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL 2007. 

5º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE RELATIVA A PROPOSTA SOBRE A 

MODIFICACIÓN DA DIRECTIVA 2003/88/CE RELATIVA Á ORDENACIÓN DO 

TEMPO DE TRABALLO. 

6º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE RELATIVA Á PROPOSTA SOBRE A 

XORNADA MUNDIAL POLO TRABALLO DECENTE. 

7º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE RELATIVA Á  PROPOSTA SOBRE A 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS COA NEGOCIACIÓN SOBRE A 

REFORMA DO MODELO DE FINANCIAMENTO LOCAL. 

8º.- DICTAME DAS MOCIÓNS POS 2009. 

9º.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE A LIÑA DO FERROCARRIL DE 

CURTO TRAXECTO SANTIAGO DE COMPOSTELA-VILAGARCÍA DE AROUSA. 

10º.- DICTAME DA MOCIÓN DE INTEO SOBRE PINTADO NA N-550. 
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11º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á PROPOSTA DE 

CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CLAREXAR TÓDOLOS 

FEITOS QUE RODEAN O ASUNTO DAS OBRAS DO TRAMO SOLLÁNS-LUOU DA 

ESTRADA MILLADOIRO-PONTEVEA. 

12º.- DICTAME RELATIVO Á CONSTITUCIÓN DO PMS. 

13º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 489/08 Á 563/08). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 19 de 

setembro ata o 23 de outubro de 2008, que comprenden os números 489 ao 563 e que 

segundo indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación 

para a súa consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

2.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2008. 

 

O Sr. Alcalde dá conta da proposta de alcaldía de 15/10/2008, dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de data 

24/10/2008, que se transcribe seguidamente: 

 

“Téndose detectado polos servizos económicos , a existencia dun erro no cálculo e abono das 
pagas extraordinarias correspondentes ó mes de xuño de 2007 dos traballadores que de seguido 
se mencionan, existindo unha diferencia entre as cantiades cobradas e as que lles 
corresponderían en virtude do convenio colectivo respectivo, de xeito que se deberán aboar 
,adicionalmente, os importes seguintes: 
 

AÑO 2007 
 

NOMBRE  
BRUTO A 
COBRAR 

BRUTO 
PERCIBIDO 

DIFERENCIA 
A ABONAR 

CASTRO MARTINEZ, LUIS JAVIER 1769,20 877,33 891,87 
BOUZAS PIÑEIRO, MARIA JESUS 1224,71 607,32 617,39 
ARIAS DIAZ, ANA MARIA 1224,71 607,32 617,39 
SANMARTIN LOPEZ, PABLO NICOLAS 1224,71 607,32 617,39 
ARES ROSENDE, CONCEPCION 920,67 456,55 464,12 
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RIVEIRO RODRIGUEZ, MANUEL JOSE 1098,66 544,82 553,84 
FERNANDEZ CARBIA, ELOY 1098,66 544,82 553,84 
ROUCO PUENTE, ANTONIO 1098,66 544,82 553,84 
CES ROMERO, JOSE MANUEL 1098,66 544,82 553,84 

 
Considerando o disposto no artigo 105 da Lei 30/1992, que permite a rectificación de oficio dos 
erros materiais ou de feito. 
PROPOÑO ó Pleno da Corporación, previo informe de Intervención e  dictame da Comisión 
Informativa de Facenda, a adopción do segunite acordo: 
1º) Aprobar o expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos, por importe total de 
5.423,52€ có fin proceder á aprobación e pago dos importes pendentes correspondentes á paga 
extraordinaria do mes de xuño de 2007, do persoal laboral antes citado. 
Teo, 15 de outubro de 2008. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito foi 

informado favorablemente e que se trata de emendar un erro nas retribucións dos 

traballadores do Concello relacionados. 

 

Todos os grupos municipais manifestan o seu acordo coa proposta. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 

acorda aprobar o expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2008, 

por importe total de 5.423,52€ có fin proceder á aprobación e pago dos importes 

pendentes correspondentes á paga extraordinaria do mes de xuño de 2007, do 

persoal laboral que se recollen a continuación: 

 

AÑO 2007 
 

NOMBRE  
BRUTO A 
COBRAR 

BRUTO 
PERCIBIDO 

DIFERENCIA 
A ABONAR 

CASTRO MARTINEZ, LUIS JAVIER 1769,20 877,33 891,87 
BOUZAS PIÑEIRO, MARIA JESUS 1224,71 607,32 617,39 
ARIAS DIAZ, ANA MARIA 1224,71 607,32 617,39 
SANMARTIN LOPEZ, PABLO NICOLAS 1224,71 607,32 617,39 
ARES ROSENDE, CONCEPCION 920,67 456,55 464,12 
RIVEIRO RODRIGUEZ, MANUEL JOSE 1098,66 544,82 553,84 
FERNANDEZ CARBIA, ELOY 1098,66 544,82 553,84 
ROUCO PUENTE, ANTONIO 1098,66 544,82 553,84 
CES ROMERO, JOSE MANUEL 1098,66 544,82 553,84 
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 3.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DEPURACIÓN DE SALDOS DE 

DEREITOS E OBRIGAS DE EXERCICIOS PECHADOS. 

 
O Sr. Alcalde cede a palabra ó portavoz do BNG, D. Rafael Sisto Edreira, que da conta 

da proposta da alcaldía de 13/10/2008, dictaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de Facenda e Asuntos Económicos celebrada o 24/10/2008, que se 

transcribe a continuación: 

 

“A través do informe da auditora SACE, de data 9 de maio de 2008, e tras efectuar unha 
circularización a entes públicos e privados có fin de determinar  as débedas e créditos reais do 
Concello de Teo, puxeronse de manifesto as seguintes obrigas e dereitos recoñecidos 
procedentes de exercicios pechados que por diversos motivos non deben figurar na 
contabilidade municipal, isto e: 

• Obrigas con  proveedores que, a través da circularización, respostaron non ter créditos, na 
actualidade contra o Concello de Teo, por importe total  de  49.009,87€. 

• Dereitos recoñecidos procedentes da subvención do Programa Labora 2004, por importe 
total de 92.784,27€ dos cales a Xunta comunicou a cancelación dunha parte, por contía de 

27.835,28.€ 

• Dereitos recoñecidos procedentes do IVTM do período 1982-1993, para os cales a 
Deputación comunicou non ter rexistrados recibos pendentes de cobro correspondentes a 

ese período; o importe que figura na contabilidade,  para totalidade do período e de 

151.979,38€ 

 
Por outra parte, en data 30 de abril de 2007 o Pleno da Corporación adoptou o acordo de 
prórroga do contrato de xestión do servizo de abastecemento e saneamento de auga coa 
empresa Aquagest. Dito acordo incluía a proposta de Aquagest de condona-la débeda 
acumulada ata a data polo Concello, que supoñía unhas obrigas  totais de 900.753,59€, das 
cales 889.570,59€ corresponden a liquidacións dos exercicios  2001/2006 xiradas ó Concello de 
Teo. 
Considerando que, na Contabilidade Municipal dita débeda estaba contabilizada como obrigas 
recoñecidas de exercicios pechados, e, en execución do acordo citado, débese proceder á 
eliminación das referidas obrigas. 
Considerando que na Base 30ª de Execución do Orzamento Municipal de 2008 se regulan as 
condición e procedemento para a depuración de saldos de obrigas de exercicios pechados. 
Propoño ó Pleno da Corporación, previo informe de Intervención e  dictame da Comisión de 
Facenda , a adopción do seguinte acordo: 
1º)Aprobar o expediente de depuración de dereitos e obrigas recoñecidos procedentes de 
exercicios pechados, tal e como se desglosa nos anexos  adxuntos a esta proposta. 
Teo, 13 de outubro de 2008. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

D. Rafael Sisto Edreira explica que se trata de depurar saldos de exercicios anteriores 

que a auditoría puxo de manifesto que non eran débedas reais e que rebaixan o saldo 
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de remanente negativo nuns 700.000 euros, e engade que con esta depuración de 

resultas os datos económicos que se recollen na contabilidade aproximaranse á 

situación real do Concello. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 

manifesta que non entende como existían facturas pagadas que aparecían pendentes 

de pago na contabilidade, e engade que se había esta situación debería terse resolto 

dende o Concello e non como consecuencia da auditoría. Sinala así mesmo o Sr. 

Parajó que esta  depuración de resultas rebaixa a débeda do Concello que polo tanto 

non era tanta como se dicía.  

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, amosa a conformidade do seu grupo co fondo da 

cuestión, pero considera que a forma non é a adecuada, concretamente non está de 

acordo con que se faga mención a débeda de Aquagest porque os veciños non están 

informados da situación. Sinala que ademais no expediente non consta o informe da 

auditoría que, por outro lado, non é definitivo non debéndose polo tanto ter en conta. O 

Sr. Leis anuncia a abstención do seu grupo. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, amosa a conformidade do seu grupo coa proposta, e 

explica que o feito de que existan facturas que figuran como pendentes e que xa 

estaban pagadas é debido a falta de persoal, que era escaso e facíano o mellor que 

podían. O Sr. Blanco pregunta por que non se dou conta do informe da auditoría e por 

que non se  presentou no rexistro de entrada dándolle conta ós grupos da oposición. 

 

O Sr. Alcalde aclara que non está entregado o informe definitivo da auditoría, so 

presentaron un informe provisional á espera das alegacións de Intervención e 

comprometese a entregarlle os grupos da oposición unha copia do informe definitivo da 

auditoría tan pronto o teña. 

 

Intervén o Sr. Sisto para dicir que el tampouco viu o informe provisional da auditoría, 

pero que o expediente de depuración de resultas é independente do citado informe, 

aínda que se aproveitou que os auditores mandaron cartas a todos os que figuraban na 

contabilidade como acredores para determinar cales non o eran realmente e que así o 
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comunicaron por escrito, para facer este expediente. Salienta que se trata dun 

documento técnico que depende de Intervención no que o grupo de goberno o único 

que fixo foi promovelo. 

 

O concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, aclara que el vai votar a favor da aprobación do 

expediente de depuración de resultas, pero quere que quede constancia de que pediu 

unha copia do informe da auditoría e non lla deron. Considera que non supoñía ningún 

prexuízo para o Concello que non se fixera este expediente ata que se contará co 

informe definitivo da auditoría. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, manifesta que, despois de escoitar ó Sr. Sisto recoñecer 

que nin sequera leu o informe da auditoría, parécelle que non é o procedemento a 

seguir  presentar ó Pleno unha proposta, que aínda que elaborada polos técnicos, ten 

contido político, baseada nos datos da auditoría que o Sr. Sisto di que non coñece. 

Considera que non se están facendo as cousas ben e anuncia a abstención do seu 

grupo, engadindo que en todo caso considera que o expediente de depuración de 

resultas debería facerse. 

 

O Sr. Blanco pregúntalle á Interventora se empresa auditora preguntou a todos os 

provedores do Concello, porque a el cónstalle que hai empresas ás que non se lle 

mandou a circular. 

 

Respóstalle a Interventora que a empresa auditora non ten problema en entregar as 

circulares remitidas ás empresas pero aclara que hai débedas do Concello que non se 

anulan con este expediente e que seguen pendentes de pago. Explica que o que fixo a 

auditoría foi unha relación das empresas ás que non se lle debe nada aínda que 

aparecían como acredoras  na contabilidade municipal. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

maioría, con sete votos a favor (6 BNG e 1 Grupo Mixto-INTEO-), e nove 

abstencións (5 do PP e 4 do PSdeG-PSOE) acorda aprobar o expediente de 

depuración de dereitos e obrigas recoñecidos procedentes de exercicios 

pechados, tal e como se desglosa nos anexos  adxuntos á proposta. 
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4.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL 2007. 

O Sr. Alcalde explica que se tramitou o expediente de aprobación da Conta Xeral do 

Concello correspondente ó ano 2007, que foi dictaminada favorablemente pola 

comisión especial de contas na sesión de 18/08/2008 e expúxose ó público sen que se 

presentaran reclamacións, reparos ou observacións contra a mesma, polo que somete 

á consideración do Pleno a  proposta da alcaldía de 07/10/2008 que se transcribe  

seguidamente: 

 
“Formulada e rendida a Conta Xeral do Orzamento do Concello de Teo de 2007, e dictaminada 
favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 18/08/2008, sometida a 
exposición pública durante o prazo de quince días hábiles consorte có artigo 116 da Lei 7/1985, 
de 2 de abril, BRL e 212 do RDL 2/2004,  de 5 de marzo,TRLFL, mediante anuncio no BOP 
num. 205 de 5 de setembro de 2007, e non presentándose durante dito prazo e os oito días 
seguintes ningunha reclamación, reparo ou observación, por esta Alcaldía proponse a adopción 
do seguinte acordo ó Pleno da Corporación: 
 
1º)Aprobar a Conta Xeral do Orzamento de 2007. 
 
2º)Rendir a Conta Xeral de 2007, unha vez aprobada, ó Consello de Contas, tal e como esixe o 
artigo 212.5 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
 
Tal e a miña proposta, non obstante o Pleno decidirá. 
Teo, 7 de outubro de 2008 
O ALCALDE 
 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 
acorda: 
 
1º) Aprobar a Conta Xeral do Orzamento de 2007. 
 
2º) Rendir a Conta Xeral de 2007, unha vez aprobada, ó Consello de Contas, tal e 
como esixe o artigo 212.5 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
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5º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE RELATIVA Á PROPOSTA SOBRE A 

MODIFICACIÓN DA DIRECTIVA 2003/88/CE RELATIVA Á ORDENACIÓN DO 

TEMPO DE TRABALLO. 

 

O Sr. Alcalde da conta da moción do PSdeG-PSOE de outubro de 2008, que se 

transcribe a continuación, e que foi dictaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de Presidencia de 24/10/2008. 

“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 sobre a modificación da Directiva 2003/88/CE relativa á 

Ordenación do tempo de traballo. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
O tempo de traballo é un dos elementos esenciais da relación laboral. Non é casual que as 
primeiras normas laborais tiñesen como función esencial acabar coas xornadas extenuantes que 
os patronos impoñían aos seus traballadores. As primeiras loitas obreiras lograron leis 
protectoras das mulleres e dos nenos, garantindo límites ás suas xornadas de traballo. Dende 
entón, a paulatina reducción do tempo de traballo foi unha constante reivindicación da clase 
traballadora e, á sua vez, un símbolo de avance social. 
O pasado día 10 de xuño o Consello de Ministros da Unión Europea de Emprego e Política 
Social aprobou a proposta de revisión da Directiva de 1993 sobre tempo de traballo. 
O texto aprobado permite aumentar ata 65 horas a xornada laboral o que supón un significativo 
paso atrás en materia de protección dos dereitos dos traballadores, que quebra garantías 
consagradas no Tratado e na Carta de Dereitos Fundamentais, e retrocede respecto á 
xurisprudencia do Tribunal de Xustiza Europeo, abocando a millóns de traballadores e 
traballadoras a horarios esaxerados. 
A postura española diante da proposta de Directiva foi de oposición a que mediante acordo 
individual entre o empresario e o traballador poida traballarse máis de 48 horas  á semana, por 
diversas e sólidas razóns: 
• consagraría na lexislación comunitaria unha xornada de traballo moi superior á aplicada na 
maioría dos países membros. 

• suporía renunciar á negociación colectiva en aras do acordo individual entre empresario e 
traballador, coa desprotección que iso supón para os traballadores e traballadoras. 

• empeoraría as condicións de seguridade e saúde no traballo. 
• prexudicaría a concialiación da vida laboral e familiar. 
• abriría a porta a prácticas de competencia desleal entre empresas, fomentando a 
deslocalización industrial. 

Por outro lado, o Parlamento de Galicia aprobou o 10 de setembro do ano en curso, por 
unamidade, unha Resolución na que rexeita a proposta de Directiva da Unión Europea sobre a 
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ampliación máxima do tempo de traballo semanal aprobada,  por maioría cualificada, polos 
ministros da Unión Europea. 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
O Grupo Municipal Socialista, á vista do anteriormente exposto, somete á consideración do 
Pleno esta moción para que adopte os seguintes acordos: 
1.- Instar ao Goberno de España a continuar liderando a oposición á ampliación da xornada 
laboral. 

2.- Apoiar ao Goberno de España para que siga traballando co grupo de países que tratará de 
modificar a Directiva 2003/88/CE, relativa á Ordenación do Tempo de Traballo, cando sexa 

tramitada no Parlamento Europeo. 

3.- Trasladar esta moción aos interlocutores sociais, ao Ministerio de Traballo e Inmigración, á 
representación en España da Comisión Europea, ao Parlamento Europeo e a todos os Grupos 

do Parlamento Europeo solicitando o seu apoio para rexeitar a modificación da mencionada 

Directiva”. 

 
O Sr. Alcalde cede a palabra ó Sr. Leis que explica que a directiva permite o 

incremento da xornada ata as 65 horas semanais e que o seu grupo entende que esta 

medida atenta contra os dereitos dos traballadores. 

 

O Sr. Parajó manifesta que está de acordo sempre que se modifique a redacción do 

primeiro punto da moción, dándolle a seguinte redacción “Instar ao Goberno de España 

a opoñerse á ampliación da xornada laboral”, se non absterase. 

 

O Sr. Blanco dí que está de acordo coa posición do Sr. Parajó. 

 

O Sr. Sisto non entende porque se trae ó Pleno esta moción do PSdeG-PSOE se hai 

unha moción consensuada por todos os grupos municipais aprobada o 30 de xuño. 

 

O Sr. Leis intervén para dicir que a moción non cuestiona o acordado no mes de xuño, 

senón que pretende instar o Goberno para que defenda os interese dos traballadores 

deste país. Engade que non entende por que na Comisión Informativa non se fixo 

ningunha emenda á redacción do texto e agora non se comparte. 

 

O Sr. Parajó insiste en que, se non se cambia o texto,  non apoia a moción. 

 

O Sr. Blanco di que se acceden a cambiar  o texto da moción votan a favor, se non 

abstéñense. 
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O Sr. Sisto pregunta por que se cambiou o texto que estaba consensuado, e aclara que 

aínda estando a favor do fondo do asunto, o seu grupo vaise abster. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por maioría, con catro 

votos a favor (4 PSOE) e 12 abstencións, (6 BNG, 5 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 

acorda: 

1.- Instar ao Goberno de España a continuar liderando a oposición á ampliación 
da xornada laboral. 
2.- Apoiar ao Goberno de España para que siga traballando co grupo de países 
que tratará de modificar a Directiva 2003/88/CE, relativa á Ordenación do Tempo 
de Traballo, cando sexa tramitada no Parlamento Europeo. 
3.- Trasladar esta moción aos interlocutores sociais, ao Ministerio de Traballo e 
Inmigración, á representación en España da Comisión Europea, ao Parlamento 
Europeo e a todos os Grupos do Parlamento Europeo solicitando o seu apoio 
para rexeitar a modificación da mencionada Directiva. 
 

6º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á  PROPOSTA SOBRE A 

XORNADA MUNDIAL POLO TRABALLO DECENTE. 

 

O Sr. Alcalde explica que a moción do PSdeG-PSOE de outubro de 2008, que se 

transcribe a continuación, foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

Presidencia de 24/10/2008. 

 

“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 E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS  
ASUNTO: Proposta sobre a Xornada Mundial polo Traballo Decente. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A Declaración da Organización Internacional do Traballo (OIT), relativa aos principios e 
dereitos fundamentais no traballo, adoptada no 1998, obriga a respectar e promover entre todos 
os Estados membros da Organización a liberdade de asociación e liberdade sindical, o 
recoñecemento efectivo da negociación colectiva e o dereito de folga, a eliminación do traballo 
forzoso e infantil, así como a eliminación de toda a discriminación en materia de emprego. 
A OIT introduciu no 1999 o concepto Traballo Decente como aquel que permite vivir 
dignamente, integrado por catro compoñentes, emprego, dereitos laborais, protección social e 
diálogo social, sendo os catro necesarios para crear perspectivas de progreso social e 
desenvolvemento. 
Doutra banda, os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM), basados na Declaración 
do Milenio de Nacións Unidas (200), que deben ser cumplidos antes do ano 2015, establecen, 
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entre outras cuestións, a erradicaicón da probreza extema e a fame, a extensión do ensino 
primario universal, a reducción da mortalidade infantil ou a promoción da igualdade de xénero. 
Así mesmo, e segundo diferentes órganos, axencias e programas de Nacións Unidas, a metade 
da forza laboral mundial gaña menos de 1,3 euros diarios; 12,3 millóns de persoas traballan en 
condicións de escravitude; 200 millón de nenos menores de 15 anos traballan en lugar de ir á 
escola e 2,2 millóns de persoas morren cada ano por mor de accidentes e doenzas laborais. 
Ademáis, nos países desenvolvidos incrementase a precariedade laboral e a Unión Europea 
encamíñase cara unha desregulación de normas sociais comunitarias. 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
O Grupo Municipal Socialista, á vista do anteriormente exposto, somete á consideración do 
Pleno esta moción para que adopte os seguintes acordos: 
1.- Mostrar o apoio á Xornada Mundial polo Traballo Decente,  convocada para o 7 de outubro 

pola Confederación Sindical Internacional (CSI), da que forman parte as organizacións 
sindicais máis representativas de España. 

2.- Pedir ao Goberno de España que promova o respecto ás Normas Fundamentais do Traballo, 
o Traballo Decente,  e traballe activamente para a consecución dos Obxectivos de 
Desenvolvemento do Milenio. 

3.- Trasladar esta moción aos interlocutores sociais, ao Ministerio de Traballo e Inmigración, á 
Oficina de España da OIT e ás Representacións en España da Comisión Europea e do 
Parlamento Europeo.” 

 
O Sr. Alcalde cede a palabra ó Sr. Leis quen di que as modificacións das propostas 

deben facerse nas comisións informativas e non no transcurso do Pleno. 

 

En relación coa moción transcrita, o Sr. Leis entende que debería facerse unha 

manifestación aínda que só teña caracter testimonial. 

 

O Sr. Parajó di estar de acordo co contido da moción e anuncia que vai votar a favor. 

 

O Sr. Alcalde intervén para manifestar que están de acordo co contido da moción en 

xeral, aínda que se poderían matizar algunhas cousas. Anuncia o voto a favor do  BNG. 

 

O Sr. Blanco dí que o seu grupo tamén vai votar a favor da moción. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade, dos 

asistentes (6 BNG, 5 PP, 4 do PSdeG-PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-) acorda: 

1.- Mostrar o apoio á Xornada Mundial polo Traballo Decente,  convocada para o 
7 de outubro pola Confederación Sindical Internacional (CSI), da que forman 
parte as organizacións sindicais máis representativas de España. 
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2.- Pedir ao Goberno de España que promova o respecto ás Normas 
Fundamentais do Traballo, o Traballo Decente,  e traballe activamente para a 
consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. 
3.- Trasladar esta moción aos interlocutores sociais, ao Ministerio de Traballo e 
Inmigración, á Oficina de España da OIT e ás Representacións en España da 
Comisión Europea e do Parlamento Europeo. 
 

 

7º.-  DICTAME DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE RELATIVA Á PROPOSTA SOBRE A 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS COA NEGOCIACIÓN SOBRE A 

REFORMA DO MODELO DE FINANCIAMENTO LOCAL. 

 

O Sr. Alcalde explica que a moción do PSdeG-PSOE de outubro de 2008, rexistrada de 

entrada o 1 de outubro, co nº 9.236, e que se transcribe a continuación foi dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Presidencia de 24/10/2008. 

 

“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 E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS  
ASUNTO: Proposta sobre a a adopción de medidas relacionadas coa negociación 

sobre a reforma do modelo de financiamento local. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
O pasado 13 de setembro reuniuse na cidade de Zaragoza o Consello Territorial da FEMP que 
representa a todas as Federacións territoriais de Municipios, Provincias, Consellos e Cabidos 
Insulares. Alí aprobouse por unanimidade unha Resolución de todos os participantes 
relacionada coa adopción de medidas sobre a negociación da reforma do modelo de 
financiamento local. 
A FEGAMP, nunha recente reunión da súa Executiva, e por unanimidade, acordou así mesmo 
que na negociación do novo modelo de financiamento local deberían ser introducidos os 
criterios de número de entidades singulares de poboación, extensión do territorio e 
avellentamento poboacional na distribución da participación en ingresos do Estado por influír 
nos custes de prestación dos servizos municipais. 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
Consecuentemente, coa finalidade de asumir e subscribir todas as propostas aprobadas polo 
Consello Territorial da FEMP e pola Comisión Executiva da FEGAMP, o Grupo Municipal 
Socialista somete a consideración do Pleno esta moción para que este adopte os seguintes 
acordos: 
1.- En execución dos compromisos expresados polo Goberno da Nación, para garantir un 
modelo de Reforma de Financiamento Local, que permita dotar aos gobernos locais dun 

financiamento axeitado e suficiente, de forma vinculada e simultánea á reforma do 

financiamento autonómico, garantindo a participación das entidades locais nos ingresos das 
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CC.AA., expresar a firme vontade de apoiar á FEMP durante o proceso de negociación que 

está a realizar en representación e defensa dos intereses de todas as entidades locais. 

2.- Considerar necesaria a unidade dos municipalistas en torno ás propostas pola FEMP, que 
require unha resposta dende a lealdade institucional por parte dos responsables do Ministerio 

de Economía e Facenda, Ministerio de Administracións Públicas e gobernos das CC.AA, que 

aínda sendo coherente en relación á situación económica xeral, garanta a actividade, a 

prestación de servizos e o exercicio das responsabilidades públicas que se realizan de modo 

efectivo dende os Concellos, Deputacións, Consellos e Cabildos Insulares. 

3.- Considerar necesario incrementar a proposta de previsións para o exercicio orzamentario do 
ano 2009, presentada polo Ministerio de Economía e Facenda, en aplicación do sistema 

actual de financiamento, en relación á participación dos tributos do Estado polas entidades 

locais, e que se inclúa unha previsión de aumento do financiamento local con cargo aos 

orzamentos do ano 2009. 

4.- Solicitar do Goberno do Estado o compromiso firme de mellorar o financiamento local, 
incorporando recursos adicionais para as Corporacións Locais, ao igual que se incluíu unha 

proposta do Ministerio de Economía para as CC.AA. 

5.- Reiterar a necesidade de que este proceso de negociación sexa impulsado nas próximas 
semanas, conforme ao calendario e contados aprobados na Mesa Negociadora Bilateral 

FEMP-Goberno, pechando simultáneamente o acordo de financiamento local xunto co das 

CC.AA. 

6.- Unha vez pechado o acordo de negociación deste proceso, debe formularse a súa 
continuidade nos ámbitos territoriais entre os gobernos das CC.AA e os partidos políticos e 

cada unha das Federacións Territoriais, para determinar a participación das Entidades Locais 

nos ingresos das CC.AA, para avanzar no proceso da segunda descentralización 

desenvolvendo o Pacto Local. 

7.- Instar, coincidindo coa resolución aprobada polo Consello Territorial da FEMP en Zaragoza, 
ao Goberno da Nación e a todos os partidos políticos representados no Parlamento do Estado 

para acadar de forma inmediata, dende o imprescindible consenso, un Acordo de Estado para 

a aprobación dun novo Estatuto do Goberno Local onde se recoñeza o marco de 

competencias reais e se respecten os principios básicos e irrenunciables de igualdade, 

equidade, suficiencia financiera e autonomía local en todo o territorio, de Concellos, 

Deputacións, Consellos e Cabildos Insulares. 

8.- Instar a que na reforma do modelo de financiamento local, para a distribución da 
participación nos ingresos do Estado, se teñan en conta os criterios de número de entidades 

de poboación, extensión territorial e avellentamento, de acordo coa resolución da FEGAMP.” 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ó Sr. Leis quen di que a preocupación  polo financiamento 

local é importante, e engade que as Entidades Locais foron as grandes esquecidas na 

descentralización administrativa. Explica que a FEMP ven de acordar unha serie de 

medidas para reformar o financiamento local e que a FEGAMP pediu introducir 

algunhas modificacións intentando que se apliquen criterios que favorezan á 

Comunidade Autónoma de Galicia, sendo necesario adoptar as medidas propostas na 

moción. 
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Neste momento, sendo as vinte e unha horas e cinco minutos, ausentase do salón de 

sesións a concelleira do BNG, Carme Hermida. 

 

Intervén  O Sr. Parajó para dicir que sería necesario que non se discriminaran ós 

concellos polo seu color político.  

 

O Sr. Blanco di que esta de acordó coa moción. 

 

O Sr. Sisto intervén para manifestar que apoian a moción sempre que recolla a 

dispersión da poboación como criterio de financiamento. 

 

O Sr. Leis aclara que os redactores citan, no apartado 8, o criterio de número de 

núcleos, pero queren referirse á dispersión da poboación, polo que non hai 

inconveniente en  recoller este criterio no punto 8. O portavoz do PSOE dille ó Sr. 

Parajó que na FEGAMP están representados todos os partidos políticos con 

representación en Galicia, e que a moción pretende fundamentalmente garantir o 

financiamento por lei, evitando a discrecionalidade. 

 

O Sr. Parajó aclara que o que el quere é que non haxa discrecionalidade e nese caso 

apoia a moción. 

 

O Sr. Blanco di que se a moción recolle a emenda “in voce” do Sr. Sisto, o seu grupo 

tamén apoia a moción. 

 

O Sr. Leis non pon impedimento a emenda do Sr. Sisto polo que se modifica o 

apartado 8 da moción incluíndo a dispersión da poboación como criterio de 

financiamento. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

asistentes (5 BNG, 5 PP, 4 do PSdeG-PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), acorda:  
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1.-  En execución dos compromisos expresados polo Goberno da Nación, para 

garantir un modelo de Reforma de Financiamento Local, que permita dotar aos 

gobernos locais dun financiamento axeitado e suficiente, de forma vinculada e 

simultánea á reforma do financiamento autonómico, garantindo a participación 

das entidades locais nos ingresos das CC.AA., expresar a firme vontade de 

apoiar á FEMP durante o proceso de negociación que está a realizar en 

representación e defensa dos intereses de todas as entidades locais. 

2.- Considerar necesaria a unidade dos municipalistas en torno ás propostas pola 

FEMP, que require unha resposta dende a lealdade institucional por parte dos 

responsables do Ministerio de Economía e Facenda, Ministerio de 

Administracións Públicas e gobernos das CC.AA, que aínda sendo coherente en 

relación á situación económica xeral, garanta a actividade, a prestación de 

servizos e o exercicio das responsabilidades públicas que se realizan de modo 

efectivo dende os Concellos, Deputacións, Consellos e Cabildos Insulares. 

3.- Considerar necesario incrementar a proposta de previsións para o exercicio 

orzamentario do ano 2009, presentada polo Ministerio de Economía e Facenda, 

en aplicación do sistema actual de financiamento, en relación á participación dos 

tributos do Estado polas entidades locais, e que se inclúa unha previsión de 

aumento do financiamento local con cargo aos orzamentos do ano 2009. 

4.- Solicitar do Goberno do Estado o compromiso firme de mellorar o 

financiamento local, incorporando recursos adicionais para as Corporacións 

Locais, ao igual que se incluíu unha proposta do Ministerio de Economía para as 

CC.AA. 

5.- Reiterar a necesidade de que este proceso de negociación sexa impulsado 

nas próximas semanas, conforme ao calendario e contados aprobados na Mesa 

Negociadora Bilateral FEMP-Goberno, pechando simultáneamente o acordo de 

financiamento local xunto co das CC.AA. 

6.- Unha vez pechado o acordo de negociación deste proceso, debe formularse a 

súa continuidade nos ámbitos territoriais entre os gobernos das CC.AA e os 

partidos políticos e cada unha das Federacións Territoriais, para determinar a 

participación das Entidades Locais nos ingresos das CC.AA, para avanzar no 

proceso da segunda descentralización desenvolvendo o Pacto Local. 
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7.- Instar, coincidindo coa resolución aprobada polo Consello Territorial da FEMP 

en Zaragoza, ao Goberno da Nación e a todos os partidos políticos representados 

no Parlamento do Estado para acadar de forma inmediata, dende o 

imprescindible consenso, un Acordo de Estado para a aprobación dun novo 

Estatuto do Goberno Local onde se recoñeza o marco de competencias reais e se 

respecten os principios básicos e irrenunciables de igualdade, equidade, 

suficiencia financiera e autonomía local en todo o territorio, de Concellos, 

Deputacións, Consellos e Cabildos Insulares. 

8.- Instar a que na reforma do modelo de financiamento local, para a distribución 

da participación nos ingresos do Estado, se teñan en conta os criterios de 

dispersión da poboación, número de entidades de poboación, extensión 

territorial e avellentamento,  de acordo coa resolución da FEGAMP. 

 

 

8º.-  DICTAME DAS MOCIÓNS POS 2009  

 

Incorporase á sesión a concelleira D.ª Carme Hermida, ás vinte e unha horas e quince 

minutos. 

A Secretaria dá conta das mocións do PSdeG-PSOE, MO:08-33 e MO:08-40, 

rexistradas de entrada o día 1 e o día  20 de outubro respectivamente, que foron   

dictaminadas desfavorablemente pola comisión informativa de Urbanismo, Vivenda e 

Infraestructuras de 24/10/2008, e da moción conxunta do BNG, IN-TEO e PP, 

rexistradas de entrada o 21/10/2008, dictaminadas favorablemente pola comisión 

informativa de Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras  de 24/10/2008, que se 

transcriben a continuación. 

 

MOCIÓN MO:08-33 

“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO (previo 
DITÁME da COMISIÓN INFORMATIVA correspondente) O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA, Carlos Rego Jorge, Ó ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 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 de acondicionamento e mellora da estrada de Pontevea a Pazos (coñecida 
antigamente como Pista das Areas) e conseguinte ampliación da Ponte dos Pasos. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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A estrada que comunica Pontevea con Pazos é un vial da rede sencundaria municipal que enlaza o 
núcleo urbano de Pontevea coa estrada autonómica Padrón-Ponte Ulla. 
 
Sempre foi unha vía tradicionalmente utilizada pola veciñanza da zona, mais nos últimos tempos, 
consonte co reforzamento de Pontevea como foco de atracción comercial dunha grande área da zona, 
está adquirindo unha relevancia cada vez maior como vía de comunicación entre a parte occidental da 
parroquia de Reis e mesmo da zona de Padrón co núcleo urbano de Pontevea. Como consecuencia delo 
está a soportar un intenso tráfico tanto de vehículos como de persoas a pé que viven nas inmediacións. 
 
Dentro do seu trazado está localizada unha parte coñecida como Ponte dos Pasos que atravesa o 
chamado Río Pequeno ou Río Santa Lucía. Esta ponte, na súa actual configuración, supón un 
estrangulamento na capacidade do vial que repercute negativamente nas condicións de seguridade da 
mesma. A estructura dos pretís con varandas de ferro en mal estado ven acrecentar o nivel de perigo 
desta estructura viaria. Nos últimos tempos xa houbo que lamentar graves accidentes neste punto. Por 
outra banda, a ponte, dada asúa débil estructura, queda inutilizada coas frecuentes enchentas de auga 
que se producen na zona. 
 
Por último, compre salientar que estamos a falar dun vial que alomenos en parte ten unha dimensión 
urbana xa que parte do seu trazado está incorporado ao asentamento de Pontevea. 
 
O actual firme de gravilla ten que ser obxecto de constantes labores de conservación precisamente polas 
razóns que antes vimos de subliñar. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O Grupo Municipal Socialista, diante das razóns expostas, propón: 
 

1.- Elaborar un proxecto técnico de acondicionamento e mellora deste vial para a súa incorporación ao 
POS do 2009. 

2.- Este proxecto, no que se ha incluír a ampliación da Ponte dos Pasos, debe contemplar rego asfáltico 
con aglomerado en quente, sinalización horizontal e vertical, e construcción de beirarrúas e 
reforzamento do alumeado público alomenos no seu traxecto urbano.” 

 
 
MOCIÓN MO: 08-40 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO (previo 
DITÁME da COMISIÓN INFORMATIVA correspondente) O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA, Carlos Rego Jorge, Ó ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 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 pola que se solicita a inclusión dentro do P.O.S. 2009 (Plan de Obras e Servicios da 
Deputación) as obras de acondicionamento e mellora da estrada local que vai dende a Igrexa de Calo a 
Socastro, a través de Texexe ata o cruce coa N-550. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O Grupo Municipal Socialista ven solicitando dende hai tempo a elaboración dun Plan Municipal de 
Estradas que, a partir dun diagnóstico do seu estado actual, contemple medidas e prazos para o 
acondicionamento e mellora da rede viaria de titularidade municipal. 
 
Esto, entre outras cousas, permitiríanos dotarnos de elementos obxectivos e racionais para acometer 
progresivamente actuacións destinadas a mellorar sensiblemente as nosas infraestructuras viarias o que, 
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dende o noso punto de vista, debese de convertir nun obxectivo estratéxico prioritario da presente 
lexislatura. 
 
Obviamente haberá que distinguir distintos niveis de intervención tendo en conta a importancia de cada 
vial según a súa condición de elemento vertebrador do territorio e o volume de tráfico que soporta. Nuns 
casos haberá que facer intervencións estructurais moito máis de fondo e noutros impulsar medidas de 
conservación mínimamente efecientes e áxiles. 
Nesa liña se enmarca a proposta global que o Grupo Socialista trasladou por escrito para o POS 2009. 
 
O que non é menos certo é que namentras non se elabore este Plan por parte do Goberno Municipal 
compre atender as demandas que no día a día se nos presentan. 
 
Entre as estradas que se significan polo seu emprazamento estratéxico e que neste intre se atopan nun 
estado de deterioro moi avanzado se atopa o vial que dende o cruce da N-550 e pasando polo núcleo de 
Texexe desemboca a través dunha Y na Igrexa de Calo e/ou na aldea de Socastro. 
 
Esta intervención faise necesaria e urxente, e dada a importancia da mesma estimamos que no proxecto 
hai que contemplar, entre outras cuestións, unha nova capa de rodadura con aglomerado en quente e a 
correspondente sinalización vertical e horizontal. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Diante de todo o anteriormente exposto, e en coherencia cos criterios que o Grupo Socialista trasladou 
ao goberno municipal para o P.O.S. 2009, ademáis de reiterar a necesidade de que o Goberno Local 
elabore un Plan de Estradas Municipal, sometemos a consideración do Pleno a seguinte proposta de 
resolución: 
 

1.- Que por parte do goberno municipal se encargue a elaboración do Proxecto Técnico desta estrada 
Igrexa de Calo/Socastro ata curce da N-550 por Texexe para incluir na relación de obras que esta 
Corporación ha remitir á Deputación dentro do P.O.S. 2009. 

2.- Neste Proxecto Técnico debese contemplar, como dixemos anteriormente, unha nova capa de 
rodadura con aglomerado en quente, a sinalización vertical e horizontal, o reforzamento do alumeado 
púbrico, a recollida de pluviais con materiais consistentes e a probable urbanización (construcción de 
beirarrúas) nalgún dos seus tramos.” 

 

MOCIÓN CONXUNTA DO BNG, PP e IN-TEO 

“MOCIÓN PARA INCLUÍR DENTRO DO POS 2009 (Plan de obras e servizos da Deputación), AS 
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA ESTRADA LOCAL QUE VAI DENDE A IGREXA 
DE CALO E SOCASTRO, A TRAVÉS DE TEXEXE, ATA O CRUCE COA N-550 

 

Entre as estradas que se significan polo seu emprazamento estratéxico e que neste intre se atopan nun 
estado de deterioro moi avanzado atópase a vía que dende o cruce da N-550, e pasando polo núcleo de 
Texexe, desemboca na Igrexa de Calo e Socastro. 

 

Esta intervención faise necesaria e urxente, e dada a importancia da mesma estimamos que no proxecto 
hai que contemplar unha nova capa de rodadura con aglomerado en quente e a correspondente 
sinalización vertical e horizontal. 

 

En coherencia coas exposicións e criterios expresados e consensuados na Xunta de Portavoces 
celebrada o día 7 deste mes de outubro de cara a facer propostas para incorporar ao POS 2009, 
sometemos a consideración do Pleno a seguinte proposta: 
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ACORDO 

1.- Apoiar o acordo acadado na Xunta de Portavoces de incluír na relación de obras que esta 
Corporación debe remitir á Deputación dentro do POS 2009, o arranxo da pista N-550 –Texexe-Igrexa de 
Calo/Socastro. 

 

2.- Determinar que o Proxecto Técnico débese contemplar unha nova capa de rodadura con aglomerado 
en quente, a sinalización vertical e horizontal, e a recollida de pluviais 

En Teo, a 20 de outubro de 2008”  

 
O Sr. Leis pide a palabra para aclarar unha cuestión de orde, e di que non lle parece 

acertada a redacción do enunciado do punto da orde do día “MOCIONS POS/2009”,  e 

pide que se vote primeiro a moción do PSdeG-PSOE MO:08-33 sobre o 

acondicionamento e mellora da estrada de Pontevea a Pazos e conseguinte ampliación 

da Ponte dos Pasos, rexistrada de entrada o 1 de outubro e despois as outras, e 

engade que non entende a forma de presentar as tres mocións, do BNG, PP e IN-TEO, 

con un contido idéntico, xa que incluso se podería dicir que son copias unhas das 

outras. 

 

O Sr. Sisto explica que a razón de que se presentaran as tres mocións é para dar 

resposta á forma de presentar as mocións polo PSdeG-PSOE.  

 

O Sr. Alcalde di que non ten inconveniente en que se debata primeiro a moción que fai 

referencia á Ponte dos Pasos, que está dictaminada desfavorablemente pola Comisión 

Informativa. 

 

Neste momento, sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos, auséntase do 

salón de sesións o concelleiro do BNG, D. Ángel Rey. 

 

En relación co contido da moción, o Sr. Leis aclara que o PSdeG-PSOE a presenta o 

día 1 de outubro, e nela proponse que se inclúa no POS/09 a Ponte dos Pasos e o 

acondicionamento de estrada de Pontevea a Pazos, para o que se deberá redactar un 

proxecto integral que comprenda o asfaltado en quente, sinalización horizontal e 

vertical, construcción de beirarrúas e reforzamanto do alumeado público, porque nos 

proxectos que se facían ata agora contemplábase simplemente o afirmado e opina que 

non é suficiente. 
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O Sr. Parajó di que na xunta de portavoces acordouse incluír no POS/2009 unhas 

obras determinadas entre as que se encontraba a Ponte dos Pasos, e polo tanto 

considera que se debe manter ese acordo da  xunta de portavoces. 

 

O Sr. Blanco aclara que na xunta de portavoces, que se fixo para decidir as obras do 

POS, acordouse incluír obras propostas polo PSdeG-PSOE, como a Ponte dos Pasos 

e a estrada de Texese, e outras obras propostas polos distintos grupos municipais e 

entende que hai que respectar ese acordo xa que para iso se fan as xuntas de 

portavoces. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos incorporase á sesión o concelleiro do 

BNG, D. Ángel Rey. 

 

O Sr. Sisto di que se as xuntas de portavoces non serven para nada mellor é non 

facelas, pero si se fan hai que respectar os acordos que adopten, e neste caso 

chegouse a un acordo de todas as forzas políticas de meter unhas obras concretas no 

POS/09, aínda que a voceira do PSdeG-PSOE non se manifestou porque dixo que tiña 

que consultalo, e despois o PSOE aparece coa moción por rexistro, sen respectar o 

acordado. 

 

Respostalle o Sr. Leis que a discusión non é sobre a xunta de portavoces, se non que a 

cuestión é que o PSdeG-PSOE presenta a moción o día 1 de outubro,  na que se pedía 

incluír a Ponte dos Pasos e a estrada de Pontevea a Pazos e non se tivo en conta pola 

xunta de portavoces que se celebra o día 7 de outubro. Cree que se está confundindo á 

xunta de portavoces coa comisión informativa, que é a quen lle corresponde dictaminar 

as obras do POS que logo acorda o Pleno, e dille ó Sr. Sisto que a documentación hai 

que poñela toda a disposición de todos os membros da Corporación, sinalando que isto 

non se fixo coa documentación que tiña presentada por escrito o PSdeG-PSOE. 

 

Neste momento, sendo as vinte e unha horas e corenta minutos sae do salón de 

sesións a concelleira do BNG, D.ª Carme Dieguez. 
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O Sr. Leis engade que el non quere polemizar sobre este asunto, que o que quere é 

que se fagan as obras que os veciños veñen reclamando dende fai tempo, e o grupo de 

goberno nin sequera finalizou a tramitación da autorización ante a Consellería de Medio 

Ambiente para facer esta ponte, e insiste en que a moción está presentada antes da 

xunta de portavoces. 

 

O Sr. Parajó di que cree que é mellor non facer as xuntas de portavoces, porque se as 

obras propostas polo PSdeG-PSOE superan o importe do POS/09, que o PSdeG-

PSOE propoña as obras ó grupo de goberno para que redacte os proxectos e xa está. 

 

O Sr. Blanco considera que a Ponte dos Pasos é necesaria, e xa estaba prevista pola 

anterior Corporación, engade que na xunta de portavoces acordouse meter esa obra, 

pero que non se vai gastar todo o POS en Pontevea, porque hai obras necesarias en 

todas as parroquias. Salienta que os acordos da xunta de portavoces hai que 

respectalos. 

 

O Sr. Sisto dille ó Sr. Leis que non se tramitou a autorización de Augas de Galicia 

porque obrigaban a modificar o proxecto separando os apoios, o que incrementaba o 

presuposto da obra ata 150.000 euros, o que implicaba  a necesidade de tramitar unha 

nova autorización. Engade que as decisións das xuntas de portavoces teñen que 

respectarse, ou non vale a pena facelas. Anuncia o voto en contra do seu grupo. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por maioría, con 12 votos 

en contra (6 BNG, 5 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO-) e 4 a favor (4 do PSdeG-PSOE), 

acorda rexeitar a moción do PSdeG-PSOE MO:08-33. 

 

A continuación o Sr. Alcalde da a palabra ó Sr. Leis que defende a moción do PSdeG-

PSOE  MO:08-40, rexistrada de entrada o día 20 de outubro. 

 

O Sr. Leis di que a moción anterior presentouse antes da xunta de portavoces, pero 

que ademais quen ten que acordar as obras do POS/09 é a comisión informativa, non a 
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xunta de portavoces, e pregúntalle os grupos municipais do PP e de IN-TEO se 

dispoñían da copia da primeira moción antes da xunta de portavoces e se o grupo de 

goberno lle pasou un escrito que presentou o PSdeG-PSOE con posterioridade á 

reunión da xunta de portavoces, no que se suxería que se convocase unha nova xunta 

de portavoces para concretar as obras. Con respecto a moción MO:08-44, rexistrada 

de entrada o 20 de outubro, o Sr. Leis aclara que na xunta de portavoces  do 15 de 

setembro o Sr. Sisto falou duns criterios a seguir para as obras do POS e, 

posteriormente o PSdeG-PSOE presentou un escrito no que se contemplaban uns 

criterios distintos. 

 

Neste momento, sendo as vinte e dúas horas auséntase do salón de sesións o 

concelleiro do PP,  D. Antonio Castroagudín. 

 

Continua o Sr. Leis explicando que  as propostas que faga cada grupo deben 

fundamentarse en que o criterio do grupo de goberno de incluír solo obras de 

saneamento non é compartido polo PSdeG-PSOE, que considera importante as obras 

da rede viaria, por iso propuxo a aprobación dun plan director, e na moción reclámase 

un plan de estradas municipais feito con criterios técnicos e obxectivos. 

 

Incorporase á sesión plenaria o Sr. Castroagudín, cando son as vinte e dúas horas e 

tres minutos. 

´ 

O Sr. Leis prosigue dicindo que a consecuencia da xunta de portavoces do 7 de 

outubro o PSdeG-PSOE presenta un documento o 16 /10, que o grupo de goberno 

tampouco trasladou ós demais grupos municipais. Entende que cada grupo municipal 

ten dereito a presentar as súas propostas para o POS, ou ben a presentar unha moción 

conxunta, pero parécelle triste que os tres grupos presenten tres mocións fotocopiadas, 

despois de que o PSdeG-PSOE presentara a moción. Explica que o BNG presenta a 

súa, o Sr. Parajó copiaa e failla chegar ó Sr. Mata para que a presentara e sae o tema 

nos medios de comunicación. Considera o Sr. Leis que o PP non pasou a información, 

nin o BNG tampouco, e engade que o que se está evidenciando é que o PP está de 

convidado de pedra. 
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Neste momento toma a palabra o Sr. Parajó para dicir que el tampouco. Dille ó Sr. Leis 

que á xunta de portavoces ven unha concelleira do PSdeG-PSOE, adóptanse uns 

acordos e despois desautorizase a esa concelleira e preséntanse mocións despois da 

xunta de portavoces, propoñendo obras con orzamento superior ó importe total do 

POS/09. 

 

O Sr. Blanco dille ó Sr. Leis que o PP non é ningún convidado de pedra, e recórdalle 

que a xunta de portavoces acorda incluír no POS/09 unhas obras determinadas e hai 

que respectar o acordo e polo tanto o PP vai votar en contra da moción do PSdeG-

PSOE. 

 

Intervén o Sr. Sisto e acláralle ó Sr. Leis que a responsabilidade de entregarlle escritos 

e documentación do PSdeG-PSOE ós demais grupos municipais, non é del. Dille ó Sr. 

Leis que algo estará facendo mal cando todos os grupos municipais, menos o grupo 

socialista,  están de acordo neste punto. 

 

O Sr. Leis di que eles presentan os documentos por rexistro e a obriga do grupo de 

goberno é poñelos encima da mesa, e encanto o importe das obras, o que se pide é 

que se redacten os proxectos e logo xa se verá como se encaixan todas as obras, pero 

o que non se pode facer é chegar a última hora cos proxectos feitos polo grupo de 

goberno, e o que se pide dende o seu grupo municipal é que se redacte un plan de 

estradas municipais. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por maioría, con 12 votos 

en contra (6 BNG, 5 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO-) e 4 a favor (4 do PSdeG-PSOE), 

acorda rexeitar a moción do PSdeG-PSOE MO:08-40. 

 

A continuación o Sr. Alcalde di que lle parece unha situación patética que as xuntas de 

portavoces sirvan para aumentar os debates en vez de favorecer os acordos por 

consenso, e dille ó Sr. Leis que está facendo unha interpretación do que pasou na 
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xunta de portavoces, á que non asistiu, pasando a xunta de portavoces a converterse 

nun problema en vez de ser unha solución.   

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

aistentes, (6 BNG, 5 PP, 4 do PSdeG-PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), acorda: 

1.- Apoiar o acordo acadado na Xunta de Portavoces de incluír na relación de 

obras que esta Corporación debe remitir á Deputación dentro do POS 2009, o 

arranxo da pista N-550 –Texexe-Igrexa de Calo/Socastro. 

2.- Determinar que o Proxecto Técnico débese contemplar unha nova capa de 

rodadura con aglomerado en quente, a sinalización vertical e horizontal, e a 

recollida de pluviais. 

 

9.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE A LIÑA DO FERROCARRIL DE CURTO 

TRAXECTO SANTIAGO DE COMPOSTELA-VILAGARCÍA DE AROUSA. 

 

O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG de 20 de outubro de 2008, rexistrada de 

entrada o 21 de outubro, co nº 9.888, dictaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras de 24/10/2008, que se transcribe. 

 

“MOCIÓN SOBRE A LIÑA DE FERROCARRIL DE CURTO TRAXECTO SANTIAGO DE 

COMPOSTELA – VILAGARCÍA DE AROUSA 

 

Como de todos e todas sabemos, estase a construír a nova vía do tren de velocidade alta 

que unirá A Coruña con Vigo e, como consecuencia, existe unha alta probabilidade de que 

desapareza, en poucos anos, o tránsito de trens pola actual vía. Pódese afirmar que o tren é 

o medio de transporte colectivo máis económico, máis respetuoso co medio ambiente e o 

máis seguro, e mesmo concluír que será o transporte ideal do futuro. 

Entendemos que o treito de curto trayecto Santiago – Vilagarcía é necesario e fundamental 

para o desenvolvemento do tecido prductivo e socioeconómico da nosa comarca e mesmo 

da área metropolitana Compostela. Tampouco se deben esquecer as múltiples posibilidades 
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de aproveitamento realcionadas co ocio ou coas actividades lúdicas e turísticas. Estes novos 

enfoques permitiría manter a vía actual en uso para curtos trayectos de pasaxeiros e 

mercaderías. 

Se quedaramos sen tren, reducindo aínda máis os xa precarios medios colectivos de 

transporte dos que dispoñemos, os intereses de boa parte da cidadanía do noso territorio 

veríanse seriamente afectados. Consecuentemente propoñemos ao Pleno a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

1.- Iniciar contactos cos representantes dos concellos de Padrón, Santiago, Ames, 

Pontecesures, Valga, Catoira, e Vilagarcía, que son os outros concellos polos que 

pasa a vía actual, para tratar de potenciar a idea de manter un servizo de curto 

traxecto empregando esta infraestructura. 

2.- Trasladar ao Presidente da Xunta de Galicia e ás Consellerías competentes esta 

iniciativa, co obxecto de demandar o seu apoio e a realización das xestións 

encamiñadas a este fin. 

3.- Comunicar este acordo aos concellos mencionados anteriormente, ás 

autoridades da Xunta de Galicia, ao Ministerio de fomento e a RENFE. 

En Teo, a 20 de outubro de 2008 

Asdo.: Rafael Sisto Edreira 
Portavoz Municipal do BNG” 

 

 

O Sr. Parajó pide que se abra a estación de Osebe. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 

acorda:  
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1.- Iniciar contactos cos representantes dos concellos de Padrón, Santiago, 

Ames, Pontecesures, Valga, Catoira, e Vilagarcía, que son os outros concellos 

polos que pasa a vía actual, para tratar de potenciar a idea de manter un servizo 

de curto traxecto empregando esta infraestructura. 

2.- Trasladar ao Presidente da Xunta de Galicia e ás Consellerías competentes 

esta iniciativa, co obxecto de demandar o seu apoio e a realización das xestións 

encamiñadas a este fin. 

3.- Comunicar este acordo aos concellos mencionados anteriormente, ás 

autoridades da Xunta de Galicia, ao Ministerio de Fomento e a RENFE. 

 

 10º.- DICTAME DA MOCIÓN DE INTEO SOBRE PINTADO NA N-550. 

 

O Sr. Alcalde da conta da moción de IN-TEO de 17 de outubro de 2008, rexistrada de 

entrada co nº 9.810, dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras de 24/10/2008, que se transcribe: 

 

“F. Manuel Parajó Liñares, concelleiro de IN- Teo na Corporación Municipal do Concello de 

Teo, presenta para o seu debate no vindeiro pleno ordinario, esta moción en base ós 

seguintes motivos: 

I.- Por parte de FOMENTO, en datas recentes procedeuse a dotar de rego asfáltico novo e 

pintado a Estrada N-550 ó seu paso pola parroquia de Calo deste Concello. 

II.- Rematadas as obras, múltiples veciños da parroquia de Calo transmitiron ó Concelleiro 

que asina a presente moción, o seu malestar polo pintado da referida estrada, na que 

proliferan as liñas continuas e impiden ós veciños e empresarios a entrada e saída ás súas 

vivendas e negocios, tendo que recorrer varios Km. para poder chegar ás rotondas que ll e 

permitan acceder a estes. 

III.- Á presente moción, acompaño plano da zona no que sinalo os puntos nos que sempre 

existiu liña descontinua e na actualidade LIÑA CONTINUA, impedindo dese xeito o libre 

acceso dos usuarios e veciños ás diversas estradas municipais que entroncan coa citada N-

550. 
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É polo que solicito ó pleno do concello a adopción de acordo polo que se solicite a FOMENTO 

un novo planteo do pintado da referida N-550 para que, e sempre dentro das mais 

elementais normas de seguridade vial, se dote de liñas descontinuas os diversos puntos que 

se sinalan. 

TEO, 17 de outubro de 2008. 

Asdo.: F. Manuel Parajó Liñares.” 

 

Neste momento, sendo as vinte e dúas horas trinta minutos, abandona o salón de 

Plenos a concelleira do PSdeG-PSOE, D.ª Sandra Riveiro. 

 

O  Sr. Parajo explica que o pintado da estrada 550, ó seu paso pola parroquia de Calo, 

impide a entrada ás casas, polo que se pretende que Fomento repinte a estrada na 

zona sinalada no plano que se adxunta á moción. Engade que a asociación de veciños 

tamén pide que se fagan beirarrúas e pasos de peóns, e cree que debería engadirse 

etas peticións á moción.  

   

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 

acorda solicitar a FOMENTO un novo planteo do pintado da referida N-550 para 

que, e sempre dentro das mais elementais normas de seguridade vial, se dote de 

liñas descontinuas os diversos puntos que se sinalan, e que fagan beirarrúas e 

pasos de peóns na mesma zona. 

 

11.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á PROPOSTA DE 

CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CLAREXAR TÓDOLOS 

FEITOS QUE RODEAN Ó ASUNTO DAS OBRAS DO TRAMO SOLLÁNS-LUOU DA 

ESTRADA MILLADOIRO-PONTEVEA. 

 

O Sr. Alcalde da conta da moción do PSdeG-PSOE de 29 de setembro de 2008, 

rexistrada de entrada o 8 de outubro co nº 9.464, MO:08-35, que se transcribe a 

continuación, e que foi dictaminada desfavorablemente pola Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras de 24/10/2008. 
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“MOCIÓN DE UREXENCIA PRESENTADA POLO GRUO 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 de creación dunha Comisión de Investigación para clarexar todos os feitos que 

rodean ao asunto das obras do tramo Solláns-Luou da estrada Milladoiro-Pontevea. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Nos debates producidos nos Plenos da Corporación de 30/maio/2008 e 24/setembro/2008, con motivo 

das obras de asfaltado da estrada Milladorio-Pontevea e máis en concreto as realizadas no tramo 

Solláns-Luou (Mazas-Quintáns e Veiga da Brea-Luou), saíron a colación diversos datos que arroxan 

sombras de dúbida máis que evidentes en torno ao cumprimento estricto dos procedementos legais 

vixentes por parte do goberno municipal e que, por razóns obvias, estimamos imprescindible clarexar. 

En concreto consideramos como de necesaria aclaración os seguintes extremos: 

1.- A propia execución completa e finalización das obras de asfaltado (estas estaban rematadas 

bastante antes de que se celebrara o pleno de 30/maio/2008) deste tramo tras unha modificación 

substancial do proxecto orixinal que fora aprobado polo pleno da Corporación con data 30/abril/2007 

e ratificado con posterioridade pola Deputación Provincial, sen que previamente (antes do remate 

final das obras) se solicitara e aprobara a devandita modificación por parte da Corporación de Teo 

como, cremos, é preceptivo por lei. 

2.- A contradicción existente entre as múltiples referencias que o sr. Alcalde e o sr. Sisto fixeron no 

Pleno da Corporación de 30/maio/2008 a un recoñecemento explícito de “erros” procedimentais por 

parte do goberno municipal neste asunto e a defensa a ultranza a posteriori no Pleno de 

24/setembro/2008, 4 meses despois, dunha legalidade escrupulosa na execución do procedemento. 

2.- A contradicción entre a cantidade do custe total das obras modificadas (65.000 euros a maiores do 

proxecto inicial aprobado pola Deputación Provincial) recoñecido de forma reiterada polo sr. Sisto no 

Pleno da Corporación de 30/maio/2008 (vid. Acta Pleno páx. 28 e 42) e as cifras orzamentadas que 

figuran nos Proxectos Técnicos Modificados que, sumadas ámbolas dúas, arroxan unha cantidade de 

menos 9549,35 euros respecto do Proxecto inicial: 

 

 Prox. inicial Prox. modif. Difa 

tramo Veiga de Brea-Luou 45.484,08 41.465,00 -4.019,08 

tramo Mazas-Quintáns 55.368,97 49.838,70 -5.530,27 

  total difa -9.549,35 
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Dacordo co manifestado polo sr. Concelleiro de Obras, D. Rafael Sisto no devandito Pleno o custe 

total as obras deste tramo Solláns-Luou debera acadar a cifra de 165.853,05 o que non coincide para 

nada co orzamentado nos proxectos modificados (xa executados) que suman 101.303,70 euros, é 

dicir, 64.549,35 euros menos dos que figuran nos proxectos técnicos iniciais aprobados polo Concello 

e a Deputación. 

Por outra banda, se temos en conta as cantidades que resultan do manifestado polo sr. Sisto 

(165.853,05 euros) e os importes contratados (76.086,06) por concello e empresa a diferencia é 

aínda moito maior: 89.766,99 euros menos. 

En calquera suposto, as contradiccións entre o recoñecido explícitamente polo sr. Sisto no Pleno e os 

datos obxectivos extraídos da documentación existente no expediente, son máis que evidentes. 

3.- A contradicción existente entre a cantidade do custe total das obras modificadas, recoñecida polo 

sr. D. Rafael Sisto (65.000 euros a maiores do proxecto inicial aprobado pola Deputación Provincial. 

Acta Pleno 30/maio/2008, páx. 28 e 42) e os importes contratados á empresa Transportes e 

Maquinarias para a execución do Proxecto inicial (Contrato Administrativo asinado polo sr. Alcalde e o 

representante da empresa adxidicataria a 11/decembro/2007) que reflisten un custe de 24.766,54 

euros menos que o proxecto inicial aprobado pola Deputación Provincial: 

 

 Prox. Inicial Deput. Importe contrat.. Difa 

tramo Veiga de Brea-Luou 45.484,08 34.554,25 -10.929,83 

tramo Mazas-Quintáns 55.368,97 41.532,26 -13.836,71 

  total difa -24.766,54 

 

 

4.- O máis que sorprendente e sospeitoso dato que se desprenden da diferencia de menos 9572 

euros entre os valres finais dos proxectos modificados (sumados ámbolos dous) e os dos proxectos 

iniciais, cando nos primeiros se preve a utilización dun material (“aglomerado en quente”) que no 

mercado ten un prezo aroximadamente o dobre do material previsto usar nos proxectos iniciais (“rego 

asfáltico”). 

Prácticamente o mesmo se podería decir asemade se se toma como referencia a comparativa entre o 

importe contratado por concello e empresa adxudicataria (76.086,51 euros) e o custe orzamentado 

nos proxectos modificados (91.303,70 euros) xa que, tampouco, garda unha relación mínimamente 

proporcional entre os prezos de mercado por metro cadrado (aproximadamente o dobre entre un e 

outro como xa dixemos) de cada un dos sistemas previstos para o afirmado do devandito tramo. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
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Á vista de todo o exposto  o Grupo Municipal Socialista tendo en conta as posibles consecuencias 

negativas (das que é só responsable o Grupo de Goberno) que para o Concello de Teo poida ocasionar 

a situación actual dos trámites administrativos e diante das manobras distorsionadoras impulsadas polo 

goberno municipal tendentes a crear confusión entre a opinión pública para xustificar unha máis que 

discutible actuación neste asunto, e tendo en conta que no último pleno aparecen novos datos que 

acrecentan as dúbidas respecto da xestión realizada polo goberno municipal neste caso, o Grupo 

Socialista propón: 

� a creación dunha Comisión Investigadora que analice en profundidade a documentación existente 

no expediente e os trámites seguidos co obxectivo de acadar unhas conclusións que clarifiquen 

definitivamente as cousas e, chegado ao caso, determinen as responsabilidades políticas ou 

doutra índole a que houbera lugar. 

Esta Comisión Investigadora estaría formada por representantes das diferentes forzas política 

presentes na Corporación dacordo uns criterios de proporcionalidade según número de 

concelleiros de cada grupo. 

(Teo, 29 de setembro de 2008) 

 

Asdo. J. Carlos Rego Jorge 

Concelleiro-portavoz do Grupo Municipal Socialista de Teo” 

 

 

Neste momento, sendo ás vinte e dúas horas trinta e cinco minutos, ausentase do 

salón de Plenos o concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández. 

O Sr. Leis di que con respecto a este tema deberían clarexarse tres cuestións: 

-Sobre si se cumpre o procedemento, con independencia da súa legalidade. 

-Sobre a resposta de como é posible que o proxecto que costa mais, con prezos mais 

altos, sexa mais barato que o presuposto inicial. 

-Como é posible que a obra custe 65.000 euros mais que a presupostada pola 

Deputación e sen embargo o custo real contratado sexa outro. Opina o concelleiro do 

PSOE que foi unha magnifica negociación e entende que a comisión de investigación 

debería clarexar todo isto. 
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Sendo as vinte e dúas horas e trinta e oito minutos incorporase á sesión o concelleiro 

do BNG, D. Andrés Fernández. 

O Sr. Parajó opina que a estrada quedou bastante ben, que non sabe se o prezo foi bo 

ou non, pero o que sabe é que a obra esta feita e que se non se aproba o reformado do 

proxecto pérdese a subvención da Deputación para a obra, e polo tanto o sentido do 

seu voto vai a ser a abstención. 

O Sr. Blanco di que por capricho do equipo de goberno fíxose a obra de distinta forma 

de como estaba contratada, cambiando nun tramo o asfaltado por aglomerado, e polo 

tanto o PP está de acordo coa comisión de investigación para saber a onde se chegou 

con ese expediente e se é legal. 

O Sr. Sisto intervén para dicir que é estraño que se investigue por facer as cousas ben 

e baratas, pero deben poñerse de acordo no obxecto da investigación, é dicir se o que 

hai que investigar é se o procedemento foi ou non o adecuado, non se existe ou non 

ilegalidade, como di o Sr. Leis, ou se o que hai que investigar é a ilegalidade como di o 

Sr. Blanco. Engade que en canto o que plantexa o Sr. Leis, o procedemento, pode 

gustar máis ou menos, pero é legal e o que se conseguiu foi aforrar na obra. Sinala que 

en canto ós prezos chegouse a un acordo co contratista que estaba facendo a obra, e 

que unha cousa é facer un proxecto para contratar e outra chegar a un acordo co 

contratista para modificar ou completar unha obra que está facendo, polo que 

resumindo non sabe o que se vai investigar. 

O Sr. Leis di que a comisión de investigación será a que diga si se actuou conforme á 

lexislación vixente e se o procedemento foi ou non legal, sendo os primeiros 

interesados os concelleiros do grupo de goberno, polo que entende o Sr. Leis que 

deben votar a favor da comisión de investigación. Engade que o que lles pide é un 

xesto ou manifestación de que se fixeron mal as cousas, e nese caso o PsdeG-PSOE 

estaría disposto a que se aprobaran os proxectos modificados. 

O Sr. Alcalde agradécelle a benevolencia amosada, e sinala que o caso é que se 

presentaron uns proxectos modificados ó Pleno e se non se aproban a consecuencia 

será a perda da achega provincial para esas obras. Recórdalle ó Sr. Leis que nos 
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medios de comunicación dixo que pedían unha dimisión e que se non acudirían ós 

tribunais, que lle recolleu o guante e que lle dixo que acudira os tribunais e que asumira 

o resultado, pero en vez de acudir os tribunais propón unha comisión de investigación, 

porque se conseguiu un prezo baixo, polo que supón que a partir de agora terán que 

contratar as obras a prezos de mercado para non ser investigados. Engade o Sr. 

Alcalde que o resultado é que se fixo unha obra ben feita e barata, co procedemento 

axeitado, e agora hai que pagala e non se conta coa achega da Deputación, e encima 

faise unha comisión de investigación que tamén hai que pagar. 

O Sr. Leis di que o seu grupo renuncia a cobrar as asistencias ás sesións da comisión 

de investigación. 

O Sr. Blanco tamén dí que o PP renuncia a cobrar as asistencia. 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por maioría, con nove 

votos a favor, (5 PP e 4 do PSdeG-PSOE), seis votos en contra (6 BNG) e unha 

abstención (1 Grupo Mixto-INTEO), acorda crear unha Comisión Investigadora 

que analice en profundidade a documentación existente no expediente e os 

trámites seguidos co obxectivo de acadar unhas conclusións que clarifiquen 

definitivamente as cousas e, chegado ao caso, determinen as responsabilidades 

políticas ou doutra índole a que houbera lugar. Esta Comisión Investigadora 

estaría formada por representantes das diferentes forzas política presentes na 

Corporación de acordo uns criterios de proporcionalidade según número de 

concelleiros de cada grupo. 

 

12..- DICTAME RELATIVO Á CONSTITUCIÓN DO PMS. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 21/10/2008, dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanísmo, Vivenda e Infraestructuras, 

de data 24/10/2008, que se transcribe seguidamente. 

“CREACIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO 

E DO REXISTRO MUNICIPAL DE SOLARES DO CONCELLO DE TEO 

Considerando que, segundo o artigo 174 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia (LOUGA), na redacción dada pola Lei 6/2008, do 19 de xuño, de 
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medidas urxentes en materia de vivenda e solo, os concellos haberán de constituír o patrimonio 
municipal do solo coa finalidade de obter reservas de solo para actuacións de iniciativa pública, facilitar a 
execución da ordenación territorial e urbanística e contribuír á reglamentación do mercado de terreos 
destinados ao desenvolvemento urbanístico. 
 
Considerando que a Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola 
que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural, 
trata de fomentar o uso das medidas que teñen os Concellos para a intervención no mercado do solo. O 
propio Preámbulo estima como necesario o impulso á constitución formal dos rexistros de soares e dos 
patrimonios públicos do solo. Sen prexuízo que a constitución formal do rexistro de soares non ten unha 
relación directa coa xestión, administración e control do Patrimonio municipal do solo, a recente Lei 
aludida con anterioridade, esixe que con carácter previo á calquera acto de disposición de bens se teña 
constituído o rexistro de soares e o Patrimonio municipal do solo. A dicción literal da Lei, no punto 
segundo do reformado artigo 177 da Lei 9/02, do 30 de decembro, establece: “(…) Non se poderán allear 
ou permutar bens do patrimonio público do solo ata tanto este e o rexistro de soares se constitúan 
formalmente (…)”. 

Visto o Inventario elaborado pola empresa Topodex S.L. (rex. entrada de 15/10/2008, nº 9652). 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno, previo dictame da Comisión Informativa correspondente, a 

adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Constituír formalmente o Patrimonio Municipal do Solo do Concello de Teo, de acordo co 

previsto no artigo 177.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia, na redacción dada pola Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en 

materia de vivenda e solo. 

Segundo.- O Patrimonio Municipal do Solo estará constituído polos bens e recursos que, segundo o 

previsto na normativa aplicable, deban  integrar o mesmo en cada momento, debendo destinarse así 

mesmo aos fins previstos na normativa citada. 

Terceiro.- Constituír formalmente o Rexistro Municipal de Solares, de acordo co previsto no artigo 177.2 

da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, na 

redacción dada pola Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo. 

En Teo, a 21 de outubro 

O Alcalde-Presidente 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Sr. Sisto di que é necesario constituír o patrimonio municipal do solo para poder 

permutar ou vender as parcelas  de augas mansas, con independencia de que se faga 

o inventarios de bens do Concello. 

O Sr. Parajó está de acordo coa moción. 
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Sendo as vinte e tres horas e dez minutos, ausentase do salón de Plenos  o Sr. Parajó. 

O Sr. Leis di que sobra na proposta a referencia ao Inventario elaborado pola empresa 

Topodex S.L. (rex. entrada de 15/10/2008, nº 9652) e aclara que o que se está 

aprobando é o PMS e non  Inventario Municipal. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

asistentes (6 BNG, 5 PP e 4 do PSdeG-PSOE) acorda: 

Primeiro.- Constituír formalmente o Patrimonio Municipal do Solo do Concello de 
Teo, de acordo co previsto no artigo 177.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, na redacción dada 
pola Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e 
solo. 

Segundo.- O Patrimonio Municipal do Solo estará constituído polos bens e 
recursos que, segundo o previsto na normativa aplicable, deban  integrar o 
mesmo en cada momento, debendo destinarse así mesmo aos fins previstos na 
normativa citada. 

Terceiro.- Constituír formalmente o Rexistro Municipal de Solares, de acordo co 
previsto no artigo 177.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, na redacción dada pola Lei 
6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo. 
 

Neste momento, sendo as vinte e tres horas doce minutos, incorporase á sesión o Sr. 

Parajó que manifesta que el tamén vota a favor da proposta da alcaldía que se acaba 

de aprobar. 

 

Pide a palabra o Sr. Leis para dicir que se debata a urxencia da moción do PSdeG-

PSOE, MO:08-41 de 29/10/2008, sobre a presencia da policía municipal nas entrada e 

saídas dos centros escolares, e di que non é competencia do Alcalde, se non do Pleno 

decidir se un asunto é ou non urxente. 

 

O Sr. Alcalde acláralle ó Sr. Leis que non se trata dunha moción porque a competencia 

é da Alcaldía, non do Pleno, e polo tanto pódese tratar o tema neste apartado de rogos 

e preguntas, pero non como unha moción. Dille ó Sr. Leis que non pode forzar 
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constantemente a situación e engade que neste tema concreto está de acordo co fondo 

do asunto pero non en sometelo a votación porque non é de competencia do Pleno,  e 

a posición da Alcaldía é que, cando se trate de asuntos de competencia do Alcalde, 

derivaranse ó punto de rogos e preguntas e poderanse debater pero sen sometelos a 

votación. 

 

O Sr. Leis di que invoca os artigos 92.1 do ROF e 33.2 do ROM que lle obrigan a 

debater o asunto. 

 

O Sr. Alcalde Insiste en que a moción derivas a rogos e preguntas e que se non hai 

mais mocións pasase o punto de rogos e preguntas. 

 

13º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADAS POR IN-TEO  

1.- O Sr. Parajó pregunta se está previsto facer un seguimento da pirotecnia. 

 

Respóstalle o Sr. Alcalde que si. 

 

2.- A continuación pregunta que pasa coa travesía de Solláns. 

O Sr. Alcalde contéstalle que Bernardino Rama dixo que esta obra está en proceso de 

licitación. 

 

3.- Pregunta tamén o Sr. Parajó polo tema do transporte metropolitano. 

O Sr. Alcalde dille que o servicio é deficiente e que o futuro non é moi esperanzador, 

aínda que a Consellería ten intención de potenciar os corredores con maior frecuencia. 

 

O Sr. Parajó apunta que o mellor habería que suprimir algunha liña. 

 

O Sr. Alcalde engade que a Consellería díxolles que de momento mantíñanse as 

actuais. 
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4.- O Sr. Parajó pide que se revisen as marquesiñas e se repoñan os cristais e que se 

lle diga  a Aquagest que cando faga cortes de auga que o comunique con tempo. 

 

O Alcalde respóndelle que se mirará todo iso. 

 

O Sr Leis di que o PSdeG-PSOE, non vai facer uso do turno de rogos e preguntas. 

 

ROGOS E PREGUNTAS DO PP. 

 

1.- Mediante escrito de 29/10/2008, rexistrado de entrada  co nº 10.351, a concelleira 

do PP, Sra. Sara Currás fai o seguinte rogo: 

“Sara J.Curras Rey, concelleira do PP na corporación municipal de Teo, presenta ante 

o concelleiro de urbanismo deste concello, o seguinte rogo para o pleno a celebrar no 

día de hoxe: 

 

Preto a chegada do inverno, e realizándose na actualidade obras de ampliación e 

mellora na estrada AC-841, é unha odisea cada vez que un peatón ten que atravesala. 

Estimo que non é moi gravoso o remarcado dos pasos de peatóns que case non se ven 

e sinalalos axeitadamente de xeito luminoso. 

Teo, 29 de outubro de 2008” 

Respóstalle o concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, que se están cambiando puntos de 

luz nos pasos de peóns. 

 

2.- Mediante escrito de 29/10/2008, rexistrado de entrada co nº  10.352, a concelleira 

do PP, Sra. Sara Curras fai as seguintes preguntas: 

 

“Sara J. Currás Rey, concelleira do PP na corporación municipal de Teo, interesa que o 

concelleiro de urbanismo deste concello, lle resposte no pleno ordinario a celebrar no 

día de hoxe ás seguintes preguntas: 

1) ¿Qué medidas se adoptaron dende a súa concellería en canto á sinalización que 

unha empresa privada (POUSDAS COMOSTELA) colocou na sinalización municipal 

colocado fronte á casa consistorial? 
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2) ¿Caso de non ter adoptado medidas, é legal o ilegal esta sinalización privada? 

3) No pleno anterior pregunteille por un acopio de terras na pista de Sestelo e nunha 

leira privada sen permiso do dono, con motivo do enganche de agua que vai á 

urbanización Val da Ramallosa. Por dúas ocasións, polo menos, un veciño de Sestelo 

dirixiuse ó Sr. Sixto, pasa de dous meses, para recabar información sobre o mesmo e 

non obtivo resposta. ¿Qué se fixo sobre isto? 

TEO, 29 de otubro de 2008.” 

 

Respostalle o concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, que en canto o cartel de POUSADAS 

DE COMPOSTELA xa está retirado. En relación coa pista de Sestelo, contéstalle o Sr. 

Sisto que se trata dunha actuación dun particular, pero que de todas formas estase 

tratando de solucionar este tema. 

 

Sendo as vinte e tres horas e trinta minutos, de orde da Presidencia, levántase a 

sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

O Alcalde-Presidente                  A Secretaria 

 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  16 / 2008 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 26 DE NOVEMBRO DE 2008 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e seis de novembro de dous mil oito, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión ordinaria correspondente ó día 

da data, para a que foron debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Angel M. Rey Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

Non asiste, previa excusa: 

D. Armando Blanco Martínez 

Interventor: 

D. Faustino J. Villamor Iglesias 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27/08/2008, 

24/09/2008, 30/09/2008 e 29/10/2008. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 564/08 á 629/08). 

3º.- TOMA DE POSESIÓN DE D. JUAN B. ALLER SUÁREZ COMO NOVO 

CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN. 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE CON MOTIVO DO DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO QUE SE VAI CELEBRAR O 

VINDEIRO 25 DE NOVEMBRO. 

5º.- DICTAME DA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. 

6º.- MOCIÓN DO PP SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO. 

7º.- DICTAME DO PLAN DE OBRAS E SERVICIOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

(POS 2009). 

8º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día, o Sr. Alcalde comunica que disculpou 

a súa asistencia o concelleiro do PP, D. Armando Blanco, e, ante a pregunta formulada 

polo concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, presenta á Corporación e dálle a benvida en 

nome de todos ao novo interventor D. Faustino Villamor Iglesias, explicando que ven do 

Concello da Serra de Outes, como consecuencia de que á Interventora que ten a praza 

en propiedade, Dª. Mónica Lado, lle foi autorizada unha comisión de servizos no 

Concello de Arteixo. 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27/08/2008, 

24/09/2008, 30/09/2008 e 29/10/2008. 

Acta da sesión ordinaria do día 27 de agosto de 2008 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/08/08. 
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Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade dos presentes. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 24 de setembro de 2008 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 24/09/08. 

 

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

unanimidade dos presentes. 

 

Acta da sesión extraordinaria do día 30 de setembro de 2008 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 30/09/08. 

 

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

unanimidade dos presentes. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 29 de outubro de 2008 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 29/10/08. 

 

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

unanimidade dos presentes. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 564/08 Á 629/08). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 24 de outubro 

ata o 20 de novembro de 2008, que comprenden os números 564 ao 629 e que 

segundo indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación 

para a súa consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 
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3º.- TOMA DE POSESIÓN DE D. JUAN B. ALLER SUÁREZ COMO NOVO 

CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN. 

 

O Sr. Alcalde explica que se vai a proceder á toma de posesión do concelleiro do PP, 

D. Juan B. Aller Suárez, dálle a benvida a este concelleiro e cede a palabra á 

Secretaria do Concello, Dª. Virginia Fraga. 

 

Interveño eu para dar conta que o Pleno da Corporación, na sesión de 30/09/2008, 

tomou coñecemento da renuncia presentada polo concelleiro do PP, D. José A. 

Vázquez Pallas, sendo que posteriormente a documentación correspondente foi 

remitida á Xunta Electoral Central para a expedición da credencial da concelleira do 

PP, Dª. Mercedes Rosaura Iglesias Pampín. Explico que con data de sete de outubro 

esta concelleira presentou a súa renuncia, sendo novamente remitida a documentación 

correspondente á Xunta Electoral Central para a expedición da credencial de D. Juan 

Bautista Aller Suaréz, sendo esta recibida con data de tres de novembro. Dou conta 

igualmente de que este concelleiro cumprimentou todos os trámites para a súa toma de 

posesión, en especial a presentación das declaracións correspondentes ó Rexistro de 

intereses. 

 

A continuación, de acordo co previsto no Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 

formúlaselle ao concelleiro entrante, D. Juan Bautista Aller Suárez, a seguinte 

pregunta: Xura o promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do 

cargo de concelleiro con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como 

norma fundamental do Estado?, respostando o citado concelleiro “sí, xuro”, momento 

en que este concelleiro é invitado a ocupar o seu escano. 

 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE CON MOTIVO DO DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO QUE SE VAI CELEBRAR O 

VINDEIRO 25 DE NOVEMBRO. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis Carles. 
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O Sr. Leis explica que había un compromiso de refundir as diversas moción existentes 

pero que el non puido cumprilo por obrigas profesionais, engadindo que en todo caso 

de nada vale que se faga unha proposta de refundido se non hai un acordo previo. 

Salienta que en virtude diso o seu grupo vai a manter a súa moción, votará a favor da 

declaración institucional proposta polo equipo de goberno e se absterá no caso da 

moción do PP polas diferenzas de matiz que poden existir co texto da citada moción. O 

Sr. Leis da conta da moción do seu grupo, dictaminada favorablemente pola comisión 

informativa de igualdade, benestar e servizos básicos de 21/11/2008, que se reproduce 

a continuación: 

“A Lei integral contra a violencia de xénero vai cumprir catro anos de vixencia. O compromiso 
adquirido polo goberno socialista coa cidadanía, as institucións, os distintos equipos profesionais e, 
en especial, coas vítimas desta violencia, segue vixente e máis forte ca nunca. 
 
O desenvolvemento da Lei cumpriuse nunha gran parte: dotouse e seguirase dotando 
financeiramente o número de denuncias medrou espectacularmente, as infraestruturas que 
contempla a Lei foron postas en marcha na súa maioría, o Plan de sensibilización 2007-2008 
conclúe esta primeira fase no próximo mes de decembro e o seu grao de cumprimento, así como o 
impulso á consecución dos seus obxectivos estratéxicos supuxeron un enorme avance.  
 
Pero o éxito de leis como esta esixen, ademais, un apoio e vontade social completos e sen fisuras: as 
normas deben emanar da sociedade, impregnar aos que van dirixidas e afondar e enraizar na súa 
memoria colectiva. Son dereitos básicos de cidadanía e deben ser defendidos. 
 
En Galicia, o goberno de Emilio Pérez Touriño promoveu, nesta lexislatura, e o Parlamento 
aprobou, a Lei para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que supuxo a 
plasmación do compromiso por eliminar esta lacra, dotándose de instrumentos suplementarios aos 
do Estado, no ámbito das competencias autonómicas. 
 
Este ano debemos, ademais e complementariamente, render a nosa máis profunda homenaxe a 
aqueles cidadáns e cidadás que antepuxeron incluso a súa integración física á axuda solidaria ás 
mulleres vítimas supón a violencia de xénero. 
 
A aqueles cidadáns e cidadás que loitan e seguirán loitando por devolver a dignidade ás mulleres 
que, por mero feito de selo, sofren a mentalidade posesiva machista e, ás veces, cústalles a vida. 
 
A aqueles cidadáns e cidadás que sentindo a terrible inxustiza que para as vítimas supón a violencia 
de xénero,  intentan cambiar as mentalidades opresoras e represivas dos maltratadores e a iso 
dedican o seu esforzo e traballo con total honestidade e dedicación. 
 
A aqueles cidadáns e cidadás que, tanto desde os estamentos sociais en contacto con esta lacra 
como aqueloutros e outras desde a súa vivencia cotiá, fan recuperar ás vítimas de violencia de 
xénero á liberdade que lles é negada e á que todos os seres humanos temos dereito. 
 
Uns teñen nomes e apelidos: Daniel Oliver, unha vida moza que se truncou por defendera a unha 
muller que estaba sendo maltratada en Valencia e que morreu en decembro de 2007, e Jesús Neira, 
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que sufriu e está sufrindo un longo proceso de recuperación tras unha brutal agresión infrinxida por 
defender a unha muller agredida en Madrid. 
 
Doutras e doutros non coñecemos os seus nomes, pero sabemos que están entre nós, loitando 
denodadamente para devolver a liberdade, a dignidade e a xustiza ás mulleres vítimas de violencia 
de xénero: eles e elas han de ser os referentes, as persoas que orientan as nosas vontades, para 
erradicar, entre todas e todos, que na nosa sociedade exista tanta dor, tanto temor e tanto 
sufrimento, recuperando definitivamente a nosa calidade de cidadanía digna e libre, en igualdade 
plena. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno esta moción, para que 
este adopte os seguintes acordos: 
 
― Instar o Goberno da nación a seguir aplicando, coa mesma dilixencia a Lei integral de medidas 

urxentes contra a violencia de xénero e poñer todos os medios precisos para continuar 
sensibilizando á sociedade española contra estra lacra. 

― Instar a Xunta de Galicia a seguir aplicando dilixentemente como ata agora, a Lei galega para a 
prevención e o tratamento integral contra a violencia de xénero. 

― Instar á colaboración leal do Concello coa Xunta de Galicia e co Goberno da nación para que, 
no marco das súas respectivas competencias, poñan a disposición das mulleres vítimas da 
violencia de xénero, sen diferenza, en todo o territorio español. 

― Fomentar programas específicos para abordar os casos das mulleres en situacións de especial 
vulnerabilidade no noso concello. 

― Elaborar un protocolo de actuación para mulleres maltratadas. 
― Loitar para, entre todas e todos os cidadáns, lograr erradicar a violencia de xénero da 

sociedade”.  
 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que el era partidario de facer algo conxunto pero que visto que foi imposible vai a votar 

a favor das tres propostas. 

 

Intervén a concelleira do PP, D.ª Carmen Barros, que di que non é que o seu grupo 

estea en desacordo coa moción do PSOE xa que todas están na mesma liña e todos 

queren evitar a violencia de xénero, pero que aínda que as medidas puideron resultar 

efectivas se puxo de manifesto que non foron suficientes. Remata a Sra. Barros 

sinalando que se podería haber chegado a un consenso pero que ao non ser así o seu 

grupo vai a manter a súa proposta. 

 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, explica que o equipo de goberno fixo unha proposta de 

declaración institucional conxunta porque se trata dun tema no que é necesario unha 

aposta en común, razón pola que se propuxo unha declaración institucional similar á do 
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ano anterior. Explica que a posición do BNG foi pois propoñer esa declaración 

institucional, pero que dado a imposibilidade de chegar a un acordo vai a votar a favor 

tamén das outras dúas do PSOE e do PP. Solicita que conste en acta que o BNG como 

organización non comparte determinadas aseveracións recollidas tanto na moción do 

PP como na moción do PSOE, polo seu carácter partidista, non compartindo tampouco 

a visión estatalista da proposta do PP. Salienta que en todo caso máis alá dese matiz, 

o voto do BNG vai a ser a favor das diferentes propostas, esperando que para o ano se 

busque un espacio de consenso. Reitera o Sr. Alcalde que con todas as reservas 

apuntadas o BNG vai a votar a favor de todas as propostas.  

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Leis, sinala que na moción do PSOE non existen loubanzas 

senón un recoñecemento do esforzo a nivel estatal e galego. Opina que a pesar diso o 

problema segue estando aí e que na moción do seu grupo nin na exposición de 

motivos nin na proposta non se louba nin se critica a ninguén, polo que non se trata 

dunha moción partidista senón dunha moción bastante xenérica, con una referencia 

concreta ó que debe facer o concello de Teo. Remata o Sr. Leis sinalando que a 

exposición de motivos da moción do PP de é excesivamente críticas coas iniciativas 

lexislativas que se plantexaron e cos avances que se conseguiron, razón polo que o 

seu grupo se vai a abster nese caso. 

 

A concelleira do PP, Sra. Barros, considera que na moción do seu grupo non existe 

unha crítica o goberno, simplemente se pide que se melloren as medidas que se 

poidan poñer ó alcance non so da violencia de xénero senón de todo tipo de violencia. 

Anuncia a Sra. Barros que o seu grupo apoiará a súa moción e a declaración 

institucional do BNG e absterase na moción do PSOE. 

 

Rematado o debate e sometido  asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

once votos a favor (6 BNG, 4 PSOE e 1 do Grupo Mixto-INTEO) e cinco 

abstencións (5 PP), acorda: 

 
― Instar o Goberno da nación a seguir aplicando, coa mesma dilixencia a Lei 

integral de medidas urxentes contra a violencia de xénero e poñer todos os 
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medios precisos para continuar sensibilizando á sociedade española contra 

estra lacra. 

― Instar a Xunta de Galicia a seguir aplicando dilixentemente como ata agora, a 

Lei galega para a prevención e o tratamento integral contra a violencia de 

xénero. 

― Instar á colaboración leal do Concello coa Xunta de Galicia e co Goberno da 

nación para que, no marco das súas respectivas competencias, poñan a 

disposición das mulleres vítimas da violencia de xénero, sen diferenza, en 

todo o territorio español. 

― Fomentar programas específicos para abordar os casos das mulleres en 

situacións de especial vulnerabilidade no noso concello. 

― Elaborar un protocolo de actuación para mulleres maltratadas. 

― Loitar para, entre todas e todos os cidadáns, lograr erradicar a violencia de 

xénero da sociedade.  

 

5º.- DICTAME DA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. 

 

Dase conta da declaración institucional sobre o día internacional contra a violencia de 

xénero, dictaminada favorablemente pola comisión informativa de igualdade, benestar 

e servizos básico de 21/11/2008. 

 

Non abríndose debate e sometida a votación a declaración institucional sobre o 

día internacional contra a violencia de xénero, O Pleno da Corporación, por 

unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 do Grupo Mixto-INTEO), 

acorda aprobar a seguinte declaración institucional: 

 
“O 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, ten que ser 

unha data de compromiso dos gobernos locais co conxunto de organizacións 

sociais e da cidadanía en xeral para a sensibilización e a actuación respecto do 

grave problema que constitúe a violencia machista. 

É pois, unha data para a denuncia activa de toda a sociedade en contra da 

violencia que se exerce contra as mulleres en razón do seu xénero. 
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Todas, todos, podemos facer algo contra a violencia machista. 

Os cambios e avances no tratamento legal da violencia de xénero, os recursos 

creados para atender as mulleres en situación de violencia de xénero, as 

campañas de sensibilización e os pasos que se deron para avanzar na 

consolidación dos dereitos das mulleres son necesarios para loitar contra este 

fenómeno, mais é necesario optimizar o seu uso e achegalos con maior eficacia 

ás mulleres.  

Por outro lado, a prioridade das accións políticas que se dirixen á atención das 

mulleres que padecen a violencia machista é tal que non deben verse influídas 

por conxunturas económicas, antes ben, poñen en evidencia a necesidade de 

atender con maior eficacia á hora de prestar os recursos, aínda en momentos de 

crise. 

O papel que teñen os concellos é fundamental, pois desde eles pódese garantir a 

atención, o acceso aos recursos e a prevención directamente. Así poden 

constituírse en modelo para todas as veciñas e veciños na actuación eficaz e 

posta en marcha de políticas de intervención reais e que sexan eficaces á hora de 

mentalizar na prevención da violencia e actuar coordenada e axilmente ante 

situacións deste tipo. 

Este compromiso é fundamental á vista das cifras de denuncias realizadas e 

cifras de casos concretos de violencia, que en moitas ocasións acaban coa vida 

das mulleres a mans das súas parellas ou ex-parellas. 

É necesario implicar o conxunto da cidadanía, trasladarlle a información 

actualizada, e corresponsabilizar os axentes sociais para que poidan intervir 

directamente sobre os casos que se puideren dar, porque tratándose dun 

problema de carácter social, imbricado nos valores sociais existentes e cun 

carácter estrutural, que ten as orixes nas relacións de poder historicamente 

desiguais entre homes e mulleres, precisa de medidas artelladas desde a propia 

sociedade. 

Temos que construír unha sociedade onde o centro sexan as persoas, sen 

distinción de sexo, e igualitaria. 

É por isto polo que cómpre a implicación de todas as administracións, tamén das 

municipais, no desenvolvemento de actuacións encamiñadas a previr e paliar 

esta situación. E somos tamén os concellos os que podemos artellar 
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mecanismos de responsabilidade e implicación de toda a cidadanía para acabar 

coa violencia machista. 

Por todo isto, a Corporación municipal declara o seu firme compromiso de: 

Mellorar a efectividade das accións contra a violencia de xénero a través da 

creación de protocolos de actuación local e/ou comarcal que incorporen os 

recursos sanitarios, sociais, educativos e de seguridade, e que teñan como 

finalidade axilizar o acceso á atención e aos recursos para as mulleres que 

padecen a violencia machista”.  

 

6º.- MOCIÓN DO PP SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO. 

O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira do PP, D.ª Carmen Barros. 

 

A Sra. Barros da conta da moción do seu grupo sobre a violencia de xénero, 

dictaminada favorablemente pola comisión informativa de igualdade, benestar e 

servizos básico de 21/11/2008,  que se recolle a continuación: 

“Ante a celebración, o 25 de novembro, do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o 
Partido Popular quere reiterar o seu firme compromiso na loita contra unha das peores lacras que 
sofre a nosa sociedade e que, desgraciadamente, costa a vida anualmente a decenas de mulleres. 
 
Os poderes públicos, as institucións, as asociacións e os cidadáns deben involucrarse, de maneira 
conxunta, na loita contra o maltrato que sofren moitas mulleres. Non podemos consentir que a 
violencia de xénero cada vez vaia a máis no noso país. 
 
No que levamos de ano 2008 xa se produciron 60 asasinatos de mulleres. A lexislatura anterior 
saldouse coa calofriante cifra de 280 mulleres mortas, case 50 máis ca na última lexislatura do 
goberno popular. 
 
A pesar de que na lexislatura pasada se tomaron medidas para combater esta lacra, como a 
aprobación da Lei de protección integral contra a violencia de xénero, o resultado foi desolador; 
faltan medios e recursos e o seu funcionamento é manifestamente mellorable, recaendo todo o peso 
nas comunidades autónomas e concellos. 
 
Sucesivos informes como o do propio Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais de 2006, o informe 
anual do Defensor do Pobo (2006), ou o de Amnistía Internacional reflicten a frustración das 
expectativas xeradas pola lei, as súas debilidades e como, tras catro anos desde a súa entrada en 
vigor, as mulleres non están máis protexidas nin se senten  mellor atendidas polas administracións 
públicas. 
 
Actualmente hai déficits de policías, de xulgados exclusivos de violencia de xénero e os xulgados 
compartidos móstranse desbordados co número de casos de violencia de xénero. 
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Así mesmo, os informes para determinar o nivel de risco ao que está sometida a vítima de violencia 
de xénero están resultando pouco efectivos para determinar o grao de risco e as medidas a adoptar. 
 
Considerando a gravidade da situación e a necesidade inmediata de adoptar novas medidas que 
incidan dunha forma máis eficaz na desaparición da violencia de xénero, o Grupo Municipal 
Popular somete a consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos: 
 
1. Instar o Goberno a que dedique os seus recursos económicos necesarios e imprescindibles para 

o pleno desenvolvemento e execución da Lei integral de medidas de protección integral conta a 
violencia de xénero. 

2. Instar o goberno para que incremente o número de policías dedicados exclusivamente á 
protección da muller vítima da violencia de xénero, incidindo especialmente en que estean 
formados para esta tarefas e en comunicación directa, permanente e personalizada coas vítimas 
reais ou potenciais. 

3. Instar o Goberno a que incremente o número de xulgados especializados en violencia de xénero, 
dotándoo dos medios materiais e humanos necesarios para garantir o seu efectivo 
funcionamento. 

4. Instar o Goberno a que despregue en todo o territorio nacional as oficinas de atención a vítimas 
e facer efectiva a asistencia letrada inmediata. 

5. Instar o Goberno a que revise o procedemento informático de valoración de risco para as 
vítimas de violencia de xénero co fin de que sexa máis efectivo, homoxéneo e axude a diminuír o 
número de vítimas mortais. 

6. Instar o Goberno a que, no marco da Lei integral de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero, inclúa os planes de protección personalizados para as vítimas da violencia 
de xénero”. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

con doce votos a favor (6 BNG, 5 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e catro abstencións 

(4 PSOE), acorda: 

1. Instar o Goberno a que dedique os seus recursos económicos necesarios e 

imprescindibles para o pleno desenvolvemento e execución da Lei integral de 

medidas de protección integral conta a violencia de xénero. 

2. Instar o goberno para que incremente o número de policías dedicados 

exclusivamente á protección da muller vítima da violencia de xénero, 

incidindo especialmente en que estean formados para esta tarefas e en 

comunicación directa, permanente e personalizada coas vítimas reais ou 

potenciais. 

3. Instar o Goberno a que incremente o número de xulgados especializados en 

violencia de xénero, dotándoo dos medios materiais e humanos necesarios 

para garantir o seu efectivo funcionamento. 

4. Instar o Goberno a que despregue en todo o territorio nacional as oficinas de 

atención a vítimas e facer efectiva a asistencia letrada inmediata. 
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5. Instar o Goberno a que revise o procedemento informático de valoración de 

risco para as vítimas de violencia de xénero co fin de que sexa máis efectivo, 

homoxéneo e axude a diminuír o número de vítimas mortais. 

6. Instar o Goberno a que, no marco da Lei integral de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero, inclúa os planes de protección 

personalizados para as vítimas da violencia de xénero. 

 

7º.- DICTAME DO PLAN DE OBRAS E SERVICIOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

(POS 2009). 

O Sr. Alcalde cede a palabra ó portavoz do BNG, D. Rafael Sisto. 

O Sr. Sisto da conta da proposta de alcaldía de data 18/11/2008, dictaminada 

favorablemente pola comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 

21/11/2008, que se reproduce a continuación: 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Recibida a Circular da Deputación Provincial para a elaboración do Plan de Obras e Servizos 
2009, o día 5 de setembro de 2008, con número de rexistro de entrada neste Concello 8046. 
 
Visto o disposto no Real Decreto 835/2003, do 27 de xuño, polo que se regula a cooperación 
económica do Estado aos investimentos das entidades locais, desenvolvido por Orde do 
Ministerio de Administracións Públicas 293/2006, do 31 de xaneiro. 
 
En virtude do exposto, e en consonancia coa documentación do expediente, proponse ao 
Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1. Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 

2009 no que se recollen os investimentos que o Concello ten previsto realizar no POS 
2009, integrado polas seguintes obras e de acordo co financiamento que se indica: 
 

 Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 

 AXEITAMENTO VIAL AMENEIRO-
TEXEXE-CALO 

177.810,19 38.406,78 216.216,97 

 ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN 
LAMAS-GULDRÍS E MONTES 

182.100,57 39.333,50 221.434,07 

     
 TOTAIS 359.910,76 77.740,28 437.651,04 
     
2. Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2009 e que se relacionan no 

punto anterior. 
 

3. Aprobar o Plan complementario do ano 2009 no que se inclúen as obras que a 
continuación se indican: 
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 Denominación da obra Presuposto 
 CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN PONTEVEA 149.724,23 
   
 TOTAIS 149.724,23 
     
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 sexan necesarias. 
 

5. Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2009 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 
2009. 
 

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 si 
esta prodúcese efectivamente. 
 

7. Facultar expresamente o Sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado coa tramitación 
e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 

 
En Teo, a 18 de novembro de 2008. 

Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Sisto explica que a proposta é froito das dúas reunións celebradas da xunta de 

portavoces. Da conta de que dado que as tres obras propostas son dun importe 

elevado, non se puideron meter máis. Explica que se pretende establecer un equilibrio 

territorial tendo en conta que un dos criterios da xunta de portavoces foi priorizar unha 

obra pendente que se introduce no POS adicional. Sinala o Sr. Sisto que na proposta 

van dúas obras directas, que son á de axeitamento do víal Ameneiro-Texexe-Calo, cun 

orzamento de 216.216,97 € e o abastecemento e saneamento de Lamas-Guldrís e 

Montes, cun orzamento de 221.434,07 €, e como obra complementaria a construcción 

da ponte en Pontevea, cun orzamento de 149.724,23 €. O portavoz do BNG explica 

que a aportación municipal é moi elevada, ascendendo a 236.000 €, debéndose ter en 

conta que conta que polas condicións orzamentarias derivadas de anos pasados, 

haberá que facer un orzamento restrictivo, polo que este vai a ser o gran bloque de 

investimentos que se vai a poder levar a cabo este ano. Aclara o Sr. Sisto que aínda 

que a obra de construcción de ponte en Pontevea vai como complementaria é vontade 

da Corporación executala dentro do ano completando o que faga falla con aportacións 

municipais. O portavoz do BNG explica que tamén se fixeron outros proxectos que se 

se quedaron na recamara para futuras actuacións a conseguir a través doutras 

Consellerías así como a través do Plan de Cooperación, coa limitación de que este so 
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opera no ámbito de saneamento. Refírese o Sr. Sisto ás obras que quedan pendentes 

como a Estrada de Verxeis a Oza, a estrada que vai polo Raxo cara Noenlle-Santa 

Lucía, o afirmado da estrada na que está a Ponte dos Pasos e o  saneamento en 

Mallos e sinala que intentarase incorporar esta última no PCC buscándose para as 

demais outros encaixes dentro doutras aportacións institucionais distintas do concello. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa proposta, sinalando que se fai o que se acordou na 

xunta de portavoces. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que quere facer unha puntualización en 

relación co sinalado polo Sr. Parajó. O Sr. Leis lembra que unha das liñas do PSOE foi 

sempre votar a favor de todas as propostas do POS aínda que, no pasado e as veces 

tamén na presente lexislatura, tiveran discrepancias con respecto ás obras presentadas 

ou por cuestións puramente técnicas referidas a presentación de documentación, 

oportunidade, etc. Anuncia o voto a favor do seu grupo e sinala que quere facer unha 

puntualización na medida en que non é certo que sexa unha proposta saída da xunta 

de portavoces. Explica que antes da xunta de portavoces existiron escritos do PSOE 

que non foron entregados ás demais forzas políticas, existindo un escrito posterior á 

derradeira xunta de portavoces, onde se facían unhas reflexións e se pedía unha nova 

reunión da xunta de portavoces que nunca se celebrou. Reitera o Sr. Leis que hai dous 

escritos, un do 25 de setembro, onde se expoñían os criterios do PSOE e se facían 

propostas concretas, e un escrito de 16 de outubro, onde o PSOE fixo a súa posición 

definitiva e suxeriuse a necesidade dunha nova xunta de portavoces para valorar a 

proposta e adoptar un acordo. Salienta o Sr. Leis que polo tanto non é certo que exista 

un acordo da xunta de portavoces. En relación co tema do abastecemento e 

saneamento o Sr. Leis sinala que unha das aportacións do PSOE era que, xa que se 

facía referencia a un plan director que está elaborando aquaguest, pedíase o acceso 

da oposición a ese plan. Sinala que o PSOE aposta pola rede viaria e a necesidade de 

elaborar un plan municipal de estradas para fixar criterios e en función diso actuar. 

Explica o Sr. Leis que neses escritos tamén se fala doutros criterios obxectivos a ter en 

conta como o reforzamento da cohesión territorial, o estado actual das estradas e a 

perigosidade. O Sr. Leis di que quere manifestar a discrepancia do seu grupo en 
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relación coa obra da ponte dos pasos, porque así plantexado é un proxecto incompleto 

e debería ir acompañado de obras de ampliación e mellora da estrada. Remata o Sr. 

Leis anunciando o voto a favor do seu grupo xa que se trata de obras que van a 

redundar na calidade de vida dos cidadáns. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Mata, que di que no anterior Pleno se falou do tema e 

se rexeitou unha moción dun partido político e que agora ve que non é así. Di que en 

parte é pero en parte non é o que se acordou na xunta de portavoces. Explica tanto 

antes da xunta de portavoces como despois o Sr. Sisto lle dixo que iría Agromaior en 

Mallos, que Agromaior estaba no POS 2008, pero que iba en Mallos. Opina o Sr. Mata 

que senón é así a obra de Agromaior queda inservible e non vale para nada. Salienta 

que se falou de Agromaior en Mallos e que se falou de que era prioritario respetar a 

xunta de portavoces e que non se está facendo. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sisto, dille ó Sr. Mata que non entende nada e que o proxecto 

de Agromaior o fixo o PP polo que os membros deste grupo tiñan que saber como é e 

saber que non contempla Mallos, senón unha depuradora en agromaior. Sinala que se 

gastan nese proxecto de orde de 140.000 e que agora o Sr. Mata pretende meterlle 

saneamento en Mallos, outros 140.000 euros, gastándose trescentos mil euros na 

parroquia de Teo sendo que se o que se busca é un equilibrio territorial haberá que 

repartir un pouco. Explica o Sr. Sisto que o que se acordou na xunta de portavoces foi 

que a obra que estaba aprobada no POS do ano pasado, como non entrara, 

incorporala a este e así se meteu sen que o equipo de goberno tocará o proxecto, non 

meténdose no POS 2009 porque xa foi no POS complementario. Remata o Sr. Sisto 

sinalando que non entende que agora o Sr. Mata diga que non se cumpriu o acordado 

na xunta de portavoces. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Mata, di que tiñan entendido que o Sr. Sisto falara de que a 

Xunta non admitía agora depuradoras e que sería bombeado xunto co de Mallos e 

podía ir na depuradora que hai posta, o de Maios e Agromaior, porque ten que ir unido 

porque se Agramior vai bombeado para en Agromaior e se vai con Mallos continua. 

Sinala o concelleiro do PP que iso foi o que se falou e pide que polo tanto se meta no 

PCP.  
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O Sr. Sisto resposta que ese foi o compromiso que existía.  En relación ó sinalado polo 

PSOE di o Sr. Sisto que non vai a entrar en debate, porque quedou claro na xunta de 

portavoces que se o PSOE quería plantexar algo que o fixera canto antes porque tan 

só faltaba un mes, e había que preparar os proxectos, sendo que pasou o fin de 

semana, pasou o luns e pasou o martes, e pensouse que este grupo estaba de acordo. 

Di o Sr. Sisto que tratándose dos escritos non debían ser moi importantes porque 

dende o Pleno pasado o PSOE tivo un mes para repartilos entre os grupos e non o fixo. 

 

O Sr. Parajó anuncia o seu voto a favor da proposta. Di este concelleiro que en relación 

co exposto polo Sr. Leis non quere entrar en polémicas e pide que na próxima xunta de 

portavoces se poidan facer ben as cousas para que non xurdas estes problemas, e 

poida ir o Pleno todo consensuado. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que agradece ó Sr. Parajó a súa última 

intervención ó ter un tono máis aberto que o Sr. Sisto. Explica que nos dous escritos do 

seu grupo se fai referencia ó funcionamento da xunta de portavoces. Explica que o que 

pasa e que estes escritos se presentan no rexistro do concello, debendo o equipo de 

goberno distribuílos ó resto das forzas políticas ó igual que no tema das mocións. 

Opina que a xunta de portavoces parece máis unha especie de reunión para recibir 

instruccións do equipo de goberno que un ámbito de negociación. Reitera que o escrito 

do seu grupo do 25 de setembro é moi anterior á xunta de portavoces e que o escrito 

do 16 de outubro, sendo a xunta o sete de outubro, non foi tan tarde. Remata o Sr. Leis 

sinalando que o importante é que o PSOE coma sempre vai a apoiar a proposta 

mantendo esas reservas e discrepancias puntuais e esperando que se mellore o 

funcionamento da xunta de portavoces e as propostas do equipo de goberno en 

relación a rede viaria. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Mata, e di que as obras da Deputación, da Xunta e do 

Concello son para facerlle un ben ós veciños polo que resulta preciso votar a favor. 

Explica que dixo o de antes en relación á Mallos por entender que foi o que se falou e 

anuncia o voto a favor do seu grupo. 
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Rematado o debate e sometida a proposta a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade dos presente (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto –INTEO-), 

acorda: 

 

1. Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal 2009 no que se recollen os investimentos que o Concello ten 
previsto realizar no POS 2009, integrado polas seguintes obras e de acordo 
co financiamento que se indica: 
 

 Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 

 AXEITAMENTO VIAL AMENEIRO-
TEXEXE-CALO 

177.810,19 38.406,78 216.216,97 

 ABASTECEMENTO E 
SANEAMENTO EN LAMAS-
GULDRÍS E MONTES 

182.100,57 39.333,50 221.434,07 

     
 TOTAIS 359.910,76 77.740,28 437.651,04 
     
2. Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2009 e que se 

relacionan no punto anterior. 
 

3. Aprobar o Plan complementario do ano 2009 no que se inclúen as obras 
que a continuación se indican: 
 

 Denominación da obra Presuposto 
 CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN PONTEVEA 149.724,23 
   
 TOTAIS 149.724,23 
     
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 sexan necesarias. 
 

5. Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2009 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras 
incluídas na anualidade do 2009. 
 

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 si esta prodúcese efectivamente. 
 

7. Facultar expresamente o Sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado 
coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente 
expediente. 
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Antes de entrar no punto oitavo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, non presentándose ningunha. 

 

O Sr. Alcalde explica que o grupo de goberno si ten unha proposta que facer pola vía 

de urxencia. Explica que se trata do asunto relativo á cesión dunha parcela a Aspamite, 

que é un tema por todos coñecido e que foi debatido como todos os concelleiros saben 

na Comisión informativa correspondente, quedando sobre a mesa para axustar a 

proposta ó marco legal. O Sr. Alcalde lembra que o acordo adoptado no seu día non se 

executou porque era necesaria que a entidade tivera a declaración de utilidade pública 

que foi conseguida posteriormente e trasladada ó concello o dezasete de outubro. O 

Sr. Alcalde da conta da proposta  de alcaldía de data 26/11/2008, que se reproduce a 

continuación. 

 

“PROPOSTA ALCALDÍA 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria de 30/04/2007, 

acordou 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 

(parcela nº 24), para a construcción dun edificio adicado á atención integral de diminuídos 

físicos e psíquicos que e aprobar o Prego de condicións reguladoras da concesión 

demanial e do réxime da construcción e uso do edificio ao que se destina a parcela. 

 

Considerando que con data de 04/07/2008 (rex. entrada nº 4375) recibiuse no concello 

escrito polo Subdelegado do goberno de 27/06/2007 (rex. entrada nº 4735, de 04/07/2007) 

e que con data de 13/02/2008 emitiuse informe pola entón Secretaria do Concello, Dª. 

Cristina Castro Fuentes, advertindo da nulidade do acordo adoptado e aportando posibles 

solucións ó mesmo. 

 

Considerando que, en virtude do exposto, o acordo do Pleno da Corporación de 

30/04/2007, non foi executado. 
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Considerando que con data de 17/10/2008 (rex. entrada nº 9792) Dª. Mercedes García 

Novio, Presidenta da Asociación de Pais de Minusválidos “Santa Mº da Cabeza” de Teo, 

presentou a Orde do Ministerio de Interior de 30/09/2008, pola que se declara de utilidade 

pública, entre outras asociacións inscritas nos Rexistros das Comunidades Autónomas, a 

Asociación de Pais de Minusválidos Santa María da Cabeza de Teo – ASPAMITE (nº rex. 

CCAA 3911). 

 

Visto o informe de Secretaría de data 18/11/2008. 

 

Vista a proposta de Alcaldía de data 18 de novembro de 2008, na que se propoñía 

“Ratificar o acordo adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria de 30 de 

abril de 2007, facendo no “Prego de condicións económico-administrativas para a 

ocupación da parcela destinada a equipamento público no plan parcial do SAU-2 (As 

Gálanas) con destino á construcción dun centro de atención integral á discapacidade” ás 

oportunas correccións para adaptalo á Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do 

Sector Público actualmente vixente, quedando o acordo obxecto a ratificación conforme se 

recollía na mesma, e notificar o acordo ós interesados con sinalamento dos recursos 

procedentes. 

 

Visto que a Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 21 de 

novembro acordou deixar o asunto sobre a mesa e proceder a elaborar unha nova 

proposta adaptada ó previsto no Informe de Secretaría de 18/11/2008, en especial polo 

que se refire á exclusión do ámbito da concesión da parte zona verde ZV1 contemplada, 

recollendo así mesmo o compromiso do Concello de proceder a efectuar as actuacións 

necesarias para proceder á modificación puntual do Plan Parcial do SAU-2 As Galanas 

para poder destinar a uso de equipamento público  a parte da parcela ZV-1 coincidente cos 

terreos inicialmente previstos para ser ocupados por unha vía de alta capacidade que 

finalmente non afectou ó sector, cuxa superficie é de 5.149,30 m2. 

 

En virtude do exposto, proponse ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

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 
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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 m2, 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 para a adxudicación directa en réxime de 

concesión do uso privativo 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” que se reproduce a continuación: 

 

“PREGO DE CONDICIÓNS PARA A ADXUDICACIÓN DIRECTA EN RÉXIME DE 

CONCESIÓN DO USO PRIVATIVO 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: 

O  presente prego comprende as condicións xurídicas, económicas e administrativas que 

servirán de base para a adxudicación directa en réxime de concesión do uso privativo 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 m2, 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. 
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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.” 

 

A parcela obxecto de concesión aparece identificada conforme plano que se achega a este 

prego como anexo I. 

 

A concesión outorgarase a salvo o dereito de propiedade e sen perxuizo de terceiros. 

 

ART. 2. FINANCIAMENTO DAS OBRAS 

2.1.- 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. 

2.2.- O Concello de Teo non prestará o seu aval nin participará no financiamento das 

obras. 

2.3.- 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. 

 

ART. 3. PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 

O prazo de execución das obras será de 42 meses a contar dende a formalización da 

concesión en documento administrativo, producíndose, de incumprir o prazo citado, a 

extinción da concesión. 

  

Con carácter previo á solicitude da licenza de obra, o adxudicatario deberá presentar no 

Concello o anteproxecto da obra que ten previsto executar na parcela obxecto de 

concesión, para o seu estudio polos servicios técnicos do Concello. 

 

Recibido o anteproxecto citado, o Concello disporá dun prazo de 1 mes para amosar a súa 

conformidade co mesmo ou requirir ó concesionario para que faga os cambios pertinentes. 
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ART. 4.- DURACIÓN DA CONCESIÓN E REVERSIÓN DAS INSTALACIÓNS 

4.1.- A duración da concesión será de 50 anos. 

O prazo de duración contarase a partir da formalización da concesión en documento 

administrativo. 

 

4.2.-  Cando se extinga a concesión, as obras, construccións e instalacións fixas existentes 

sobre o ben demanial obxecto de concesión, serán adquiridas gratuitamente, libres de 

cargas e gravames e en bo estado de conservación polo Concello de Teo. 

 

A estes efectos, tres meses antes, o Concello adoptará as disposicións encamiñada á que 

a entrega dos bens se verifique adecuadamente. 

 

II. EXPLOTACIÓN DA CONCESIÓN 

 
ART. 5.- 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 o ben obxecto de concesión e as obras que construira en perfecto estado de uso 

e conservación. 

d) Concertar os seguros establecidos no artigo 19 da Lei de Ordenación da Edificación. 

e) Asumir os gastos de conservación e mantemento, impostos, taxas e demáis tributo. 

 f) Utilizar o ben segundo a súa natureza e entregalo no estado en que se recibe. 

g) Obter a súa costa de cantas licenzas ou permisos requira o uso do ben ou a actividade a 

realizar sobre o mesmo. 

g) As demais que lle correspondan en virtude da normativa legal e regulamentaria 

aplicable. 

 

ART. 6.- DEREITOS DO CONCESIONARIO. 

O concesionario terá dereito ó uso continuado da parcela ó que se refire o presente con 

destino ao uso previsto na concesión. 

 

ART. 7.- CONTROL SOBRE A CONCESIÓN. 

O Concello velará en todo momento para que a os terreos obxecto de concesión se 

destinen ós usos previstos no presente prego, reservándose a facultade de inspeccionar o 

ben obxecto de concesión, para garantir que o mesmo é usado de acordo cos termos da 

mesma. 
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ART. 8.- CANON. 

O concesionario non estará obrigado ó pago de canon da concesión. 

 

ART. 9.- EXPIRACIÓN DO PRAZO 

A concesión rematará de pleno dereito cando finalice o prazo polo que se outorgou. 

 

ART. 10.- EXTINCIÓN DA CONCESIÓN. 

Constituirán causas de extinción da concesión as seguintes: 

a) Caducidade por vencemento do prazo. 

b) A renuncia do concesionario, que deberá formalizarse por escrito. 

c) Extinción da personalidade xurídica do concesionario. 

d) Mutuo acordo. 

e) Non execución das obras no prazo previsto no presente prego. 

f) Incumprimento grave das obrigas do titular da concesión, declarado polo órgano 

que outorgou a concesión. 

g) Cando posteriormente ó outorgamento da concesión, o titular incurra en algunha 

das prohiccións de contratación previstas na normativa contractual. 

h) Desafectación do ben, en cuxo caso se procederá á súa liquidación conforme ao 

previsto no artigo 102 da LPAP. 

i) Rescate da concesión antes do vencemento, se o xustificaran circunstancias 

sobrevidas de interese público, mediante resarcimento dos danos que se 

causaren, ou sen él cando non procedera. 

j) As demais que previstas na normativa legal e regulamentaria aplicable. 

 

Nestes casos y no suposto de non desaloxo voluntario o Concello poderá efectuar o 

deshaucio por vía administrativa de acordo co disposto na normativa aplicable. 

 
ART. 11. 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. 12.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 

12.1.- As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves: 

• Son  faltas moi graves: 

a) Calquera conducta constitutiva de delicto doloso. 
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b) O manifesto incumprimento das obrigas do concesionario 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. 

 

12.2.- Sancións: 

Previa tramitación do oportuno expediente contradictorio as faltas moi graves serán 

sancionadas coa extinción 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. 13.- 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 valor do domino 

público ocupado e, no seu caso, do orzamento das obras que haxan de executar. A 

devandita garantía deberá ser constituída en calquera das formas a que se refire o artigo 

84 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.  

 

Dita garantía será devolta ó concesionario no momento en que acredite ter efectuadas as 

obras por valor equivalente á terceira parte das comprendidas na concesión. 

 

ART. 14.- FORMALIZACIÓN DA CONCESIÓN.- 

A concesión formalizarase en documento administrativo na data que sinala a 

administración contratante, dentro do prazo dos trinta días a contar dende o seguinte ó da 

notificación da adxudicación. Este documento será título suficiente para inscribir a 

concesión no Rexistro da Propiedade. 
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IV.- RESPONSABILIDADE. DANOS 

ART. 15.- RESPONSABILIDADE. DANOS.  

Será de conta do concesionario a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos 

e accións de calquera natureza que poidan producir a terceiras persoas as obras ou 

instalacións ou os bens nelas depositados durante o prazo da concesión. 

Así mesmo estará obrigado a indemnizar calquera perxuízo que se cause ao Concello polo 

non cumprimento das obrigas establecidas. 

 

V.- RÉXIME XURÍDICO 

ART. 16.- RÉXIME XURÍDICO.-  

En defecto do previsto no presente Prego de condicións, á concesión demanial seralle de 

aplicación as disposición vixentes en materia de Bens das Entidades Locais, en especial a 

Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, o RD 1372/1986, de 13 de xuño, polo 

que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais e a Lei 33/2003, de 3 de 

novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas así como as restantes normas de 

dereito administrativo que lle sexan de aplicación. 

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, previa interposición, se é o 

caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da interposición de calquera 

outro recurso que os interesados estimen procedente”.  

 

Terceiro.- Iniciar as actuacións necesarias para proceder á modificación puntual do Plan 

Parcial do SAU-2 As Galanas para poder destinar a uso de equipamento público  a parte 

da parcela ZV-1 coincidente cos terreos inicialmente previstos para ser ocupados por unha 

vía de alta capacidade que finalmente non afectou ó sector, cuxa superficie é de 5.149,30 

m2. 

Cuarto.- 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. 

Quinto.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedente. 

Teo, a 26 de novembro de 2008 

Martiño Noriega Sánchez” 
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O Sr. Alcalde da conta de que a modificación da proposta inicial veu motivada pola 

necesidade de darlle un encaixe coa legalidade vixente segundo o acordado pola 

comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 21 de novembro. 

 
En virtude do disposto nos artigos 83 do ROF e 22 do ROM, sometida a votación, o 

Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 

Grupo Mixto-INTEO) e co quórum da maioría absoluta, acordan declarar a urxencia da 

proposta da alcaldía de 26/11/2008, sobre adxudicación directa á Aspamite da 

concesión de parcela de titularidade municipal para a construcción dun edificio adicado 

á atención integral de dismininuídos físicos e psíquicos. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) Sr. Parajó, 

considera que a cesión é interesante porque todo o que sexa para axudar a este 

colectivo non só é bo senón tamén urxente para que eles poidan traballar con eses 

nenos/as que están alí. Sinala que  pola súa parte todo o que sexa favorecer a 

Aspamite está totalmente de acordo sempre que se faga legalmente para que despois 

non haxa problemas. O Sr. Parajó agradece o traballo feito pola Secretaria para poder 

tratar o tema no Pleno que se está a celebrar. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que pide que conste en acta os parabéns á 

Aspamite polo acordo que se vai a adoptar que implica un recoñecemento do traballo 

que están realizando en Teo e os parabéns por manter esta reinvindicación que hoxe 

fructifica. Pide que conste en acta o recoñecemento do traballo da Secretaria neste 

tema. Salienta que a vontade dos grupos municipais era clara pero que existían 

atrancos legais que ó final se lograron solventar gracias a ese traballo. Di que tamén 

resulta preciso felicitar o conxunto dos grupos da Corporación por esta decisión e que 

lle gostaría que este consenso fora un punto de referencia para o que queda de 

lexislatura. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, e sinala que hai que felicitarse polo acordo 

que se vai a adoptar e explica que a cesión era unha idea do goberno anterior pero que 

non dou tempo a levala adiante e que o seu grupo é ela en particular son coñecedores 

da gran labor que está a labor Aspamite. 
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O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, explica que había un acordo do 2007 que tivo unha 

base política de consenso de cesión dunha parcela para que Aspamite puidera 

proxectar un equipamento, que non so é para o aproveitamento da asociación como tal 

senón que ten unha proxección de futuro para que poida ser destinado a todos os 

rapaces que sufran calquera tipo de minusvalía. Salienta que existiron algúns atrancos, 

e que este novo acordo, que non é puramente unha ratificación, é leal con ese 

consenso. O Sr. Alcalde recoñece que existiu unha vontade xeralizada e constructiva 

de todos os grupos nos debates previos, sendo a proposta final patrimonio do 

consenso. Agradece as aportacións feitas por todos os grupos para buscar un encaixe. 

O Sr. Alcalde salienta que aínda que a día de hoxe, tal e como lle indicou a Secretaria, 

a competencia sería da alcaldía, non tiña sentido decidilo unilateralmente porque se 

arrastraba un acordo previo do ano 2007 por consenso anterior. Salienta que teñen que 

darse todos os parabén e sumarse ó traballo da Secretaría que non está de máis 

recoñecer. Remata o Sr. Alcalde sinalando que gañaron todos porque conseguíronse 

uns pregos máis áxiles que permiten a execución do proxecto e máis garantistas dende 

un punto de vista legal. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 

acorda: 

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 m2, 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. 
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* 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 para a adxudicación directa en réxime 

de concesión do uso privativo 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” que se reproduce a continuación: 

 

“PREGO DE CONDICIÓNS PARA A ADXUDICACIÓN DIRECTA EN RÉXIME DE 

CONCESIÓN DO USO PRIVATIVO 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: 

O  presente prego comprende as condicións xurídicas, económicas e administrativas 

que servirán de base para a adxudicación directa en réxime de concesión do uso 

privativo 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 m2, 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.” 
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A parcela obxecto de concesión aparece identificada conforme plano que se achega a 

este prego como anexo I. 

 

A concesión outorgarase a salvo o dereito de propiedade e sen perxuizo de terceiros. 

 

ART. 2. FINANCIAMENTO DAS OBRAS 

2.1.- 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. 

2.2.- O Concello de Teo non prestará o seu aval nin participará no financiamento das 

obras. 

2.3.- 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. 

 

ART. 3. PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 

O prazo de execución das obras será de 42 meses a contar dende a formalización da 

concesión en documento administrativo, producíndose, de incumprir o prazo citado, a 

extinción da concesión. 

  

Con carácter previo á solicitude da licenza de obra, o adxudicatario deberá presentar 

no Concello o anteproxecto da obra que ten previsto executar na parcela obxecto de 

concesión, para o seu estudio polos servicios técnicos do Concello. 

 

Recibido o anteproxecto citado, o Concello disporá dun prazo de 1 mes para amosar a 

súa conformidade co mesmo ou requirir ó concesionario para que faga os cambios 

pertinentes. 

 

ART. 4.- DURACIÓN DA CONCESIÓN E REVERSIÓN DAS INSTALACIÓNS 

4.1.- A duración da concesión será de 50 anos. 

O prazo de duración contarase a partir da formalización da concesión en documento 

administrativo. 
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4.2.-  Cando se extinga a concesión, as obras, construccións e instalacións fixas 

existentes sobre o ben demanial obxecto de concesión, serán adquiridas gratuitamente, 

libres de cargas e gravames e en bo estado de conservación polo Concello de Teo. 

 

A estes efectos, tres meses antes, o Concello adoptará as disposicións encamiñada á 

que a entrega dos bens se verifique adecuadamente. 

 

II. EXPLOTACIÓN DA CONCESIÓN 

 
ART. 5.- 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 o ben obxecto de concesión e as obras que construira en perfecto estado de 

uso e conservación. 

d) Concertar os seguros establecidos no artigo 19 da Lei de Ordenación da Edificación. 

e) Asumir os gastos de conservación e mantemento, impostos, taxas e demáis tributo. 

 f) Utilizar o ben segundo a súa natureza e entregalo no estado en que se recibe. 

g) Obter a súa costa de cantas licenzas ou permisos requira o uso do ben ou a 

actividade a realizar sobre o mesmo. 

g) As demais que lle correspondan en virtude da normativa legal e regulamentaria 

aplicable. 

 

ART. 6.- DEREITOS DO CONCESIONARIO. 

O concesionario terá dereito ó uso continuado da parcela ó que se refire o presente con 

destino ao uso previsto na concesión. 

 

ART. 7.- CONTROL SOBRE A CONCESIÓN. 

O Concello velará en todo momento para que a os terreos obxecto de concesión se 

destinen ós usos previstos no presente prego, reservándose a facultade de 

inspeccionar o ben obxecto de concesión, para garantir que o mesmo é usado de 

acordo cos termos da mesma. 

  

ART. 8.- CANON. 

O concesionario non estará obrigado ó pago de canon da concesión. 
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ART. 9.- EXPIRACIÓN DO PRAZO 

A concesión rematará de pleno dereito cando finalice o prazo polo que se outorgou. 

 

ART. 10.- EXTINCIÓN DA CONCESIÓN. 

Constituirán causas de extinción da concesión as seguintes: 

k) Caducidade por vencemento do prazo. 

l) A renuncia do concesionario, que deberá formalizarse por escrito. 

m) Extinción da personalidade xurídica do concesionario. 

n) Mutuo acordo. 

o) Non execución das obras no prazo previsto no presente prego. 

p) Incumprimento grave das obrigas do titular da concesión, declarado polo 

órgano que outorgou a concesión. 

q) Cando posteriormente ó outorgamento da concesión, o titular incurra en 

algunha das prohiccións de contratación previstas na normativa contractual. 

r) Desafectación do ben, en cuxo caso se procederá á súa liquidación conforme 

ao previsto no artigo 102 da LPAP. 

s) Rescate da concesión antes do vencemento, se o xustificaran circunstancias 

sobrevidas de interese público, mediante resarcimento dos danos que se 

causaren, ou sen él cando non procedera. 

t) As demais que previstas na normativa legal e regulamentaria aplicable. 

 

Nestes casos y no suposto de non desaloxo voluntario o Concello poderá efectuar o 

deshaucio por vía administrativa de acordo co disposto na normativa aplicable. 

 
ART. 11. 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. 12.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 

12.1.- As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves: 

• Son  faltas moi graves: 

d) Calquera conducta constitutiva de delicto doloso. 
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e) O manifesto incumprimento das obrigas do concesionario derivadas do 

prego de condicións. 

f) A reiteración en faltas graves. 

 

• Son faltas graves: 

d) O incumprimento das resolucións e acordos dos órganos de goberno 

municipais, dictadas para o cumprimento da boa marcha da concesión. 

e) En xeral, o incumprimento de deberes expresados no prego de 

condicións. 

f) A reiteración en faltas leves. 

 

• Son faltas leves: 

d) O retraso, neglixencia ou descoido no cumprimento das funcións. 

e) O retraso no cumprimento de obrigas coa Administración. 

f) En xeral, o incumprimento dos deberes por neglixencia ou descoido 

escusable. 

 

12.2.- Sancións: 

Previa tramitación do oportuno expediente contradictorio as faltas moi graves serán 

sancionadas coa extinción 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. 13.- 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 valor do 

domino público ocupado e, no seu caso, do orzamento das obras que haxan de 

executar. A devandita garantía deberá ser constituída en calquera das formas a que se 

refire o artigo 84 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.  

 

Dita garantía será devolta ó concesionario no momento en que acredite ter efectuadas 

as obras por valor equivalente á terceira parte das comprendidas na concesión. 
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ART. 14.- FORMALIZACIÓN DA CONCESIÓN.- 

A concesión formalizarase en documento administrativo na data que sinala a 

administración contratante, dentro do prazo dos trinta días a contar dende o seguinte ó 

da notificación da adxudicación. Este documento será título suficiente para inscribir a 

concesión no Rexistro da Propiedade. 

 

IV.- RESPONSABILIDADE. DANOS 

ART. 15.- RESPONSABILIDADE. DANOS.  

Será de conta do concesionario a responsabilidade derivada de todos os danos, 

prexuízos e accións de calquera natureza que poidan producir a terceiras persoas as 

obras ou instalacións ou os bens nelas depositados durante o prazo da concesión. 

Así mesmo estará obrigado a indemnizar calquera perxuízo que se cause ao Concello 

polo non cumprimento das obrigas establecidas. 

 

V.- RÉXIME XURÍDICO 

ART. 16.- RÉXIME XURÍDICO.-  

En defecto do previsto no presente Prego de condicións, á concesión demanial seralle 

de aplicación as disposición vixentes en materia de Bens das Entidades Locais, en 

especial a Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, o RD 1372/1986, de 13 

de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais e a Lei 

33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas así como as 

restantes normas de dereito administrativo que lle sexan de aplicación. 

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, previa 

interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da 

interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente”.  

 

Terceiro.- Iniciar as actuacións necesarias para proceder á modificación puntual 

do Plan Parcial do SAU-2 As Galanas para poder destinar a uso de equipamento 

público  a parte da parcela ZV-1 coincidente cos terreos inicialmente previstos 

para ser ocupados por unha vía de alta capacidade que finalmente non afectou ó 

sector, cuxa superficie é de 5.149,30 m2. 
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Cuarto.- 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. 

Quinto.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos 

procedente. 

 

8º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO): 
 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, formula os seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- Tratándose do plan sectorial de vivenda protexida o Sr. Parajó sinala que por todos 

é coñecida a nova resolución da Consellería de Vivenda en relación coa expropiación 

de terreos para facer vivendas de protección autonómica. Di que esto trae consigo que 

en todos os concellos onde se vai a levar a cabo o plan exista unha revolta importante 

dos veciños como ocorre en Arteixo, na zona de Pontevedra, na zona de Teo, na zona 

de Ames, etc. Salienta que o tema supón unha preocupación porque se trata de facer 

vivendas de protección autonómica con expropiacións a un prezo que parece que non 

é o adecuado. Explica o Sr. Parajó que lle formulou unhas preguntas ó Sr. Sisto, que lle 

foron respostadas por escrito, e opina que o tema do plan sectorial non está claro, 

especialmente en relación ó prezo, xa que, por exemplo en Montouto, uns din que van 

a pagar cinco euros e outros din que oito e ata algún propietario dixo que doce. Sinala 

que o que está claro é que a xente está alborotada. O Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. 

Alcalde se ten algún dato e di que o Sr. Sisto xa lle comentou por escrito que o 

Concello non tivo nada que ver co tema dos terreos, a diferencia do que ocorreu en 

Ames e Brión, onde eles mesmos lle ofreceron os terreos. 

 

O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, explica que o equipo de goberno valora 

positivamente o plan sectorial de vivenda protexida ao tratarse dunha ferramenta de 

política social importante sobre todo coa problemática que se ven arrastrando nos 

últimos anos co tema da vivenda, tratándose tamén dunha forma de implicar ó sector 

público e unha medida favorable para un concello como o de Teo que a día de hoxe 

non ten vivenda protexida que ofertar pese a importante demanda existente. Explica 
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que a Consellería informou a todos os Concellos, máis de 50, da ubicación dos 

polígonos e que o concello de Teo non ofertou os terreos. Explica que o criterio que se 

barallaba no caso de Teo era ubicalo no tramo urbano de Cacheiras e que, antes de 

levalo ó Parlamento, cando se trasladou ó concello, a posición foi de informar non de 

incidir. Explica o Sr. Alcalde que esto foi así, entre outras cousas, porque non se 

sentían capacitados para decidir onde debía ir o polígono no lugar de Cacheiras porque 

descoñecían as dinámicas de propietarios e as dinámicas inmobliarias e na medida en 

que se tomara unha decisión de onde debía ir ubicado  estaríase facendo un 

posicionamento sen ningún tipo de criterio nin de coñecemento. O Sr. Alcalde salienta 

que o plan está en período de alegacións ata final de ano, e que a día de hoxe non se 

notificou nada os propietarios. Di que hoxe tivo unha conversa co Delegado de vivenda 

sobre a posibilidade de ter unha reunión co resto dos grupos e cos propietarios como 

consecuencia de toda a rumoroloxía que se orixinou en relación ó pago da 

expropiación e dos números que se están barallando. Salienta que o Delegado lle dixo 

que o dos cinco euros por metro cadrado non é un concepto real, barallándose 

cantidades máis elevadas, que serán pagadas por tipo de solo, que no caso de Teo é 

urbanizable e urbano. Salienta que aí a Consellería non vai a practicar especulación 

urbanística pero que intentará pagar un xustiprezo moito máis elevado que eses cinco 

euros. Explica que o problema é mais noutros concellos onde os polígonos están 

ubicados en  terreos rústicos, que non teñen a catalogación de urbanos, pero que 

teñan aspiración de tela no futuro, porque aí se van a pagar como rústicos, o que non 

ocorre no concello de teo porque se trata de solo urbanizable e urbano. 

 

Sendo as nove horas auséntase do Salón do Plenos o concelleiro do BNG, D. Angel 

Rey Martínez.  

 

O Sr. Alcalde salienta que o delegado está a disposición da Corporación para facer 

unha xuntanza se así se estima convinte. Sinala que o Delegado lle insistiu moito no 

período de alegacións ata final de ano, non tratándose  dun tema pechado. 

  

O Sr. Parajó di que pode haber dúas cuestións. Explica que o plan sectorial sae agora 

e que neste momento hai un prazo para alegacións ata final de ano, que o solo agora é 

un solo de monte, non urbanizable, que é o que será cando se aprobe o Plan Xeral, 
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sendo ese o quid da cuestión xa que se agora toman ese solo como solo de montes, 

pagarase como tal. 

 

O Sr. Alcalde di que lle consta que a ubicación dos polígonos a fixeron tendo en conta 

a aprobación do Plan Xeral.  

 

Sendo as nove horas e cinco minutos entra no Salón do Plenos o concelleiro do BNG, 

D. Angel Rey Martínez.  

 

O Sr. Parajó di que hai que ter en conta outra cousa xa que no Plan Xeral se leva un 

solo do que o vinte por cen ten que ir a vivenda de protección autonómica por lei, polo 

que agora non existe solo para iso pero o vai a haber. Opina que se trata dun tema no 

que hai que hilar moi fino e di que agradecería que toda a información que haxa se 

poña en coñecemento dos grupos da oposición porque o mellor non deixa de ser un 

motivo máis para dicir que vaia para diante ou que haxa que tumbalo. 

 

O Sr. Alcalde resposta que así se fará e que se os grupos queren se pode ter esa 

reunión co delegado. O Sr. Alcalde explica que é un desenrolo quinquenal, non 

inmediato. Sinala que, á marxe desas cuestións puntuais, a súa valoración é positiva 

porque entende que no momento que se está a vivir son precisas actuacións deste tipo 

que fomenten o investimento publico porque os tempos que veñen non son os que se 

pasaron en materia urbanística. 

 

 O Sr. Parajó salienta que él no di que non se fagan esa vivendas, senón que el se 

refire ó proceso debéndose ter en conta que o tema está aí e vai a dar problemas. 

 

2.- O Sr. Parajó referíndose á moción aprobada no último pleno sobre a nacional 550 

quere saber se se enviou a Fomento e se se recibiu resposta. 

 

O Sr. Sisto salienta que se  foi por dúas vías ante a previsión de que iso se demorase 

máis, xa que hai unha funcionaria en exclusiva redactando todos os acordos adoptados 

nos últimos Pleno dirixidos a cantidade de institucións. En previsión diso e para 

diversificar a presión, como ese vai dirixido a fomento, e saíu hoxe, se fixo tamén outro 
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dirixido a delegación de Estradas en Coruña, para seguir presionando nese senso. 

Remata o Sr. Sisto sinalando que enviada está enviada pero que outra cousa será a 

efectividade. 

 

O Sr. Parajó pide que non se abandone o tema porque é delicado. 

 

3.- O Sr. Parajó sinala que existen reclamacións dos veciños por problemas de roturas 

nas rodas por baches que levan meses reclamando e non están resoltos. Pide que se 

mire por este tema e que se arranxen os baches porque senón haberá moitas máis 

roturas. 

  

4.- O Sr. Parajó di que recibiu o tema das subvencións ós cemiterios e opina que o que 

sacou o baremo lle debeu de quedar a cabeza hueca porque é un desastre. Di que 

supón que se mirará porque non hai por onde collelo. 

 

O Sr. Alcalde explica que se intentou facer o proceso por primeira vez, aínda que é 

certo que algunhas cuestións dos baremos non foron moi afortunadas, pero unha vez 

que foron aprobadas houbo que axustarse a elas.  

  

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE: 
 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula a seguinte preguntas: 

1.- O Sr. Leis di que dende o seu grupo aplauden que se fagan vivendas de protección 

autonómica, porque existe unha necesidade obxectiva ao respecto. Opina que este tipo 

de proxectos teñen dúas virtualidades, que se incremente a oferta de vivendas de 

protección e que se contribúa a un proceso de urbanización. Salienta que porén tamén 

teñen as súas dúbidas, debéndose recoller como tales polo goberno municipal 

trasladándose a quen corresponda. Di que o que é certo e que, de acordo coas 

información publicada pola Consellería de vivenda na páxina web, o proceso se fixo en 

colaboración estreita cos concellos afectados. O Sr. Leis di que tendo en conta que 

existen eses dous beneficios hai que preguntarse porque se carga todo en Cacheiras e 

non se fai unha oferta partida que beneficie tamén á parroquia de Calo. Di que se pode 

trasladar ós organismos correspondentes a posibilidade de facer unha reformulación da 
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proposta nese senso. O portavoz do PSOE di que como interrogante e como dúbida 

pode coincidir con algunhas das reflexións feitas polo Sr. Parajó no senso de que as 

445 vivendas de protección autonómica hai que engadirlle o 20 % do Plan, máis toda a 

oferta que existe na Comarca de Santiago e en Santiago, sendo preciso preguntarse se 

hai mercado para todo iso. 

 

O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, afirma que sí existiu unha comunicación con todos 

os concellos antes de levalo ó Parlamento. Insiste en que dende o Concello non se 

ofertaron terreos e tampouco se fixo unha proposta de modificación porque era unha 

cuestión que precisaba dunha participación activa e non tiñan naquel momento 

coñecemento sobre o criterio a aplicar. Salienta que o que si se lles comunicou dende a 

Consellería foi o interese en que fora no núcleo urbano de Cacheiras. 

 

O Sr. Leis opina que Calo queda desasistido e que, como reflexión, propón a 

posibilidade de valorar facer algunha alegación neste senso. 

 

O Sr. Parajó interésase pola urbanización. 

 

O Sr. Alcalde resposta que corre a cargo da Consellería. 

 

O Sr. Parajó pregunta que beneficio se obtén. 

 

O Sr. Leis indica que a urbanización. 

 

O Sr. Parajó sinala que se é un solo urbanizable, serán as empresas as que teñan que 

urbanizar e pagar. 

 

O Sr. Alcalde sinala que iso é unha unha cuestión ideolóxica de fondo en relación a se 

debe ser a iniciativa pública ou privada quen execute iso. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rego, formula o seguinte rogo: 

2.- O Sr. Rego di que lle gostaría transmitir unha preocupación. Explica que se pintou 

un paso de peóns na confluencia das estradas Galanas-Cacheiras e Milladoiro-
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Pontevea. Explica que descoñece se foi iniciativa do Concello ou da Deputación porque 

non sabe a quen corresponden eses cincuenta ou setenta metros en que conflúen. 

Opina que é case case unha trampa, sobre todo tendo en conta que cincuenta metros 

máis adiante para o autobús dos rapaces. Di que se trata dunha invitación a un 

suicidio, porque os rapaces se van a confiar máis porque hai un paso de peóns. Opina 

que cando baixan os coches sentido Milladoiro se non ten ningún tipo de sinalización 

semafórico vai a ser un punto máis perigoso do que é agora, especialmente na noite. 

 

O Sr. Sixto explica que o que se lle pediu á empresa e á Policía, que foi a que se 

encargou do tema, e que na zona do núcleo de Solláns debía de existir algún paso. 

Sinala que cando se lle fixo a proposta inicial se situaba máis a beira da capela, pero 

que parece que tiña máis problemas á hora de saída de curvas. Salienta que a decisión 

final de localización foi da Policía local. Opina que quizáis se poden adoptar medidas 

complementarias. Salienta que en todo caso é lóxico que exista alí un paso de cebra ó 

ser un punto concorrido. 

 

O Sr. Rego opina que é mellor que non o houbera a que este tal e como está agora, 

porque agora os rapaces ó existir un paso de cebra van a ir máis confiados en que os 

coches van a parar, e non vai a ser así porque os coches se atopan practicamente en 

riba co paso de peóns e por tanto con quen este cruzando. 

 

O Sr. Sisto explica que a pintura está sen rematar, porque ademais dos pasos de 

cebra, hai tres zoas de limitación de cincuenta, que se pintarán no chan, e con bandas, 

pero non das altas, senón das ruidosas do estilo das que hai antes da rotonda de 

abaixo en Milladoiro.  

 

O Sr. Rego di que ademais diso na estrada Milladoiro-Pontevea debería poñerse un 

semáforo dos que se pechan cando se pasa a máis de cincuenta, porque a outra 

estrada ten stop e reduces a velocidade porque tes que facer un ceda ó paso ou parar, 

pero na outra non. O Sr. Rego opina que se trata dunha actuación que debería facerse 

con certa urxencia. 

  

O Sr. Sisto sinala que se estudará o tema. 
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

O concelleiro do PP, Sr. Mata, formula os seguintes rogos e preguntas. 

1.- Tratándose do plan sectorial o Sr. Mata sinala que o tema xa foi exposto polos 

demais grupos e que o seu grupo tampouco está en contra das vivendas de protección 

oficial aínda que pensan que hai que ter coidado co tema das expropiacións porque hai 

propietarios que teñen a mosca detrás da orella. 

 

2.- O Sr. Mata pregunta que pasou co tema da ponte dos Muíños.  

 

O Sr. Sisto resposta que está pendente de actuación porque a economía é a economía. 

 

O Sr. Mata di que existe un informe da policía e andan recollendo firmas tanto de Teo 

como de Vedra, cando a ponte está en Teo, sendo que incluso foron o concello de 

Vedra para ver se lle arranxaban a ponte. 

 

O Sr. Sisto di que descoñecía o tema de recollida de firmas. 

 

3.- O Sr. Mata pregunta porque este ano, estando xa practicamente no mes de 

decembro, as pontes e os camiños estreitos non están limpos, cando sempre estaban 

limpos en agosto, para a festa. 

 

O concelleiro do BNG, Sr.  Fernández, pregunta en qué localidades en concreto non 

están porque en Teo limparon bastante. 

 

O Sr. Mata resposta que en Noceda, Mallos, Agromaior, etc. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ó Sr. Mata que faga un relatorio puntual para entregarllo á 

empresa.  

 

O Sr. Mata di que o ano pasado quedaron todos encantados do limpos que quedaron 

pero este ano están feitos un desastre. 

 

4.- O Sr. Mata pregunta cómo non se sinalizan como é debido as bandas de Oza?. 
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O Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, resposta que sí que o están, aínda que a sinal está 

un pouco lonxe das bandas, e cando ves o sinal e chegas á banda xa te esqueciches, 

polo que quizais sería convinte achegar o sinal ás bandas. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove horas e vinte e cinco minutos, 

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

eu, Secretaria, dou fe. 

 

     O Alcalde-Presidente                  A Secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  17/2008 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 

PLENO MUNICIPAL 

 

- 30 DE DECEMBRO DE 2008 – 
 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en obras a 
Casa Consistorial), a trinta de decembro de dous mil oito, reúnense en primeira convocatoria 
os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo a presidencia do Sr. 
Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar en primeira convocatoria a sesión 
ordinaria correspondente ó día da data, para a que foron previamente convocados/as. 

ASISTENTES: 
Alcalde-Presidente:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Ángel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
Dª. Sara Josefina Currás Rey 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Juan B. Aller Suárez 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel J. Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
 
Interventor: 
D. Faustino Villamor Iglesias 
Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
 

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

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 26/11/2008. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 630/08 á 693/08). 

3º.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS DE 

ACORDO CO ESCRITO PRESENTADO POLO PP CON DATA 9 DE DECEMBRO DE 

2008. 
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4º.- DICTAME DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE ABASTECEMENTO E 

DEPURACIÓN EN AGROMAIOR. POS COMPLEMENTARIO 2008. 

5º.- DICTAME DE APROBACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RETIRADA, CUSTODIA E 

INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS. 

6º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP DE APROBACIÓN DA PROPOSTA SOBRE A 

DISOLUCIÓN DOS CONCELLOS GOBERNADOS POR ANV. 

7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día, o Sr. Leis pregunta por que non se incluíu na 

orde do día a moción do PSdeG-PSOE sobre o Fondo Estatal de Inversións Locais. 

 

Respóstalle o Sr. Alcalde que as inversións do FEIL xa foron acordadas na Xunta de Goberno 

Local, por considerar que é o órgano competente por razón da contía, e polo tanto non procede 

tratar o asunto en dous órganos distintos. 

 

O Sr. Leis pide que conste en acta a protesta do PSdeG-PSOE por non incluír as mocións sobre o 

FEIL na orde do día, mocións que foron tratadas nas xuntas de portavoces de 9 e 15 de 

decembro. 

 

A continuación intervén o Sr. Blanco e di que non lle parece correcto que se acordaran as obras 

do FEIL na Xunta de Goberno, sen traelas ó Pleno. 

 

O Sr Alcalde di que hai un prazo reducido para facer as solicitudes e que as obras as acordou a 

Xunta de Goberno por entender que é o órgano competente, aínda que se tiveron en conta as 

propostas dos demais grupos. Explica que se fixeron as xuntas de portavoces coa intención de 

chegar a un acordo e facer unha proposta conxunta, pero á vista de que tal acordo non era posible 

e que perigaba o Fondo, acordáronse os investimentos pola Xunta de Goberno. 

 

O Sr. Blanco di que se presentan as mocións por urxencia hai que tratalas se o acorda o Pleno 

por maioría. 

 

Respostalle o Sr. Alcalde que pola mesma razón que non se incluíron na orde do día, non se van 

incluír por urxencia, porque non se vai tratar o asunto por dous órganos distintos, porque 

implicaría duplicar o acordo e iso non é posible. 
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Intervén de novo o Sr. Leis para dicir que era vontade das forzas políticas chegar a un acordo e 

que non hai ningún acordo, porque non é certo que as inversións estean consensuadas cos grupos 

da oposición. 

 

Respostalle o Sr. Alcalde que é certo que as inversións non están consensuadas, pero si que se 

recollen moitas das propostas dos grupos da oposición nas obras acordadas pola Xunta de 

Goberno. 

 

O Sr. Leis manifesta que considera esto como un engano aos grupos da oposición e di que a 

partir deste momento o seu grupo abandona a participación nas xuntas de portavoces e noutros 

órganos como os consellos escolares etc. 

 

O Sr Blanco advirte que aínda que ata agora non era partidario de facelo, a partir deste momento 

non descarta a presentación dunha moción de censura. 

 

O Sr. Alcalde intervén para dicirlle ó Sr. Blanco que a moción de censura é un dereito lexítimo 

que ten a oposición e se queren poden exercelo, pero entre tanto a obriga do BNG, que é a lista 

mais votada, e a de gobernar. A continuación invita ó Sr. Blanco a que compare a relación das 

obras do FEIL coa proposta do grupo municipal do PP e que comprobe cantas destas obras están 

incluídas. O Sr. Alcalde dille ó Sr. Blanco que se recollen as súas queixas e pídelle ó Sr. Leis que 

traslade por escrito a súa decisión de non participar  nas xuntas de portavoces e no consello 

escolar. 

 

Intervén a continuación o Sr. Parajó para manifestar que se quedara en facer unha terceira xunta 

de portavoces, e considera que, co acordo da Xunta de Goberno, estáselle quitando contido ao 

pleno da corporación. Engade que se soubera de principio que as inversións as acordaba a Xunta 

de Goberno, ao mellor no facía ningunha proposta de obras. 

 

O Sr. Alcalde insiste en que era intención do grupo de goberno chegar a un consenso cos grupos 

da oposición, pero visto que non foi posible o acordo, decidiuse levar o acordo de solicitude de 

inversións á Xunta de Goberno, en aplicación do establecido no Real Decreto-Lei 9/2008, que 

crea o FEIL e na Resolución de 9 de decembro que aproba o modelo de presentación de 

solicitudes. 

 

Seguidamente o Sr. Alcalde da por rematado o asunto e pasase a tratar os asuntos incluídos na 

orde do día que se recollen a continuación. 
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1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 26/11/2008. 

O Sr. Alcalde pregunta ós/ás Concelleiros/as se desecan formular algunha observación á acta da 

sesión ordinaria celebrada o 26/11/2008. 

Non se formula ningunha observación polo que queda aprobada por unanimidade. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 630/08 á 693/08). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 21 de novembro ata o 

23 de decembro de 2008, que comprenden os números 630 ao 693, e que segundo indica o Sr. 

Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3º.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS DE 

ACORDO CO ESCRITO PRESENTADO POLO PP CON DATA 9 DE DECEMBRO DE 

2008. 

Dáse conta da composición das Comisións Informativas, resultante da modificación producida 

pola asignación dos membros do grupo municipal do PP, e que quedan integradas polos 

seguintes membros: 

 

1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, VIVENDA E INFRAESTRUTURAS 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Rafael Sisto Edreira  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: D.ª Carme Hermida Gulías 

D. Armando Blanco Martínez 

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias  

D. Antonio Castroagudían Valladares  

Suplente: D. Juan B. Aller Suárez 

D.ª Sara Currás Rey  

Suplente: D.ª M.ª Carmen Barros Rodríguez 

D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Manuel Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
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2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN E MOCIDADE 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D.ª Carmen Diéguez González  

Suplente: D.ª Carme Hermida Gulias 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco Martínez 

Suplente: D.ª Sara Currás Rey  

D.ª M.ª Carmen Barros Rodríguez 

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan B. Aller Suárez 

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: D.ª Sandra Riveiro Carro  

D. José C. Rego Jorge 

Suplente: D. Manuel Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 
 

 

3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, DEPORTES E COMUNICACIÓN SOCIAL 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D.ª Carme Hermida Gulias  

Suplente: D. Andrés Fernández Martínez  

D. Angel M. Rey Martínez  

Suplente: D.ª Carmen Diéguez González 

D. Armando Blanco Martínez  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D.ª Sara Currás Rey  

Suplente: D. Juan B. Aller Suárez 

Dª. M.ª Carmen Barros Rodríguez 

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Manuel Rama Lesta  

Suplente: D. José C. Rego Jorge  

D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
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4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDADE, BENESTAR E SERVIZOS BÁSICOS 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

D.ª Carmen Diéguez González  

Suplente: D. Rafael Sisto Edreira 

D. Antonio Castroagudín Valladares  

Suplente: D. Armando Blanco Martínez 

D. Juan B. Aller Suárez  

Suplente: D.ª Sara Currás Rey 

D.ª M.ª Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Alexandre Leis Carles  

D. Manuel Rama Lesta  

Suplente: Dª. Sandra Riveiro Carro 

D. F. Manuel Parajó Liñares  

 

5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL, TRANSPORTES, TURISMO, 

EMPREGO E PARTICIPACIÓN VECIÑAL 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Angel M. Rey Martínez  

Suplente: D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Carme Hermida Gulias  

Suplente: D. Andrés Fernández Martínez  

D. Antonio Castroagudín Valladares  

Suplente: D. Armando Blanco Martínez 

D.ª Sara Currás Rey  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D.ª M.ª Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. Juan B. Aller Suárez 

D. Manuel Rama Lesta  

Suplente: D.ª Sandra Riveiro Carro  

D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Alexandre Leis Carles 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
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6.- COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E ASUNTOS ECONÓMICOS, QUE ASUME AS 

FUNCIÓNS DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Rafael Sisto Edreira  

Suplente: D. Angel M. Rey Martínez 

D. Andrés Fernández Martínez  

Suplente: D.ª Carme Hermida Gulias 

D. Armando Blanco Martínez  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. Juan B. Aller Suárez 

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 

D.ª Sara Currás Rey 

Suplente: D.ª M.ª Carmen Barros Rodríguez 

D. Alexandre Leis Carles  

Suplente: D.ª Sandra Riveiro Carro  

D. José C. Rego Jorge  

Suplente: D. Manuel Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares  
 

7.- COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Angel M. Rey Martínez  

Suplente: D. Andrés Fernández Martínez 

D. Rafael Sisto Edreira  

Suplente: D.ª Carme Hermida Gulias 

D. Armando Blanco Martínez  

Suplente: D. Manuel Mata Iglesias 

D. Juan B. Aller Suárez  

Suplente: D.ª Sara Currás Rey 

D.ª M.ª Carmen Barros Rodríguez  

Suplente: D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Manuel Rama Lesta 

Suplente: D. José C. Rego Jorge 

D. Alexandre Leis Carles 

Suplente: D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. F. Manuel Parajó Liñares 
 

A Corporación queda enterada. 
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4º.- DICTAME DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE ABASTECEMENTO E 

DEPURACIÓN EN AGROMAIOR. POS COMPLEMENTARIO 2008. 

O Sr. Alcalde cede a palabra ó Sr. Sisto Edreira quen explica que o obra incluída no plan 

complementario do POS 2008, de conformidade co acordo adoptado polo Pleno da Corporación 

de 28 de novembro de 2007, ascende a 120.374,13 euros, e o importe da achega provincial, 

correspondente ás baixas efectuadas nas obras do POS/08, sendo de 32.344,92 euros, polo que o 

Concello debe facerse cargo do resto do custo da obra. O portavoz do BNG da conta da Proposta 

da Alcaldía, dictaminada favorablemente pola comisión informativa de Urbanismo, Vivenda e 

Infraestructuras de 26/12/2008, que se transcribe a continuación:   

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación Proxecto de Abastecemento, saneamento e depuración en Agromaior (Teo). POS 

COMPLEMENTARIO 2008. 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria de 28/11/2007, acordou aprobar o Plan 

de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2008 (POS 2008) e aprobar o plan 

complementario, incluíndo neste último a obra de “ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E 

DEPURACIÓN EN AGROMAIOR (TEO)”. 

Visto o proxecto de “ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN AGROMAIOR (TEO)”, 

redactado polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun orzamento de 120.374,13 €. 

Vistos os datos remitidos a estes efectos pola Excma. Deputación fixando o financiamento da obra,  

unha vez aplicado á adxudicación das obras do POS 2008 o criterio de aplicación de baixas de licitación 

aprobado por acordo do Pleno da Deputación de 25/09/98. 

Considerando que en virtude do exposto o financiamento quedaría segundo se detalla a continuación: 

Concello Denominación obra Ppto. Total 
Importe da 

baixa 

Achega 

concello 

Teo 
ABASTE. SANEAM. DEPURACIÓN 

AGROMAIOR 
120.374,13 32.344,92 88.029,21 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno, previo dictame da Comisión Informativa correspondente, a 

adopción do seguinte acordo: 

Único.- Aprobar o PROXECTO DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN 

AGROMAIOR (TEO), redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D . Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun 

orzamento de 120.374,13 € (sendo 32.344,92 € o importe da baixa financiado pola Deputación e 

88.029,21 a achega do concello).  

En Teo, a 19 de decembro de 2008 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 
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Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di que está 

de acordo coa Proposta da Alcaldía. 

 

O concelleiro do PSdeG-PSOE, Sr. Leis, tamén manifesta a súa conformidade coa Proposta da 

Alcaldía. 

 

Finalmente intervén o concelleiro do PP, Sr. Blanco, para dicir que o seu grupo municipal tamén 

apoia a Proposta transcrita. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda: 

- Aprobar o PROXECTO DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN 

EN AGROMAIOR (TEO), redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez 

Rodríguez, cun orzamento de 120.374,13 € (sendo 32.344,92 € o importe da baixa 

financiado pola Deputación e 88.029,21 €  a achega do concello).  

 

5º.- DICTAME DE APROBACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 
TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RETIRADA, CUSTODIA E 
INMOBILIZACIÓN  
VEHÍCULOS. 

Dáse conta da Proposta da Alcaldía sobre a Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola prestación 

do servicio de retirada, custodia e inmobilización de vehículos, que se transcribe a continuación: 

 

PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando a existencia dunha Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola entrada de vehículos a través 

de beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadrerías, vixente 
neste Concello dende finais de 2004, e, consecuentemente, sendo necesario prestar un servizo complementario de 
retirada e inmovilización de vehículos que á súa vez debe financiarse con recursos municipais. 

Considerando a posibilidade de establecer unha Taxa pola prestación do servizo de retirada, custodia e 
inmovilización de vehículos e de aprobar a correspondente Ordenanza Fiscal reguladora. 

Propoño ó Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda, a adopción do 
seguinte 

 
ACORDO: 
 
1.- Establecer a Taxa pola prestación do servizo de retirada, custodia e inmovilización de vehículos. 
2.- Aprobar provisoriamente Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de retirada, 

custodia e inmovilización de vehículos, co seguinte texto: 
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DE RETIRADA, 

CUSTODIA E INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
Artigo 1.-Fundamento e obxecto  
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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 polo servizo de retirada, custodia e inmobilización de 
vehículos, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal e polos artigos 20 a 27 do Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais. 

 
Artigo 2.-Feito impoñible 
Constitúe o feito impoñible desta taxa: 
1.-A retirada, traslado e depósito de vehículos que se atopen na vía pública ou terreos 

adxacentes, nos supostos previstos na normativa de tráfico e circulación vixente. 
2.-A inmobilización por medio de procedemento mecánico de acordo co previsto na normativa de 

tráfico e circulación vixente. 
 
Artigo 3.- Devengo 
1.-Devengarase a taxa no momento en que interveñan os axentes municipais co fin de retirar, 

trasladar ou inmobilizar o vehículo. 
2.- No caso de depósito do vehículo, a taxa devengarase cando este entre no local destinado ó 

seu depósito. 
 
Artigo 4.-Suxeito pasivo 
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas, xurídicas e as 

entidades a que fai referencia o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que 
resulten beneficiadas ou afectadas pola prestación do servizo.  

Salvo proba en contrario, entenderase que o afectado pola prestación do servizo é o titular que 
figure no permiso de circulación do vehículo. 

 
Artigo 5.-Responsables 
Serán responsables solidarios da débeda tributaria, as persoas ou entidades a que se refire o 

artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. Serán responsables subsidiarios os administradores de sociedades e os 
síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e có alcance que indica o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro. 

 
Artigo 6.- Exencións 
Estarán exentos da taxa os traslados de vehículos que sexa preciso retirar no caso de subtracción 

do vehículo, que deberá acreditarse mediante a presentación da correspondente denuncia. 
 
Artigo 7.-Cota tributaria 
A cota tributaria será a resultante de aplicar o seguinte cadro de tarifas: 
 
1.-Retirada e traslado ó depósito municipal, por cada vehículo: 
 
a) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada inferior ou igual a 3.500 kg: 70,00 € 
 
b) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada superior ós 3.500kg, e ata 12.000kg: 

200,00 € 
 
c) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada superior a 12.000kg, ou vehículos con 

dimensións ou pesos especiais: 400,00 € 
 
Estas tarifas terán unha reducción do 50% cando o suxeito pasivo abone a taxa correspondente 

con anterioridade ó enganche do vehículo á grúa para o seu traslado. 
 
2.-Depósito de vehículos, por día ou fracción: 
 
a) Os sinalados no apartado a) do punto 1 deste artigo: 10,00 €  
b) Os sinalados nos apartados b) e c) do punto 1 deste artigo: 20,00 € 
Estarán exentos desta tarifa os depósitos de vehículos que dunha duración inferior ás 24 horas 

contadas dende a súa entrada no depósito. 
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3.- Inmobilizacións de vehículos 
 
a) Os sinalados no apartado a) do punto 1 deste artigo: 15,00 €  
b) Os sinalados nos apartados b) e c) do punto 1 deste artigo: 35,00 € 
 
 
Artigo 8.-Normas de xestión 
1.- A taxa esixirase en réxime de autoliquidación. 
2.- Para a autorización da retirada do vehículo do Depósito municipal, ou a retirada do 

mecanismo de inmobilización deberase acreditar previamente o aboamento das taxas reguladas nesta 
Ordenanza. 

3.- Unha vez recibido o vehículo no depósito municipal requerirase ó seu titular para que no 
prazo de un mes autoliquide a taxa e retire o vehículo. 

4.-Cando o titular do vehículo depositado ou o seu domicilio fose descoñecido, as notificacións 
faranse mediante publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia por conta do interesado. 

5.-Transcorrido o prazo a que ser refire o apartado 3, sen que o titular se fixese cargo do 
vehículo e pagara as taxas orixinadas, iniciarase o seu cobro por vía de constrinximento. 

5.-As taxas reguladas nesta Ordenanza son independentes e compatibles coas sancións ou 
multas procedentes pola infracción das normas de circulación ou policía municipal. 

 
Artigo 9.-Infraccións e sancións 
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias e a imposición das sancións 

correspondentes, rexerá o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, 
Xeral Tributaria. 

 
Disposición Derradeira 
A presente Ordenanza Fiscal aprobouse provisoriamente polo Pleno do Concello en sesión de 30 

de decembro de 2008, e entrará en vigor a partires do día seguinte ó da súa publicación definitiva no 
Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente en tanto non sexa modificada ou 
derogada expresamente.” 

 
Teo, 19 de decembro de 2008. 
O Alcalde 
 
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez. 

 

 Así mesmo dase conta do acordo da comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 

26/12/2008, na que se dictamina favorablemente o texto da Ordenanza Fiscal coas correccións 

que se recollen a continuación, quedando así mesmo o texto definitivo da ordenanza fiscal nos 

termos que igualmente se transcriben. 

- Correccións á proposta da alcaldía acordadas na comisión informativa de facenda e asuntos 

económicos de 26/12/2008: 

* Artigo 8.2, onde di: “..retirada do vehículo do deposito municipal...” dirá “...retirada do 

vehículo do deposito no termo municipal...” 

* Suprimir todo o relativo á inmovilización de vehículos. 

 

- Texto definitivo da ordenanza fiscal dictaminado favorablemente pola Comisión informativa de 

facenda e asuntos económicos de 26/12/2008: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO 
DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHÍCULOS 
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Artigo 1.-Fundamento e obxecto  
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 polo 
servizo de retirada e custodia de vehículos, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal e 
polos artigos 20 a 27 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

 
Artigo 2.-Feito impoñible 
Constitúe o feito impoñible desta taxa a retirada, traslado e depósito de vehículos que se 

atopen na vía pública ou terreos adxacentes, nos supostos previstos na normativa de tráfico e 
circulación vixente. 

 
Artigo 3.- Devengo 
1.-Devengarase a taxa no momento en que interveñan os axentes municipais co fin de 

retirar ou trasladar o vehículo. 
2.- No caso de depósito do vehículo, a taxa devengarase cando este entre no local 

destinado ó seu depósito. 
 
Artigo 4.-Suxeito pasivo 
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas, 

xurídicas e as entidades a que fai referencia o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, 
Xeral Tributaria, que resulten beneficiadas ou afectadas pola prestación do servizo.  

Salvo proba en contrario, entenderase que o afectado pola prestación do servizo é o 
titular que figure no permiso de circulación do vehículo. 

 
Artigo 5.-Responsables 
Serán responsables solidarios da débeda tributaria, as persoas ou entidades a que se 

refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. Serán responsables subsidiarios os administradores 
de sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e 
entidades en xeral, nos supostos e có alcance que indica o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de 
decembro. 

 
Artigo 6.- Exencións 
Estarán exentos da taxa os traslados de vehículos que sexa preciso retirar no caso de 

subtracción do vehículo, que deberá acreditarse mediante a presentación da correspondente 
denuncia. 

 
Artigo 7.-Cota tributaria 
A cota tributaria será a resultante de aplicar o seguinte cadro de tarifas: 
 
1.-Retirada e traslado ó depósito no termo municipal, por cada vehículo: 
 
a) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada inferior ou igual a 3.500 kg: 70,00 

€ 
 
b) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada superior ós 3.500kg, e ata 

12.000kg: 200,00 € 
 
c) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada superior a 12.000kg, ou vehículos 

con dimensións ou pesos especiais: 400,00 € 
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Estas tarifas terán unha reducción do 50% cando o suxeito pasivo abone a taxa 
correspondente con anterioridade ó enganche do vehículo á grúa para o seu traslado. 

 
2.-Depósito de vehículos, por día ou fracción: 
 
a) Os sinalados no apartado a) do punto 1 deste artigo: 10,00 €  
b) Os sinalados nos apartados b) e c) do punto 1 deste artigo: 20,00 € 
Estarán exentos desta tarifa os depósitos de vehículos que dunha duración inferior ás 24 

horas contadas dende a súa entrada no depósito. 
 
Artigo 8.-Normas de xestión 
1.- A taxa esixirase en réxime de autoliquidación. 
2.- Para a autorización da retirada do vehículo do depósito no termo municipal deberase 

acreditar previamente o aboamento das taxas reguladas nesta Ordenanza. 
3.- Unha vez recibido o vehículo no depósito requerirase ó seu titular para que no prazo 

de un mes autoliquide a taxa e retire o vehículo. 
4.-Cando o titular do vehículo depositado ou o seu domicilio fose descoñecido, as 

notificacións faranse mediante publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia por conta 
do interesado. 

5.-Transcorrido o prazo a que se refire o apartado 3, sen que o titular se fixese cargo do 
vehículo e pagara as taxas orixinadas, iniciarase o seu cobro por vía de constrinximento. 

5.-As taxas reguladas nesta Ordenanza son independentes e compatibles coas sancións 
ou multas procedentes pola infracción das normas de circulación ou policía municipal. 

 
Artigo 9.-Infraccións e sancións 
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias e a imposición das sancións 

correspondentes, rexerá o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de 
decembro, Xeral Tributaria. 

 
Disposición Derradeira 
A presente Ordenanza Fiscal aprobouse provisoriamente polo Pleno do Concello en 

sesión de 30 de decembro de 2008, e entrará en vigor a partires do día seguinte ó da súa 
publicación definitiva no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente 
en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente. 

 
Teo, 19 de decembro de 2008. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Sr. Parajó manifesta estar de acordo co texto da Ordenanza Fiscal, unha vez que se introduzan 

as modificacións acordadas na comisión informativa. 

O Sr. Leis di que o grupo municipal do PSdeG-PSOE está de acordo co fondo da Ordenanza, non 

estando totalmente de acordo co forma polo que o seu grupo, tal como dixo na comisión 

informativa, vaise abster. 

  

O Sr. Blanco di que o grupo municipal do PP non está de acordo con que se paguen mais taxas 

no Concello, e polo tanto van votar en contra da Ordenanza. 
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Intervén o Sr. Alcalde para recordar que esta Ordenanza foi aprobada pola Corporación cando a 

presidía o Sr. Blanco,  e engade que non se poden prestar servicios sen cobrar por eles, polo que 

non comprende o sentido do voto do grupo municipal do PP. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con sete votos 

a favor (6 do BNG e 1 do grupo Mixto-INTEO), seis votos en contra (6 PP) e catro 

abstencións (4 PSdeG-PSOE), acorda: 

 

1.- Establecer a Taxa pola prestación do servizo de retirada, custodia e 
inmovilización de vehículos. 

2.- Aprobar provisoriamente Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola prestación 
do servizo de retirada, custodia e inmovilización de vehículos, co seguinte texto: 
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO 
SERVIZO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHÍCULOS 

 
Artigo 1.-Fundamento e obxecto  
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 
polo servizo de retirada e custodia de vehículos, que se rexerá pola presente Ordenanza 
Fiscal e polos artigos 20 a 27 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

 
Artigo 2.-Feito impoñible 
Constitúe o feito impoñible desta taxa a retirada, traslado e depósito de vehículos 

que se atopen na vía pública ou terreos adxacentes, nos supostos previstos na normativa de 
tráfico e circulación vixente. 

 
Artigo 3.- Devengo 
1.-Devengarase a taxa no momento en que interveñan os axentes municipais co fin 

de retirar ou trasladar o vehículo. 
2.- No caso de depósito do vehículo, a taxa devengarase cando este entre no local 

destinado ó seu depósito. 
 
Artigo 4.-Suxeito pasivo 
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas, 

xurídicas e as entidades a que fai referencia o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de 
decembro, Xeral Tributaria, que resulten beneficiadas ou afectadas pola prestación do 
servizo.  

Salvo proba en contrario, entenderase que o afectado pola prestación do servizo é o 
titular que figure no permiso de circulación do vehículo. 

 
Artigo 5.-Responsables 
Serán responsables solidarios da débeda tributaria, as persoas ou entidades a que se 

refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. Serán responsables subsidiarios os 
administradores de sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, 
concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e có alcance que indica o artigo 43 
da Lei 58/2003, de 17 de decembro. 
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Artigo 6.- Exencións 
Estarán exentos da taxa os traslados de vehículos que sexa preciso retirar no caso de 

subtracción do vehículo, que deberá acreditarse mediante a presentación da 
correspondente denuncia. 

 
Artigo 7.-Cota tributaria 
A cota tributaria será a resultante de aplicar o seguinte cadro de tarifas: 
 
1.-Retirada e traslado ó depósito no termo municipal, por cada vehículo: 
 
a) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada inferior ou igual a 3.500 kg: 

70,00 € 
 
b) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada superior ós 3.500kg, e ata 

12.000kg: 200,00 € 
 
c) Vehículos que teñan unha masa máxima autorizada superior a 12.000kg, ou 

vehículos con dimensións ou pesos especiais: 400,00 € 
 
Estas tarifas terán unha reducción do 50% cando o suxeito pasivo abone a taxa 

correspondente con anterioridade ó enganche do vehículo á grúa para o seu traslado. 
 
2.-Depósito de vehículos, por día ou fracción: 
 
a) Os sinalados no apartado a) do punto 1 deste artigo: 10,00 €  
b) Os sinalados nos apartados b) e c) do punto 1 deste artigo: 20,00 € 
Estarán exentos desta tarifa os depósitos de vehículos que dunha duración inferior 

ás 24 horas contadas dende a súa entrada no depósito. 
 
Artigo 8.-Normas de xestión 
1.- A taxa esixirase en réxime de autoliquidación. 
2.- Para a autorización da retirada do vehículo do depósito no termo municipal 

deberase acreditar previamente o aboamento das taxas reguladas nesta Ordenanza. 
3.- Unha vez recibido o vehículo no depósito requerirase ó seu titular para que no 

prazo de un mes autoliquide a taxa e retire o vehículo. 
4.-Cando o titular do vehículo depositado ou o seu domicilio fose descoñecido, as 

notificacións faranse mediante publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia por 
conta do interesado. 

5.-Transcorrido o prazo a que se refire o apartado 3, sen que o titular se fixese cargo 
do vehículo e pagara as taxas orixinadas, iniciarase o seu cobro por vía de constrinximento. 

5.-As taxas reguladas nesta Ordenanza son independentes e compatibles coas 
sancións ou multas procedentes pola infracción das normas de circulación ou policía 
municipal. 

 
Artigo 9.-Infraccións e sancións 
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias e a imposición das 

sancións correspondentes, rexerá o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 
17 de decembro, Xeral Tributaria. 

 
Disposición Derradeira 
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A presente Ordenanza Fiscal aprobouse provisoriamente polo Pleno do Concello en 
sesión de 30 de decembro de 2008, e entrará en vigor a partires do día seguinte ó da súa 
publicación definitiva no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia 
indefinidamente en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente. 

 
 

6º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP DE APROBACIÓN DA PROPOSTA SOBRE A 

DISOLUCIÓN DOS CONCELLOS GOBERNADOS POR ANV. 

O Sr. Alcalde cede a palabra o portavoz o PP, Sr. Blanco que da lectura á Moción do seu grupo 

municipal na que se insta ó Goberno da Nación a que disolva os concellos gobernados por ANV, 

dictaminada favorablemente pola comisión informativa de presidencia de 28712/2008, que se 

recolle a continuación: 

 

“MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO A QUE DISUELVA LOS AYUNTAMIENTOS GOBERNADO 
POR ANV. 
 
La Ley Orgánica 1/2003, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los 
concejales, modificó el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, para establecer los motivos y el 
procedimiento a seguir para la disolución de ayuntamientos cuando sus órganos de gobierno realicen 
actos que atenten gravemente contra el interés general. 
 
Así, el apartado 1 del artº 61 establece: 
“El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de       Gobierno de la 
Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del 
Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones 
locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga 
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”. 
 
A su vez, el apartado 2 del artº 61 entiende como “decisión gravemente dañosa par los intereses 
generales, “los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o 
apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, 
lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. 
 
Cuando vemos que el terrorismo de ETA sigue siendo causa de dolor en nuestro País. Mientras la 
sociedad se conmueve por los últimos atentados de esta banda asesina y la ciudadanía se manifiesta en 
rechazo de estos crímenes, en los Ayuntamientos gobernado por ANV la respuesta siempre es el 
silencio y la negativa reiterada de sus alcaldes a condenar esta barbarie, lo que les hace cómplices ante 
los demás de esas acciones criminales. 
 
Ese comportamiento tan distinto y opuesto al que se manifiesta en el resto de las instituciones y que se 
realiza en forma concertada y sistemática cada vez que se produce un atentado, abre la puerta y justifica 
la disolución de los ayuntamientos controlados por ANV, formación que además ha sido ilegalizada por el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre de 2008. 
 
La sociedad difícilmente puede entender que la modificación del artículo 61 de la Ley de Bases de 
Régimen Local haya servido al Gobierno para disolver un Ayuntamiento como el de Marbella debido al 
impacto del escándalo producido por la conducta de su alcalde y todos sus concejales, excepto los del 
PP; y no sea capaz ese mismo Gobierno de iniciar el procedimiento de disolución de los ayuntamientos 
gobernados por ANV, alegando falta de cobertura legal. 
 
Por todo ello, el Grupo municipal popular eleva a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
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PRIMERO. El/La Ayuntamiento de TEO exige al Gobierno de la Nación que inste cuanto antes el 
procedimiento de disolución de los Ayuntamiento dirigidos por ANV,  porque tiene suficiente amparo 
legal, hay precedentes y solo es una cuestión de voluntad política. 
 
SEGUNDO. Insta al Gobierno de la Nación para que vete el destino del dinero del Fondo Estatal de 
Inversión Local recientemente aprobado mediante Real Decreto-Ley 9/2008 que beneficiaría a los 
Ayuntamientos presididos por ANV, y en su lugar, lo reparta a las Diputaciones Forales respectivas, para 
que no se vean perjudicados los vecinos de esos municipios. 
 
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero. 
 
En TEO, a 19 de diciembre de 2008 
EL PORTAVOZ SUPLENTE DEL GRUPO MUNICIPAL.” 
 
 
Intervén o Sr. Parajó para dicir que é está de acordo coa Moción e que polo tanto vai votar a 

favor. 

 

A continuación o Sr. Leis di que está de acordo co fondo da Moción, pero aclara que a vontade 

política do PSOE e do Goberno da Nación non é suficiente, senón que hai que contar cos 

instrumentos legais apropiados para disolver os concellos de ANV, e na redacción da Moción 

non se contempla este extremo, e que polo tanto o seu grupo non vai apoiar a Moción. 

 

O Sr. Sisto di que o grupo municipal do BNG comparte o sentido da Moción presentada polo PP, 

pero entende que vulnera a Lei de partidos e a sentencia do TS dictada en relación con este 

asunto, e que polo tanto no van a apoiar a moción porque non respecta as garantías dos cidadáns. 

 

O Sr. Blanco cita o artigo 61 da Lei de bases de réxime local, e entende que é amparo legal 

suficiente para disolver os concellos de ANV polo seu apoio ó terrorismo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con sete votos 

a favor (6 do PP e 1 do grupo Mixto-INTEO), seis votos en contra ( 6 BNG) e catro 

abstencións (4 PSdeG-PSOE), acorda: 

 

PRIMEIRO.- O Concello de TEO esixe ó Goberno de Nación que inste canto antes o 

procedemento de disolución dos concellos dirixidos por ANV, porque teñen suficiente 

amparo legal, hai precedentes e só é cuestión de vontade política. 

 

SEGUNDO.- Insta ó Goberno da Nación para que vete o destino do diñeiro do Fondo 

Estatal de Inversión Local recentemente aprobado, mediante Real Decreto-Lei 9/2008, que 

beneficiaría ós Concellos presididos por ANV, e no seu lugar, o reparta ás Deputacións 

Forais respectivas, para que non se vexan prexudicados os veciños deses municipios. 
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TERCEIRO.- Dar traslado destes acordos ó Presidente do Goberno, Sr. Rodríguez 

Zapatero. 

 

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

conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro e no artigo 33 

do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal quere presentar algunha moción de 

urxencia. 

 

 A continuación o Sr. Leis pide que se somete a consideración do Pleno da Corporación a 
urxencia da Moción do PSdeG-PSOE sobre as inversións a incluír no FEIL. 
 
O Sr. Alcalde di que o debate sobre este asunto xa se produciu ó principio da sesión e non vai 
permitir que se volva a entrar neste asunto porque non hai lugar a adopción dun acordo que xa 
está tomado. Engade que o PSdeG-PSOE pode propoñer a creación dunha comisión de 
seguimento se o estima oportuno, pero que a Moción tal como está redactada propoñendo a 
adopción dun acordo que xa está adoptado non procede sometela ó Pleno. O Sr. Alcalde invita ó 
Sr. Leis a pasar pola alcaldía para falar deste tema cando queira, se o considera oportuno, e 
engade que pode ver as obras acordadas e comprobar a coincidencia coa proposta dos grupos da 
oposición. 
 
O Sr. Leis dille que non ten problema en falar co Sr. Alcalde cando sexa, pero que iso non ten 
nada que ver con que sistematicamente se veñan rexeitando as mocións de urxencia presentadas, 
e que están amparadas polo disposto no ROF e no ROM, incumprindo o disposto nestas 
disposicións. 
 
O Sr. Alcalde recórdalle ó Sr. Leis que pode adoptar as medidas que estime oportunas pero que 
en ningún caso vai deixar que se dupliquen acordos. 
 
O Sr Leis advirte que o seu grupo municipal está disposto a recorrer á vía xudicial e insiste en 
que non existe duplicidade de acordos. A continuación pide que conste en acta a súa protesta por 
non incluír, por urxencia, a Moción do PSdeG-PSOE sobre o FEIL. 
 
Intervén o Sr. Blanco para pedir que se debata a urxencia da moción presentada polo PP do 16 de 
decembro, xa que non foi incluída na orde do día. 
 
O Sr. Alcalde dille ó Sr. Blanco que lle reitera o dito o Sr. Leis e ordena pasar o punto de rogos e 
preguntas.  
 
 
7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MIXTO (INTEO): 

O Sr. Parajó pide que se considere o solicitado no escrito que presentou o 18 de novembro, nº de 

rexistro de entrada 10.934 sobre o asfaltado de pista no lugar de Ameneiro.  
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A continuación o Sr. Parajó pregunta polo programa “BailoTeo”, que segundo ten entendido 

contase con tres autobuses para transportar ós asistentes cando solo asisten 12 persoas en 

novembro e 6 en decembro. 

 

Respóstalle o Sr. Alcalde que a petición sobre as obras en Ameneiro terase en conta. 

 

En canto o programa “BailoTeo” resposta o Sr. Alcalde que é certo que non está tendo o éxito 

que esperaban, pero ca posta en funcionamento dos centros sociais de Oza e Rarís que se acaban 

de adecuar, váiselle dar un novo impulso, e se non funciona haberá que variar o proxecto,  pero 

de momento estáselle dando un marxe de confianza. 

 

Finalmente o Sr. Parajó pide que se lle faciliten  datos sobre o custo de “Música na Noite”. 

 

Respóstalle a Sra. Hermida que lle vai pasar os gastos detallados deste programa. 

 

ROGOS E PRGUNTA FORMULADAS POLO PSdeG-PSOE 

O portavoz do PSdeG-PESOE, Sr. Leis, pide que transcriba integramente na acta a moción sobre 

o FEIL que o seu grupo solicitou incluír por urxencia na orde do día. 

A continuación manifesta que renuncia a formular rogos e preguntas á vista da aptitude do 

Alcalde, e remata felicitando o ano novo a todos os asistentes. 

Recollese na acta o escrito presentado polo PSdeG-PSOE sobre o FEIL que literalmente 

transcrito di: 

“ASUNTO DE URXENCIA QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN BASE AO DISPOSTO NO 

ARTIGO 33 DO VIXENTE REGULAMENTO ÓRGANICO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TEO 

ASUNTO: Decisión do pleno da Corporación Municipal de Teo respecto da aplicación neste concello do Real 
Decreto-Lei 9/2008 polo que se crea o Fondo Estatal de Investimento Local e en concreto sobre os criterios a 
seguir na selección das obras e sobre a elaboración de memorias e proxectos da primeira listaxe de propostas da 
que sairá a relación definitiva de investimentos que se remitirán ao Ministerio de Administracións Públicas. 
 
O Consello de ministros, o 28 de novembro de 2008, aprobou o Real Decreto-Lei 9/2008, polo que se crea o Fondo 
Estatal de Investimento Local e un Fondo Especial do Estado para a Dinamización da Economía e o Emprego, 
aprobándose créditos extraordinarios para atender ao seu financiamento, englobando todas as medidas 
económicas, financeiras e fiscais que o Goberno aplicará para recuperar a senda do crecemento e creación de 
emprego. 
É o primeiro plan global destas características que presenta un goberno europeo. As medidas contempladas nel 
constitúen un fito histórico sen precedentes no noso país ó supoñer a maior mobilización de recursos públicos a 
favor das entidades locais. 
Co obxectivo de incrementar a cooperación do Estado cos concellos e aumentar o investimento pública no ámbito 
local, créase un Fondo de Investimento Municipal dotado con 8.000 millóns de euros para a realización de 
actuacións urxentes en materia de investimentos especialmente xeradoras de emprego. 
Este instrumento, destinado a unha execución inmediata, obriga aos concellos a presentar propostas nas próximas 
semanas, para financiar proxectos non incluídos nos orzamentos do ano 2009 en ámbitos de competencia local. 
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Propostas que serán avaliadas con extrema rapidez polo Ministerio de Administracións Públicas para que as obras 
sexan iniciadas entre o 11 de xaneiro e o 13 de abril de 2009. 
É preciso que o programa de obras sexa  aprobado polo Pleno da Corporación municipal e que inclúa a 
contratación de persoas procedentes dos rexistros de desemprego. 
A través do Fondo, poderanse financiar obras que deberán encadrarse nalgunha das seguintes actuacións: 

* Adecuación, rehabilitación ou mellora de entornas ou espazos públicos urbanos, así como de promoción 
industrial. 
* Os equipamentos e infraestructuras de servizos básicos nas redes viarias, de saneamento, iluminación e 
telecomunicacións. 
* As de construcción, adecuación, rehabilitación ou mellora de edificios e equipamentos sociais, 
sanitarios, funerarios, educativos, culturais e deportivos. 
* As dirixidas á protección do medio ambiente e a prevención da contaminación, as de xestión de residuos 
urbanos, así como as orientadas a impulsar o aforro e a eficiencia enerxética. 
* As de supresión de barreiras arquitectónicas. 
* As de conservación do patrimonio municipal e protección e conservación do patrimonio histórico do 
municipio. 
* As de construcción, adecuación, rehabilitación ou mellora da rede de abastecemento de auga potable a 
domicilio e tratamento de augas residuais. 
* As dirixidas a promover a mobilidade sostible urbana e as encamiñadas a mellorar a seguridade viaria. 
* As de prevención de incendios. 
* As destinadas á promoción do turismo. 

Esta é unha oportunidade de satisfacer necesidades dos nosos cidadáns que o noso concello non debe 
desaproveitar. Compre, pois, facer un esforzo conxunto para que os proxectos sexan adecuados e para que as 
decisións municipais incorporen o respaldo de todos. 
Polo exposto, e participando da idea de que o noso concello debe aproveitar e beneficiarse das posibilidades que 
ofrece o Fondo de Investimento municipal, o Grupo Municipal socialista somete á consideración  do Pleno os 
seguintes ACORDOS: 
1. o Concello de Teo declara o seu acordo co Fondo de Investimento Público Local creado polo goberno de 
España e manifesta a súa intención de facer uso do mesmo sen ningunha dilación. 
2. O Concello de Teo procederá a crear unha Comisión Extraordinaria formada por un representante do goberno 
local e un de cada ún dos grupos municipais integrantes da corporación para preparar os proxectos que no prazo 
máximo e improrrogable de quince días deben ser presentados ao Pleno da corporación para iniciar os trámites da 
súa solicitude ao Ministerio de Administracións públicas. 
3. Esta Comisión Extraordinaria funcionará ata o remate do programa como Comisión de Seguimento dos 
proxectos asignados, para garantir que na súa licitación, adxudicación, realización e xustificación se cumpran os 
obxectivos do Fondo, singularmente os vinculados á creación de emprego. 
4. O Concello de Teo adopta o compromiso de presentar, nos prazos previstos no Real Decreto Lei que regula este 
Fondo, os proxectos destinados á realización de actuacións urxentes en materia de investimentos, especialmente 
xeradoras de emprego e coa maior utilidade social. 
5. Dará prioridade á presentación de proxectos que requiran para a súa execución un maior número de postos de 
traballo. 
6. Valorará na adxudicación dos contratos, como criterio de selección relevante, aquelas ofertas que incorporen un 
número importante de persoal de nova contratación e que se atope en situación de desemprego e que estea 
avecindado en Teo, en primeiro lugar, e na comarca de Santiago, en segundo. 
7. As obras obxecto deste contratos serán, en todo caso, obras de nova planificación e de execución inmediata que 
dean resposta ás demandas de infraestructuras de servizos básicos e dotacións mais necesarias do municipio.  
8. Consideraranse prioritarias, aos efectos da presentación destes proxectos, as obras dirixidas á construcción, 
rehabilitación ou mellora de equipamentos sociais, sanitarios, educativos, culturais ou deportivos. 
9. O Concello deberá achegar nas súas solicitudes unha memoria explicativa do proxecto de investimento, no que 
se especifique o orzamento do proxecto e, o prazo de adxudicación, a previsión de peroas a ocupar na execución do 
proxecto, unha certificación de que se trata dunha obra non prevista no orzamento da Entidade para 2009, 
aportando ademais o acordo do Pleno  ou da Xunta de Goberno do Concello, segundo proceda, no que se aprobe o 
proxecto. 
10. Para a selección das obras a realizar seguiranse os seguintes criterios: 

a) Cumprimento dos requisitos administrativos, técnicos, sociais e económicos establecidos no Decreto. 
b) Fomento do emprego: obras que xeneren a maior cantidade posible de novos postos de traballo. 
c) Carácter extratéxico das obras para a vertebración territorial e social do concello de Teo dende unha 
perspectiva integral municipal. 
d) Prioridade: construcción de equipamentos. Consideraranse prioritarias, aos efectos da presentación 
destes proxectos, as obras dirixidas á construcción, rehabilitación ou mellora de equipamentos sociais, 
sanitarios, educativos, culturais ou deportivos. E todo isto, por razóns de oportunidade, de necesidade e 
porque seneran máis postos de traballo coxunturais e estructurais. 
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e) Distribución territorial dos investimentos: intentar que, sen cuestionar a prevalencia do obxectivo 
global de municipio, todas as parroquias do concello se vexan beneficiadas. 

11. Antes da aprobación definitiva polo Pleno da Corporación da relación de obras que se remitirán ao 
Ministerio de Administracións Públicas, o organismo municipal competente encargará os proxectos e as 
memorias explicativas pertinentes das seguintes actuacións: 
A) EQUIPAMENTOS. 
            Obra    Ámbito 
 * Cemiterio Municipal   Municipal 
 * Reforma nave concello   Municipal 
 * Vestiarios Campo Cacheiras  Municipal 
 * Revisión electrotécnica edif. Munic.  Municipal 
 * Pavillón Polideportivo Cuberto  A Ramallosa 
 * Escola Infantil   Cacheiras 
 * Campo Herba Artificial   Recesende/Reis 
 * Construcción biblioteca+sala serv. CEIP Calo 
 * Acondic. Antiga Escola Unitaria+Parque Oza 
 * Acondic. Área Recreativa Mouromorto  Calo 
 * Reacondic. Pavillón Polideportivo  Calo 
 * Acondic. Campo da Festa   Teo 
 
B) INFRAESTRUCTURA VIARIA: 
          Obra    Ámbito 
 * Asfaltado rede viaria Os Tilos  Os Tilos 
 * Rede viaria+beiraúas Pque. Montouto  Montouto 
 * Muro contención   Lampai 
 * Asfaltado pista Reboredo-Coto  Bamonde 
 * Asfaltado estrada Pontevea-Pazos  Reis 
 * Ampliación ponte do Secal  Oza 
 * Asfaltado estrada As Viñas-Carballal  Calo 
 * Beirarrúas estrada A Ramallosa-Igrexa Lucí Lucí 
 
C) SANEAMENTO+ABASTECEMENTO: 
         Obra    Ámbito 
 * San.+Abast. En Mallos   Teo 
 * Saneamento en Bustelo   Luou 
 * San.+Abast. En Vilariño   Vilariño 
 * San.+Abast. En Vilela e Buela  Rarís 
 
No suposto de que a cuantía económica do conxunto destas obras exceda dos tres millóns de euros asignados ao 
concello de Teo, a Comisión de Seguimento (ou a Xunta de Portavoces) procedería a facer os axustes 
correspondentes para ultimar a listaxe de obras definitiva. Procurarase facer por consenso de todas as forzas 
políticas e no caso de non poder ser así procederíase a votar mediante voto ponderado según o número de 
concelleiros de cada grupo político. 
    (Teo, 30 de decembro de 2008)   

 
Asinado: Jano Leis  

Concelleiro-Protavoz do grupo Municipal Socialista” 
 
 

A continuación o Sr. Rama pregúntalle ó Sr. Sisto polo saneamento de Feros (Cacheiras), 
sinalando que parece unha cloaca e que, como consecuencia diso, incluso están morrendo 
animais. 
 

Respóstalle o Sr. Sisto que dos Verxeis para abaixo vai quedar solucionado o problema 

proximamente, pero que para arriba é un problema complicado con un custo elevado ó que hai 

que tratar de darlle unha solución. 
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Dille o Sr. Rama que o problema é o suficientemente importante como para desviar os cartos 

doutro sitio se fose necesario, pero que hai que darlle unha solución xa, porque non se pode 

presumir de ecoloxistas e ter ese río nas condicións en que está.   

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADAS POLO PP 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, pregúntalle a concelleira de cultura pola exposición que se 

celebrou no hotel Congreso, á que se invitou os concelleiros da oposición media hora antes do 

acto de inauguración. Engade que, cando o Concello organice actos deste tipo, debe invitar  ós 

grupos da oposición con tempo suficiente. 

 

Respóndelle o Sr. Alcalde que deste asunto non é responsable a concelleira de cultura senón a 

alcaldía, ou en todo caso  protocolo, e entende que se sentiran molestos, aínda que foron avisados 

todos os concelleiros coa mesma antelación e o Sr. Parajó asistiu. O Sr. Alcalde di que xa se 

pediron desculpas polo tardanza da invitación. 

 

Intervén a concelleira de cultura, Sra. Hermida, para aclarar que o seu departamento está facendo 

moitos actos, tanto deportivos como culturais, e que non se conta con persoal suficiente para 

facer invitacións persoais a todos os concelleiros. Salienta que os actos son abertos para todos os 

veciños e tamén para os membros da Corporación sen necesidade de invitación, e que para iso se 

anuncian nos medios de comunicación habituais e na páxina web do Concello. 

 

O Sr. Blanco dille que aínda que non lle pase invitación non costa tanto facerllo saber o resto dos 

concelleiros.  

 

Pide a palabra a concelleira do PP, Sra. Barros, para dicir que é certo que hai actos que están 

anunciados, pero que hai outros non programados para o público en xeral, ós que se debería 

invitar ós concelleiros da oposición. 

O Sr. Blanco pide se lle facilite ó seu grupo o custo do programa “Música na Noite”. 

 

A continuación o Sr. Blanco pregúntalle á concelleira do BNG, Sra. Hermida, por un manifesto 

que asinou en apoio duns señores que colleron cunhas bombas en Porto do Son. 

 

Respóstalle a Sra. Hermida que o único manifesto que asinou foi en apoio á Sala Nasa, que  foi 

denunciada por programar un concerto. Explica que asinou un documento no que se pedía que se 
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deixara de exercer presión sobre ese local. Engade que aínda que non fose así e apoiase a 

celebración do concerto, a Audiencia Nacional dictou sentencia sobre este asunto e dixo que o 

concerto podíase ter celebrado, polo tanto non pasaría nada se apoiase tamén a celebración do 

concerto, aínda que non é o caso. 

 

A concelleira do PP, Sra. Barros, di que o que non entende o seu grupo é por que se subvenciona 

a Sala Nasa polo Concello de Santiago. 

 

A concelleira do PP, Sra. Currás, pide que se solicite a sinalización correcta da autovía. Pide 

igualmente que se lle indique cantas saídas teñen os de protección civil e os bombeiros, porque 

están saíndo cos coches a todas as horas, co gasto que supón, e non cree que sexan necesarias 

tantas saídas. 

 

Respóstalle o Sr. Alcalde que ademais das saídas propias do seu cometido, cando fan 

notificacións ou reparten información do Concello, teñen que deixar o camión nuns puntos 

concretos a metade do camiño, non os poden deixar na nave. 

 

O Sr. Blanco pregunta que información teñen que repartir. 

 

Respóstalle o Sr. Alcalde que teñen que facer o reparto de toda a información e as notificacións 

porque o Concello non ten axente notificador. 

 

E non habendo mais asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e dez minutos, de orde da 

Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

  

 O Alcalde     A Secretaria 

 

 

 

      Martiño Noriega Sánchez            Virginia Fraga Díaz 
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 

CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE XANEIRO DE 2008. 

 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 

xaneiro de 2008, 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( que se incorpora no punto 9º) 

Dª. Sandra Riveiro Carro. 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares. 

Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral 
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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 26.12.2007. 

Sometido a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis membros 

presentes dos dezasete que legalmente o compoñen acorda aprobar o borrador da sesión 

do 26.12.2007 sen ningunha rectificación, e que se rexistre no libro correspondente.. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA 616/07 Á 28/08. 

Dase conta das resolucións da Alcaldía, da 616/07 á 28/08. 

 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE Á CREACIÓN 

DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL. 

A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía referente á creación da escola de 

música municipal, que copiada literalmente, di o que segue: 

“A música é unha práctica cultural e humana de grande importancia. Como práctica 

cultural ten moitas facetas e contribúe a producir benestar tanto a nivel individual como 

social. É unha arte, un medio de comunicación, un signo de identidade, un compeñente 

lúdico e de ocio e incluso un factor terapéutico. Pero ademias encerra un importante 

valor formativo. 

Actualmente en Teo temos un grande número de persoas que cun considerable esforzo 

persoal están traballando para que o noso concello poida presumir e gozar de dúas 

bandas de música tradiconal e de numerosas agrupacións musicais de estilos diferentes: 

rock, folk, hip-hop… 

Desde o Concello debemos valorar todo este esforzo e darlle un novo impulso coa 

creación dunha escola de música municipal que, por un lado, continúe e apoie o inxente 

labor que desde diversas asociaicións se vén levando a cabo e, por outro, amplíe a oferta 

instrumental existente de forma que lle dea cobertura a toda a demanda social. 

A creación da Escola Municipal de Música deberá estar de acordo coas normas que 

desde a Consellería de Educación se establecen e que veñen recollidas na Orde do 11 de 

marzo de 1993 pola que se regulan as condicións de creación e funcionamento das 

escolas de música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia. 



 3 

O modelo que se pretende implantar será o idóneo para ofrecer educación musical sen 

límite de idade, ademais de orientar ó alumnado máis capacitado cara a estudios 

profesionais, prestando atención, en todo caso, ó carácter práctico do ensino e á 

organización dde concertos e actuacións, á colaboración cos centros educativos de Teo, 

á atención a formas de expresión artística e de lecer, e a outros tipos de música. 

A Escola Municipal de Música desenvolverá a súa actividade no Ies de Cacheiras 

contando para iso coas correspondentes autorizacións despois das conversas mantidas 

coa delegación de Educación e a dirección do IES. 

Por todo isto, proponse ó Pleno a adopción do seguinte acordo: 

- Creación da escola Municipal de Música, xestionada directamente polo Concello. “. 

 

A Sra. Diéguez González dí que hoxe se presenta a proposta para a creación dunha 

escola de música municipal, xestionada directamente polo Concello. Aclara que en 

ningún caso prexudicará ás bandas de música exustentes, que entende que sairán moi 

beneficiadas coa futura incorporación dos alumnos formados na escola. Segue dicindo 

que complementa a oferta cultural existente con novos instrumentos  e que se fará de 

acordo coa Orde da Xunta de 1993 sobre creación de escolas de música. Manifesta que 

se ubicará no IES de Cacheiras, cuxa dirección emitiu un informe favorable á ubicación, 

que terá horario de tarde, e que está aberta a toda a poboación a partir de 4 anos. 

Segue dicindo que a lei xa establece como se deben prestar as clases, regulando toda a 

formación musical, e que hoxe só se regula a creación da escola e que logo o 

regulamento e a ordenanza das taxas deben volver a Pleno. Remata dicindo que se 

convocará un concurso de ideas para elexir o mellor proxecto. 

 

O Sr. Parajó non se manifesta en contra da creación da escola, pero di que Teo é 

diferente a Ames ou Brión, porque existen moitas escolas privadas, e que o que pode 

pasar é que se potencie a escola municipal, repercutindo nas escolas existentes, posto 

que os alumnos que agora van ás privadas terían ó final que ir á escola municipal. Cre 

que sería mellor non acordar no Pleno a creación da escola e sí dun conservatorio. 

 

O Sr. Leis manifesta en primeiro lugar que a proposta da Alcaldía fala simplemente da 

creación da escola de música en Teo, e que el xa dixo na comisión informativa que 

terían que ter presentado un proxecto educativo adaptado á escola de música de Teo, 
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acompañado dunha memoria económica. Continúa dicindo que tamén se debería dicir 

cal vai ser o modelo de xestión, xa que hai que demostrar que o mellor é a xestión 

directa. 

Segue dicindo que existen en Teo dúas escolas en funcionamento e que debe verse 

como integralas na escola municipal, e pide que se retire este punto da orde do día ata 

que se traia o proxecto. 

 

O Sr. Blanco di que neste punto vai intervir a Sra. Barros Rodríguez. 

 

A Sra. Barros Rodríguez opina que se vai crear unha escola que non vai satisfacer as 

necesidades dun concello de máis de dezasete mil habitantes. Di que considera que se 

debe realizar un estudio máis amplo para unha formación profesional de grao medio, un 

conservatorio, que incluso ós universitarios lles beneficiaría. 

O Sr. Alcalde dí que o concello, como institución pública, ten que crear e prestar 

servizos públicos. Ó Sr. Leis dille que do que se trata aquí é da creación da escola e que 

o regulamento e as taxas teñen que vir a Pleno, e que respecto a facer un concurso de 

ideas para un mellor proxecto educativo foi suxerido polo Concello de Santiago, e que 

lle consta que a Sra. Diéguez fixo moitas xestións antes de presentar este tema. Á Sra. 

Barros dille que a día de hoxe Teo non ten nada e que o asunto podería plantexarse 

desde un punto de vista máis ambicioso, pero que se considerou que non había que 

comezar a casa polo tellado. 

 

A Sra. Diéguez di que creada e posta en funcionamento, a escola  ten que incribirse nun 

rexistro e que se poderá optar a subvencións, e que aquí está implicada toda a poboación 

de Teo. 

 

O Sr. Parajó preguntas e se estudiou a opción do conservatorio e o Sr. Alcalde 

respóndelle que para iso fai falla un certo equipamento. O Sr. Parajó pregunta se esta 

creación vai supor a absorción das escolas privadas, e respondeselle que non, que a 

oferta é complementaria. O Sr. Parajó considera este tema como algo precipitado. 

 

O Sr. Leis considera que por parte da Alcaldía se confunde o regulamento e as taxas co 

proxecto educativo e a memoria económica. Di que en Santiago non houbo concurso de 
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ideas, senón que se contratou a xestión por concurso, e que o PSOE non se opón á 

creación da escola de música, pero que a apoiará cando veña a Pleno acompañada do 

proxecto educativo. Remata dicindo que debe analizarse o proxecto das escolas de 

música privadas e que, nos termos redactados, terán que votar en contra da proposta. 

 

O Sr. Blanco Martínez manifesta que o seu grupo está a favor da escola, ou máis ben do 

conservatorio, pero non do xeito de traelo ó Pleno. 

 

A Sra. Barros opina que non é unha proosta que teña que ser estudiada agora con 

carácter de urxencia, e solicita a súa retirada da orde do día. O Sr. Alcalde respóndelle 

que se vai manter, e que se está a falar da creación, que non se constituirá xa, posto que 

aínda habería que traer o regulamento e a ordenanza fiscal. 

 

Sometida a proposta a votación, acada seis votos a favor (do grupo municipal do BNG) 

e dez en contra (dos grupos municipais do PP, PSdeG-PSOE e INTEO), sendo o 

número legal o de dezasete, polo que resulta rexeitada. 

  

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO. 

A continuación dase lectura á proposta da Alcaldía relativa ó recoñecemento 

extraxudicial de crédito, que copiado literalmente, di o que segue: 

“Téndose prorrogado automáticamente o Orzamento Municipal de 2007 ó exercicio 

2008, e, considerando  a insuficiencia de crédito no Orzamento do anterior exercicio 

2007 para proceder á aprobación e pago das facturas correspondentes ó devandito 

exercicio que se relacionan no Anexo 1. 

 

 Considerando o previsto no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en 

relación ó recoñecemento extraxudicial de créditos. 

 

PROPOÑO se proceda a dictaminar favorablemente pola Comisión Informativa de 

Facenda o Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 2007/2008, previo informe de 

Intervención, e posterior elevación para a súa aprobación, se procede, polo Pleno da 

Corporación.”. 
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O Sr. Alcalde manifesta que existen facturas sen crédito e que xa que se está nesta 

situación, debe vir a Pleno. 

 

O Sr. Parajó móstrase de acordo. 

 

O Sr. Leis anuncia a abstención do seu grupo por non formar parte do goberno 

municipal. Alude ó informe de Intervención e dille ó Sr. Alcalde que se van condonar 

unhas débedas en base a un acordo ilegal.  

 

O Sr. Blanco Martínez opina que é improcedente o informe de Intervención, pero que se 

van posicionar a favor do recoñecemento extraxudicial de crédito. 

 

O Sr. Sisto di que poden voatr o que queiran, pero que 1.300.000 euros de 

recoñecemento corresponden a facturas da anterior lexislatura, e que o actual goberno sí 

responde polas súas facturas. Continúa dicindo que o acordo é de recoñecer a débeda 

existente e critica a actitude do Sr. Leis de que se lles bote en cara que están executando 

un acordo que entenden irregular, cando o PSOe non lles axudou a revisar o acordo, e 

que o informe dun técnico non se pode cuestionar. 

 

O Sr. Parajó non ten nada que dicir. 

 

O sr. Leis di que eles non votaron en contra do acordo, senón que se abstiveron, e que o 

xulgado é o único que pode determinar se un acordo é ilegal. 

O sr. Blanco reitera que non lle parece procedente o informe de Intervención, pero que 

votarán a favor. 

 

Sometida a votación a proposta acada trece votos a favor (dos grupos municipais do 

BNG, PP e INTEO) e tres abstencións (do grupo municipal do PSdeG-PSOE), sendo o 

número legal o de dezasete, polo que resulta aprobada. 

 



 7 

5º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á 

INCORPORACIÓN Ó FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E 

SOLIDARIEDADE. 

 

Dase lectura á moción do PSdeG-PSOE relativa á incorporación incorporación ó fondo 

galego de cooperación e solidariedade, que copiada literalmente, di o que segue: 

“Hoxe en día en Galicia, o sector da cooperación ao desenvolvemento é un dos que 

presenta maior dinamismo. Se ben os fondos destinados e as políticas públicas en 

Galicia en materia de cooperación o desenvolvemento son febles en comparación con 

outras autonomías do Estado, é certo que nos últimos anos hai datos moi positivos: 

1. Promulgación da Lei 3/2003, de 19 de xuño, de cooperación ao desenvolvemento, 

que fixa como obxectivo da cooperación galega unha aproximación ao 0.7% dos 

recursos propios. 

2. Acordo do goberno entre PSdG-PSOE e BNG que fixa como obxectivo acadar ao 

final da lexislatura 2006-2009 o 0.4% dos orzamentos da Xunta de Galicia. 

3. Constitución dunha Dirección Xeral de Cooperación Exterior na Xunta de Galicia 

como órgano encargado de executar as políticas autonómicas. 

4. Aprobación por unanimidade de BNG, PPdG e PSdG-PSOE no Parlamento Galego 

do 1º Plan director da cooperación galega 2006-2009 como marco xeral da política 

da Xunta de Galicia nesta materia, e que marca o obxectivo de acadar en 2009 o 

0.4% dos orzamentos da Xunta a cooperación exterior. 

5. Aumento progresivo dos recursos da Xunta de Galicia para a cooperación. 

Chegando no 2008 a representar algo máis do 0.1% dos orzamentos de Galicia. 

 

Fronte a estes feitos positivos, a situación no ámbito local é moito máis preocupante. Os 

fondos destinados a cooperación internacional por parte de concellos e deputacións son 

moi pequenos. Pero indubidablemente os gobernos municipais deben contribuír, desde o 

seu ámbito específico, ao apoio e cooperación cos países en vías de desenvolvementos a 

través do financiamento de proxectos de axuda e campañas de sensibilización. 

 

No ano 1997 créase o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para canalizar as 

iniciativas das administracións locais galegas para os países en vías de 

desenvolvemento. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade permite canalizar 
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todos os esforzos dos concellos e, polo tanto, abordar programas ambiciosos e eficaces. 

Neste momento o Fondo Galego agrupa un centenar de concellos galegos e tres 

deputacións provinciais. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

 

Á vista de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista propón: 

1. Que o Concello de Teo se adhira ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. 

2. Que o Concello de Teo, nos orzamentos do ano 2008, destine unha partida á 

cooperación para o desenvolvemento con destino aos proxectos financiados polo 

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. 

3. Que o Concello de Teo asuma o compromiso de incrementar anualmente esta 

dotación orzamentaria ata acadar como mínimo, o 0.1% dos orzamentos do 

Concello ao final da presente lexislatura (ano 2011). “  

 

O Sr. Leis explica o contido da moción. 

O Sr. Parajó móstrase de acordo coa mesma. 

O Sr. Blanco tamén está de acordo, pero dí que non se debería reflectir o tanto por 

cento. 

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros 

presentes dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación. 

 

6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS 

NOVOS ESTATUTOS DA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE TEO. 

Dase lectura á proposta da Alcaldía alcaldía de aprobación dos novos estatutos da 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Teo, que copiada literalmente, di o 

que segue: 

“A Xunta Xeral de Protección Civil de Teo, en sesión celebrada o pasado martes día 

quince de xaneiro, acordou, por unanimidade, a aprobación dos novos estatutos da 

Agrupación. 

Estes estatutos veñen a cubrir a necesidade de adaptación á Lei Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e ó Decreto 56/2000, de 3 de marzo, 
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polo que se regula a planificación, as medidas de coordinación e a actuación de 

voluntarios, agrupacións de voluntarios e entidades colaboradoras en materia de 

protección civil de Galicia, así como á demáis normativa legal en materia de Protección 

Civil. 

O texto estatutario polo que se rixe actualmente a Agrupación, aprobado en sesión 

plenaria de data once de outubro de dous mil, resulta neste momento insuficiente e 

obsoleto, apreciándose pola propia Agrupación a necesidade dun novo instrumento de 

ordenación interna. 

Un paso previo e necesario para a publicación destes estatutos no BOP e a súa posterior 

entrada en vigor é o seu paso polo Pleno da Corporación, que debe aprobalos, previo 

dictame da comisión informativa. 

PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia, dictamine 

favorablemente a aprobación dos Estatutos da Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil de Teo.”. 

 

Tódolos grupos se mostran a favor da proposta, que sometida a votación é aprobada por 

unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete que legalmente compoñen o 

Pleno da Corporación, transcribíndose a continuación os estatutos da Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil de Teo: 

“INTRODUCCIÓN 

 

 En orde á realización de actividades diversas para a Protección Civil en 

situacións de emerxencia, os concelleiros e os alcaldes teñen competencias en materia 

de protección civil, segundo o establecido nos artigos 25.2 c) e 26.1 c) da Lei 7/1985, 

do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e artigos 80, 81 e 82 da Lei 

5/1997, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia. 

 

 O exercicio destas competencias ten que levarse a cabo funcionalmente 

mediante actuacións dos concellos e dos alcaldes coa colaboración dun concelleiro 

delegado de protección civil, así como coa intervención coordinada dos servizos 

municipais dedicados de modo ordinario e permanente ó cumprimento de fins 

coincidentes coas necesidades derivadas das situacións de emerxencia nos casos de 

grave risco, catástrofe ou calamidade pública. 
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 Asimesmo, nos números 3 e 4 do artigo 30 da Constitución Española 

determínase que se poderá crear un Servizo Civil para o cumprimento de fins de interese 

xeral e que mediante lei regularanse os deberes dos cidadáns nos casos de grave risco, 

catástrofe ou calamidade pública, polo que parece necesario que, sen prexuizo do 

establecido na lexislación reguladora do Servizo Civil e da Protección Civil sobre canto 

antecede, contémplanse os recursos municipais mencionados coa incorporación dos 

cidadáns ás actividades que desenvolva a protección civil municipal, ofrecéndolles así 

oportunidades para asumir e realizar, voluntariamente, o cumprimento dos deberes que 

a Contitución lles atribúe nas circunstancias aludidas anteriormente. 

 

 Por outra banda, a Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre Protección Civil e o Real 

Decreto 407/1992, do 24 de abril, que desenvolve a Norma Básica, en distintas partes 

do seu articulado recolle a participación, responsabilidade e competencias das diferentes 

administracións públicas na Protección Civil, tendo un papel importante os concellos 

que por ser a administración máis cercana ós cidadáns e convírtese na célula básica de 

protección civil, sendo a primeira en intervir en cantas emerxencias ocorran. 

 

 Abundando na normativa, temos que recoller o establecido no Decreto 56/2000, 

de 3 de marzo, e no Plan Territorial de Protección Civil da Comunidade Autónoma de 

Galicia (PLATERGA). Recollido como Anexo do citado decreto, establécense, entre 

outras, as directrices para a planificación do ámbito local, así como os contidos que 

poden desenvolve-las agrupacións de voluntarios no estudio e desenvolvemento dos 

distintos plans de emerxencia. 

 

 Para articular as oportunidades de colaboración dos cidadáns, individualmente 

considerados, coa protección civil municipal, parece convinte regulamentar a 

organización e funcionamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil deste 

Concello, que se vinculará ós servizos básicos de intervención en emerxencias 

dependentes do Concello para realiza-las tarefas que procedan, sen prexuizo do que se  

 

poida establecer nas leis sobre prestación persoal e de servizos con carácter obrigatorio. 
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 En virtude do exposto e previo acordo do Concello, apróbase o regulamento da 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil deste concello que se transcribe 

seguidamente. 

  

CAPITULO I 

 

DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E ÁMBITO 

 

ARTIGO 1 

 

 Coa denominación de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Teo 

constitúese unha entidade ó amparo da Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, e normas 

complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de 

ánimo de lucro. 

Pola súa finalidade e ámbito, estarase ó disposto na Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre 

Protección Civil e o Real Decreto 407/1992, do 24 de abril, que desenvolve a Norma 

Básica, así como ó establecido no Decreto 56/2000, de 3 de marzo, e no Plan Territorial 

de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia (PLATERGA) e demais 

normativa aplicable en materia de protección civil. 

 

ARTIGO 2 

 

 Esta Agrupación constitúese por tempo indefinido. 

 

ARTIGO 3 

 

 A existencia desta Agrupación ten como fins e actividades establecer unha 

organización en base ós recursos municipais, contando coa colaboración das entidades 

privadas e dos cidadáns, para garanti-la coordinación preventiva e operativa respecto da 

protección de persoas e bens ante os danos producidos polas situacións de emerxencia 

nos casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, sen esquecer todo tipo de 

emerxencias menores, mediante a realización de actividades que permitan evitar as 
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mesmas, reducir os seus efectos, reparar os danos e contribuir a correxir as causas 

productoras dos mesmos. 

 A organización e funcionamento da Agrupación de Voluntarios Protección Civil, 

en adiante AVPC, como modalidade de incorporación dos cidadáns ás actividades de 

protección civil, rexirase polo establecido no presente regulamento, así como polas 

instruccións e directrices que, a efectos de coordinación xeral e participación no 

desenvolvemento ou execución dos plans, programas ou actividades (análise e estudio 

de riscos, adopción de medidas para evitar ou diminuir o risco, actuación ante os riscos 

e rehabilitar os servizos publicos indespensables no sistema autonómico de protección 

civil) sexan dictadas polo órgano da Comunidade Autónoma competente nesta materia, 

e demais Administracións públicas de ámbito superior, conforme se establece na Norma 

Básica de Protección Civil. 

 

ARTIGO 4  

 

 A Agrupación ten o seu domicilio social na Ramallosa s/n –Lucí - Concello de 

Teo, Provincia de A Coruña, CP 15883, e o seu ámbito territorial no que vai realizar 

principalmente as súas actividades é o territorio local. 

 

ARTIGO 5 

 

 Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades 

da Agrupación serán os seguintes: 

 

• As subvencións, legados ou herencias que se puideran recibir de forma legal 

• Calquera outro recurso lícito 

 

ARTIGO 6 

 

 No momento do inicio das súas actividades a AVPC carece de patrimonio algún, 

polo que non hai patrimonio fundacional. 

O peche do exercicio económico coicidirá co do ano natural. 
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CAPITULO II 

 

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

ARTIGO 7 

 

 A Agrupación será xestionada  e representada por unha Xunta Directiva formada 

por: un/ha Presidente/a, un/ha Secretario/a, un/ha Tesoureiro/a e catro vocais, no seu 

caso. 

 

 Tódolos cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuitos. Estes serán 

designados e revocados pola Asamblea Xeral Extraordinaria e o seu mandato terá unha 

duración de catro anos. 

 

ARTIGO 8 

 

 Os membros da Xunta Directiva poderán causar baixa por renuncia voluntaria 

comunicada por escrito a esta, por incumplimento das obrigas que tiveran 

encomendadas e por expiración do mandato. 

 

ARTIGO 9 

 Os membros da Xunta Directiva que tiveran esgotado o plazo para o cal foron 

elexidos, continuarán ostentando os seus cargos ata o momento no que se produza a 

aceptación dos que os substitúan. 

 

ARTIGO 10 

 

 A Xunta Directiva reunirase cantas veces o determine o Presidente, ou a 

iniciativa ou petición de alomenos un tercio dos seus membros. Quedará constituída 

cando asista a metade máis un dos membros e para que os seus acuerdos sean válidos 

deberán ser tomados pola maioría  dos votos. No caso de empate, o voto de calidade do 

Presidente decidirá a cuestión. 
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ARTIGO 11  

As Facultades da Xunta Directiva extenderanse, con carácter xeral, a tódolos actos 

propios das finalidades da Agrupación, sempre que non requiran, según estos Estatutos, 

autorización expresa da Asemblea Xeral. 

 

 Son facultades da Xunta Directiva: 

 

• Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da 

Agrupación, acordando realizar os oportunos contratos e actos. 

• Executar os acordos da Asemblea Xeral. 

• Formular e someter a aprobación da Asemblea Xeral os balances e as contas 

anuais. 

• Resolver sobre a admisión de novos asociados. 

• Nombrar delegados para algunha determinada actividade da Agrupación. 

• Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asamblea 

Xeral. 

 

ARTIGO 12  

 

 O/A Presidente/a terá as seguintes funcións: 

 

• Representar legalmente á Agrupación ante toda clase de organismos públicos ou 

privados. 

 

• Convocar, presidir e levantar as sesións que se celebren da Asemblea Xeral e da 

Xunta Directiva, así como dirixir as deliberacións dunha e outra. 

• Ordear pagos e autorizar coa súa firma os documentos, actas e correspondencia. 

• Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Agrupación aconselle no 

desenvolvemento das súas actividades e resulte precisa ou convinte, sen 

prexuizo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva. 

 

ARTIGO 13 
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 O/A Secretario/a terá as seguintes funcións: 

 

• O cargo da dirección dos traballos puramente administrativos da Agrupación. 

• Expedición de certificacións. 

• Levar os libros da Agrupación que sexan legalmente establecidos e o ficheiro de 

voluntarios. 

•  Custodiar a documentación da entidade, facendo que se cursen as 

comunicacións sobre designación da Xunta Directiva e demáis acordos sociais 

inscribibles nos rexistros correspondentes. 

• A presentación de contas anuais e o cumprimento das obligas documentais nos 

termos que legalmente correspondan. 

 

ARTIGO 14 

 

 O Tesoureuiro recaudará e custodiará os fondos pertencentes á Agrupación e 

dará cumplimento ás ordes de pago que expida o Presidente. 

 

ARTIGO 15 

 

 Os Vocais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta 

Directiva, así como as que se xeren das delegacións ou comisións de traballo que a 

propia Xunta lles encomende. 

 

ARTIGO 16 

 

 As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos 

membros da Xunta Directiva serán cubertas provisoriamente entre ditos membros ata a 

elección definitiva pola Asemblea Xeneral Extraordinaria. 

 

 

CAPITULO III 
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ASEMBLEA XERAL 

 

ARTIGO 17 

 

 A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Agrupación e estará 

integrada por tódolos/as voluntarios/as. 

 

ARTIGO 18 

 

 As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. 

 A ordinaria celebrarase unha vez ó ano, dentro dos catro meses seguintes ó peche do 

exercicio. 

 

As extraordinarias celebraranse cando as circustancias o aconsellen, a xuizo do 

Presidente, cando a Directiva o acorde ou cando o propoñan por escrito alomenos unha 

décima parte dos/as Voluntarios/as. 

 

ARTIGO 19 

 

 As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito, expresando o 

lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos 

a tratar.  

Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea en primeira 

convocatoria deberá haber alomenos quince días, podendo asimesmo facerse constar se 

procedera a data e hora na que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que 

entre unha e outra poida haber un prazo inferior a unha hora. 

 

 

ARTIGO 20  

 

 As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias quedarán 

validamente constituídas en primeira convocatoria cando concurran a ela un tercio dos 
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voluntarios con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número 

de asociados con dereito a voto. 

 Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes cando os votos 

afirmativos superen ós negativos, non sendo computables a estes efectos os votos en 

branco nin as abstencións. 

 Será necesaria unha maioría cualificada das persoas presentes ou representadas, 

que resultará cando os votos afirmativos superen a metade destas, para: 

 

• Nombramento das Xuntas Directivas e administradores 

• Acordo para constituir unha Federación de asociacións ou integrarse nelas 

 

• Disposición ou enaxenación de bens integrantes do inmovilizado 

• Modificación dos estatutos 

• Disolución da Agrupación 

 

 

ARTIGO 21 

 

 Son facultades da Asamblea Xeral Ordinaria: 

 

• Aprobar no seu caso a xestión da Xunta Directiva 

• Examinar e aprobar as contas anuais 

• Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da 

Agrupación 

• Calquera outra que non sexa competencia exclusiva da Asamblea Extraordinaria 

 

 

ARTIGO 22 

 

 Corresponde á Asamblea Xeral Extraordinaria: 

 

• Nomeamento dos membros da Xunta Directiva 

• Modificación dos Estatutos 
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• Disolución da Agrupación 

• Expulsión de voluntarios/as, a proposta da Xunta Directiva 

• Constitución de federacións ou integracións nelas 

 

CAPITULO IV 

 

ORGANIZACIÓN 

ARTIGO 23 

 

 A agrupación estructurarase, e organicarase funcionalmente en seccións, de 

acordo ás necesidades existentes no concello ou comarca e en todo caso, disporá das 

seccións correspondentes en concordancia coa tipoloxía de riscos definidos no PEMU e 

se é o caso, no PLATERGA. 

 

ARTIGO 24 

 

 Tódalas actuacións que realice a AVPC en materia de protección civil no ámbito 

local, serán sempre auorizadas e coordinadas, ou se é o caso dirixidas pola autoridade 

local correspondente. 

 

ARTIGO 25 

 

 Tódolos compoñentes da agrupación ostentarán, sobre o lado esquerdo do peito, 

o distintivo de Protección Civil da Comunidade Autónoma e no lado dereito a tarxeta de 

identidade de voluntario de acordo co disposto na normativa vixente. 

 

ARTIGO 26 

 

 A AVPC contratará un seguro de accidentes, así como de responsabilidade civil 

por danos a terceiros, que ampare ós seus membros fronte ós riscos a que están 

sometidos no exercicio das súas funcións. 
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ARTIGO 27 

 

 Polo Servizo Municipal de Protección Civil elaboraranse e formularanse 

propostas para a aprobación das normas de carácter especial ou xeral que sexan 

necesarias para o desenvolvemento e aplicación deste regulamento, así como para a 

regulación da actividade da AVPC. 

  

CAPITULO V 

VOLUNTARIOS 

 

ARTIGO 28 

 

 Podrán incorporarse á AVPC como voluntarios nos operativos tódolas persoas 

maiores de 18 anos que cumpran os requisitos de acceso, sen que en ningún caso poida 

facerse dicriminación por razóns de sexo, políticas, ideolóxicas, relixiosas ou calquera 

outra circunstancia persoal ou social. 

 Asimesmo, as persoas maiores de 16 anos sempre que conste a autorización do 

que exerza a patria potestade ou a tutela, poderán formar parte da Agrupación como 

voluntarios de apoio. 

 

ARTIGO 29 

 

 As persoas con formación e experiencia suficiente no exercicio profesional ou 

vocación relacionada con algunha das entidades deste servizo público, e que por 

determinadas circustancias non poidan ser voluntarios operativos, poderán estar unidos 

á Agrupación mediante a figura de colaborador en misións de orientación, 

asesoramento, asistencia técnica ou axuda económica. A figura de colaborador pódese 

facer extensiva a aquelas entidades locais que desexen colaborar coa Agrupación en 

calquera dos apartados mencionados anteriormente. 

 

ARTIGO 30 
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 A vinculación dos voluntarios co Concello non ten carácter de relación laboral, 

administrativa, funcional ou mercantil, senón de colaboración voluntaria para a 

prestación de servizos de maneira altruista como medio de realización de accións 

humanitarias de solidariedade social e boa veciñanza. 

 

ARTIGO 31 

 

 A incorporación á Agrupación farase sempre en virtude de solicitude do/a 

interesado/a, na que declarará non estar inhabilitado/a para funcións públicas por 

sentencia firme e o compromiso de coñecer e aceptar o contido deste regulamento, así 

como o disposto na normativa vixente sobre protección civil. 

 

ARTIGO 32 

 

 A condición de membro da AVPC faculta únicamente para realizar as 

actividades correspondentes á mesma, especialmente en situacións de emerxencia nos 

casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública e nos operativos organizados e 

 coordinados pola Agrupación. Os/as voluntarios/as non poderán realizar actividades de 

carácter personal amparándose na pertenza á agrupación. 

 

ARTIGO 33 

 

 As funcións do/a voluntario/a, entre outras, son as de promoción da prevención e 

autoprotección cidadá, así como a colaboración, auxilio e apoio dos servizos públicos de 

protección civil e en todo caso, serán as indicadas no Plan de Emerxencia Municipal 

(PEMU) e demais plans de protección civil do sistema autonómico, aprobados pola 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

ARTIGO 34  

 

 Os/as voluntarios/as de número terán os seguintes dereitos: 
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• Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos 

seus fins 

• Disfrutar de tódalas vantaxes e beneficios que a Agrupación poida obter. 

• Participar nas Asembleas con voz e voto. 

• Ser electores e elexibles para os cargos directivos. 

• Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Agrupación. 

• Facer suxestións ós membros da Xunta Directiva en orde ó mellor cumprimento 

dos fins da Agrupación. 

 

  

CAPITULO VI 

FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO 

 

ARTIGO 35 

 

 A formación dos/as voluntarios/as, baseada nos coñecementos e habilidades 

relacionadas coas características propias deste servizo público, ten como finalidade 

facilitar a incorporación destas persoas en condicións de garantía e eficacia así como 

contribuír á selección dos/as aspirantes. 

 

ARTIGO 36 

 

 A actividade formativa e de perfeccionamento do persoal voluntario, conforme ó 

disposto no Decreto 56/2000, de 3 de marzo, articúlase da seguinte maneira: 

 

• O nivel básico corresponde ós coñecementos mínimos que debe posuir un/ha 

voluntario/a de protección civil para o correcto desenvolvemento das súas 

actividades. 

• O segundo nivel ou nivel operativo corresponde ós coñecementos que deben 

posuír os compoñentes das distintas seccións ou grupos operativos da AVPC. 
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• O terceiro nivel ou nivel de especialidade ten como obxetivo a obtención da 

titulación oficial en determinadas actividades. Os cursos axustaranse ós oficiais 

dos organismos que os impartan. 

• Ademais da formación regulada, a AVPC poderá propoñer outros cursos, 

xornadas, e cantas actividades de formación considere oportunas. 

 

• As actividades formativas complementaranse coas seguintes accións: 

 

� Exercicios prácticos con carácter periódico para a mellora permanente da 

preparación dos/as compoñentes da Agrupación. 

� A organización de bibliotecas e fondos de comunicación sobre 

protección civil e, especialmente, en relación coa organización e 

funcionamento de agrupacións de colaboradores voluntarios e outras 

modalidades da participación cidadá nas actividades de protección civil. 

� O mantemento de relacións de colaboración mutua con outras 

administracións públicas ou entidades privadas relacionadas con 

protección civil. 

� A edición, colaboración, promoción de publicacións e a divulgación de 

recomendacións á poboación, sobre temas de protección civil. 

 

 

CAPITULO VII 

DEREITOS E DEBERES 

 

ARTIGO 37 

 

 Son dereitos dos voluntarios de protección civil no exercicio da súa labor de 

colaboración: 

 

• Recibir a información, formación, orientación, apoio, e se é o caso, medios 

materiais necesarios para o exercicio das funcións que se lle asignen. 
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• Dispoñer dunha acreditación identificativa da súa condición de voluntario/a de 

protección civil. 

• Empregar a vestimenta homologada polo organismo competente en materia de 

protección civil da Xunta de Galicia. 

• Realizar a súa actividade nas debidas condicións de seguridade en función da 

natureza e características daquela. 

• Participar na elección dos membros da Xunta Directiva  

• Ser tratados sen discriminación, respectando a súa liberdade, dignidade, 

intimidade e crenzas. 

• Non ser asignados á execución de tarefas alleas ós fins e natureza da entidade. 

 

ARTIGO 38 

 

 Son deberes dos voluntarios no exercicio da súa labor de colaboración: 

 

• Gardar, cando proceda, confidencialidade da información recibida e coñecida 

durante o desenvolvemento da súa actividade como voluntario/a de protección 

civil, mantendo segredo análogo ó profesional. 

• Rexeitar calquera tipo de contraprestación económica que puidese recibir dos 

cidadáns afectados directa ou indirectamente polas actividades desenvolvidas. 

• Actuar de forma dilixente e solidaria, cumprindo coas indicacións e normas 

dictadas polos seus mandos naturais e as autoridades de protección civil. 

• Participar nas tarefas formativas previstas pola autoridade competente de 

protección civil ou pola AVPC, así como nas que con carácter permanente se 

precisen para manter a calidade das prestacións. 

• Empregar axeitadamente a vestimenta de protección civil cos seus distintivos. 

• Coidar e utilizar de xeito adecuado os recursos e medios materiais que poña a 

súa disposición a AVPC, ou, de selo caso, as autoridades de protección civil. 

• No suposto de causar baixa na AVPC por calquera circunstancia, entregará a 

tarxeta de identidade e o uniforme ó/á responsable da AVPC, así como o 

material asignado á súa custodia. 
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• Cumprir os compromisos acordados coa AVPC, respectando o disposto nos 

seus estatutos. 

 

ARTIGO 39 

 

 As AVPC deberán: 

 

• Respostar a principios democráticos e participativos na composición dos seus 

órganos e no seu funcionamento. 

• Proporcionar ás persoas voluntarias a formación específica e a orientación 

necesaria para o exercicio das súas actividades. 

• Garantir ós/as voluntarios/as as debidas condicións de seguridade e saúde no 

desenvolvemento da súa actividade, así como o establecido nas correspondentes 

medidas de prevención de riscos. 

• Certificar a actividade das persoas voluntarias con constancia dos seus datos 

personais identificativos e a duración e natureza da actividade desenvolvida. 

• Informar ás persoas voluntarias sobre os fins e réxime de funcionamento da 

AVPC. 

• Facilitar a participación do/a voluntario/a na celebración, deseño, execución e 

avaliación dos programas nos que interveñen. 

 

CAPITULO VIII 

RECOMPENSAS E SANCIÓNS 

 

ARTIGO 40 

 

 As condutas dos compoñentes da AVPC serán obxecto de valoración polos 

procedementos que se establezan nas correspondentes instruccións de desenvolvemento 

deste regulamento. Distinguiranse como proceda as conductas meritorias e 

sancionaranse, de conformidade co establecido neste regulamento, as infraccións ó 

previsto no mesmo. 
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 As recompensas e sancións anotaranse no expediente persoal do interesado. 

 

ARTIGO 41 

 

 As accións meritorias que impliquen un nivel de dedicación superior ás 

actividades ordinarias do servizo (ou riscos para a vida e a integridade dos voluntarios), 

poderán ser recompensadas co recoñecemento público mediante o correspondente 

escrito da Alcaldía ou a formulación pola mesma de proposta para a concesión da 

medalla ó merito, as placas e diplomas de protección civil da Comunidade Autónoma de 

Galicia, ou outras distincións que poidan conceder as distintas administracións públicas 

ou o concello, para premiar actos desta natureza especial. 

 

ARTIGO 42 

 

 As infraccións ó disposto neste regulamento sancionaranse previa tramitación do 

correspondente expediente, unha vez escoitado/a o/a interesado/a, que poderá en todo 

momento facer as alegacións oportunas. 

 

 As faltas consideranse leves, graves e moi graves. 

 

I) Estimaranse como faltas leves e serán sancionadas con apercibimento ou 

suspensión de ata un mes, atendendo ás circustancias que concorran, as 

seguintes: 

 

• O descoido na conservación e mantemento do equipo e material que 

tivera ó seu cargo no cumprimento das misións encomendadas. 

• A desobediencia ós mandos, cando isto supoña mal trato de palabra e 

obra e non afecte ó servizo que deba cumprirse. 

• As demais infraccións ou omisións, con carácter leve, ó presente 

regulamento. 

  

II) Consideraranse faltas graves e serán sancionadas coa suspensión dende un a 

seis meses, atendendo ás circustancias que concorran, as seguintes: 
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• Negarse ó cumplimento das misións que lle sexan enconmendadas sen 

causa. 

• A utilización, fóra dos actos propios do servizo do equipo, material ou 

distintivos de protección civil. 

• O deterioro ou perda, por neglixencia, do equipo, material, bens ou 

documentos do servizo ó seu cargo e custodia. 

• As omisións ou infraccións graves ó preceptuado neste regulamento. 

• A acumulación de tres faltas leves. 

 

III) Serán causas de expulsión, como consecuencia da falta moi grave, as 

seguintes:  

 

• Deixar de cumprir, sen causa xustificada, as esixencias do servizo. 

• Observar mala conducta ou ser sancionado reiteradamente por faltas 

graves 

• Ser condeado por calquera acto delictivo, a excepción das derivadas de 

accidentes de circulación non producido por inxestión alcohólica ou de 

calquera substancia psicotrópica. 

• Utilizar ou exhibir indebidamente o uniforme ou as identificacións do 

servizo. 

• A agresión de palabra ou obra a calquera membro da agrupación e a 

desobedencia que afecte á misión que deba cumprir. 

• Negarse á cumpri-las sancións de suspensión que lle foran impostas. 

 

CAPITULO IX 

RESCISIÓN DO VINCULO COA AGRUPACIÓN 

 

ARTIGO 43 

 

 A relación de colaboración voluntaria coa agrupación terminarase por: 
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• Petición do/a interesado/a. 

• Falecemento. 

• Declaración de incapacidade. 

• Solicitude de baixa temporal ou definitiva. 

• Perda dalgunha das condicións esixidas para poder ser voluntario/a. 

• Quedar incurso/a en situación de inhabilitación para o exercicio de cargos 

públicos por sentencia firme. 

 

ARTIGO 44 

 

 Considérarase baixa temporal na AVPC a suspensión da actividade na mesma 

como consecuencia de sanción ou ausencia inferior a tres meses que teña motivos 

xustificados que sexan comunicados oportunamente. 

 

ARTIGO 45 

 

 Serán causa de baixa definitiva na agrupación as seguintes: 

 

• A petición do/a interesado/a. 

• Incomparecencia do voluntario por tempo superior a tres meses sen causa 

xustificada a actividade ordinaria ou especial que lle corresponda. 

• Por incumplimento dos servizos mínimos esixidos. 

• Como consecuencia da comisión de falta considerada como moi grave de acordo 

co recollido no artigo 42, do apartado III deste regulamento. 

 

ARTIGO 46 

 

 Acordada a baixa seralle notificada ó/a interesado/a, garantíndolle o dereito de 

audiencia, e unha vez sexa feita efectiva o/a voluntario/a procederá á inmediata entrega 

da documentación de identidade, distintivo, uniformidade, equipo e material que lle fora 

adxudicado pola agrupación. 

 

ARTIGO 47 
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 En todo caso expedirase, a petición do/a interesado/a, un certificado no que 

consten os servizos prestados na AVPC e a causa pola que acordou a baixa. 

 

CAPITULO X 

DISOLUCIÓN 

 

ARTIGO 48 

 

 Disolverase voluntariamente cando así o acorden na Asemblea Xeral 

Extraordinaria convocada ó efecto por unha maioría de 2/3 dos asociados. 

 

ARTIGO 49 

 

 En caso de disolución, nombrarase unha comisión liquidadora, a cal, unha vez 

extinguidas as deudas e se existise sobrante líquido destinarase  a fins sociais sen ánimo 

de lucro. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

En todo canto non estea previsto nestes Estatutos aplicarase a vixente Lei 2/1985, de 21 

de xaneiro, sobre protección civil e o Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, que 

desenvolve a Norma Básica, así como as demais disposicións en materia de protección 

civil. Tamén se estará ó disposto na Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo reguladora do 

Dereito de Asociación e as disposicions complemenarias. 

 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

1ª. Pola Alcaldía, ou concellería delegada de protección civil, ditaranse as instruccións e 

directrices que sexan necesarias para o desenvolvemento e aplicación destes Estatutos 

 

2ª. Este Estatuto entrará en vigor despois da súa aprobación definitiva, e da preceptiva 

exposición pública,  a través da publicación do texto íntegro no B.O.P.”. 
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7º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE, RELATIVA Á 

CONVOCATORIA DUN PLENO EXTRAORDINARIO PARA A 

CELEBRACIÓN DUN DEBATE SOBRE O ESTADO DO CONCELLO, 

RECOLLIDO NO ROM. 

Dase lectura á moción do PSdeG-PSOE, relativa á convocatoria dun pleno 

extraordinario para a celebración dun debate sobre o estado do Concello, recollido no 

ROM, e que copiada literalmente, di o que segue: 

“No Pleno ordinario realizado o 06/06/2007 aprobouse inicialmente o novo 

Regulamento orgánico municipal (ROM) do Concello de Teo. 

 

Este Regulalmento, actualmente en vigor, foi aprobado definitivamente o 14/09/2007 e 

publicado no BOP o 26/09/2007. 

 

No seu artigo 19.3 recolle un derradeiro parágrafo que textualmente di: 

 

“(...) En todo caso realizarase, polo menos, unha sesión plenaria extraordinaria no ano 

para valorar a situación xeral do Concello a principios de cada ano natural.” 

 

Esta redacción foi incorporada ao texto por proposta do Grupo Municipal Socialista. 

Deste xeito dábase cumprimento a un compromiso electoral do Partido Socialista, que 

formaba parte dunha batería de propostas formuladas coa finalidade de cambiar as 

formas de facer política impulsando as medidas que tenden a pór en práctica o concepto 

de “profundamento da democracia”, ou o que é o mesmo, “democratización da 

democracia”. Isto é, abrir perspectivas de novas formas de entender e practicar a política 

municipal a semellanza doutras institucións democráticas de ámbito superior e asentar e 

revitalizar o debate político no seo da Corporación municipal. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

 

Á vista de todo o exposto o Grupo Municipal Socialista esixe a convocatoria e 

realización dentro deste mes de xaneiro ou, a máis tardar, dentro da primeira quincena 

de febreiro dun Pleno extraordinario coa seguinte orde do día: 
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- Punto único: debate sobre o estado do Concello 

 

Para establecer o formato do debate e o procedemento que se seguirá, o Grupo 

Municipal Socialista propón que, por parte do goberno municipal se convoque de 

inmediato a Xunta de Portavoces, para fixar e unificar criterios e acordar os termos nos 

que se ha de desenvolver o devandito debate.”. 

 

O Sr. Leis explica a moción, e di que se trata de aplicar o disposto no artigo 19.3 do 

ROM, e que eles agardaban que xa en xaneiro se convocara o Pleno extraordinario 

sobre o estado do Concello, que pretende trasladar unha dose de transparencia. 

 

O Sr. Parajó opina que se se aprobou no ROM, se debe asumir e que se debe facer enc 

anto sexa posible. 

 

O Sr. Blanco móstrase de acordo. 

 

O Sr. Alcalde di que no ROM sí aparece recollido “a principios de ano”, e que a 

convocatoria do Pleno é competencia da Alcaldía e que, para que quede constancia diso, 

o seu grupo se vai abster na votación. 

 

O Sr. Leis manifesta que o Sr. Alcalde dixo en medios de comunicaciónque o Pleno se 

celebraría en xaneiro e que ten unha copia da gravación. O Sr. Alcalde respóndelle que 

se vai convocar ese Pleno. 

Sometida a moción a votación, acádanse dez votos a favor (dos grupos municipais do 

PSdeG-PSOE, PP e INTEO), e seis abstencións (do grupo municipal do BNG), polo que 

resulta aprobada. 

 

8º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE INSTALACIÓN DE 

MEGAFONÍA NA SALA DE PLENOS DO CONCELLO E AGRAVACIÓN DE 

SON E DE IMAXES DAS SESIÓNS PLENARIAS DA CORPORACIÓN. 
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Dase lectura á moción do PSdeG-PSOE, relativa á  instalación de megafonía na sala de 

plenos do concello e agravación de son e de imaxes das sesións plenarias da 

corporación, e que copiada literalmente, di o que segue: 

“Todas as forzas políticas da Corporación compartimos a necesidade de que a cidadanía 

se implique máis activamente na vida municipal. Asemade, unha peza fundamental do 

sistema democrático, tamén, e principalmente, no eido municipal, é a tarefa informativa 

que desenvolven os medios de comunicación. 

 

Unha forma de materializar eses propósitos é facilitar a asistencia dos cidadáns e 

cidadás aos plenos da Corporación, así como procurar as condicións adecuadas para que 

os profesionais dos medios de comunicación poidan realizar satisfactoriamente as súas 

tarefas informativas. 

 

Mais, para que esta asistencia e estas actividades profesionais sexan realmente 

significativas e produtivas en termos de participación cívica e de función social ten que 

se permitir que os concorrentes poidan seguir adecuadamente as incidencias dos debates 

e as intervencións dos representantes políticos. 

 

De aí o ineludible de que se cumpran unha serie de requisitos técnicos para que as voces 

dos intervenientes poidan ser recibidas polo público asistente en condicións óptimas, 

cousa que ata o momento, por razóns diversas, fundamentalmente de carácter técnico, 

non se puido conseguir. É dicir, a maioría do público, pola propia configuración da sala 

de plenos, non pode seguir axeitadamente os debates, porque o son chega en condicións 

máis que precarias no mellor dos casos. 

 

Ademais, o artigo 88.2 do ROF sinala que: “para ampliar a difusión auditiva ou visual 

do desenvolvemento das sesións poderán instalarse sistemas megafónicos ou circuítos 

cerrados de televisión”. 

 

Por outra banda, este grupo municipal considera, así mesmo, imprescindible a gravación 

en audio das sesións plenarias. 
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O Concello de Teo dispón, na actualidade, dos recursos técnicos necesarios para levar a 

cabo este labor: 

- mesa de mesturas “Stage prp SM-24” con 24 canles de micro 

- dous CDs reprodutores 

- unha platina reprodutor/gravador  

- dous micros sen cable 

- amplificador, procesador, etapa de son, etc. 

 

Na sala de plenos xa existen conexións con saída de audio para sacar por autofalantes e, 

ao mesmo temporada poder dar sinal profesional aos medios de comunicación. Só sería 

necesario adquirir e instalar catro micros para distribuír cada un, entre os catro grupos 

políticos que conforman a Corporación de Teo. 

 

Por último, este grupo municipal tamén estima pertinente que se autorice de maneira 

xeneralizada a filmación dos plenos, tanto aos profesionais dos medios de comunicación 

como a medios informativos das propias formacións políticas ou mesmo a persoas 

particulares. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

 

Porén, o Grupo Municipal Socilista somete á consideración do Pleno a seguinte 

proposta de resolución: 

 

1. Instalar e pór en funcionamento a megafonía en todos os plenos da Corporación. 

2. Realizar a gravación de audio destes plenos. Unha copia en soporte dixital (CD) 

porase a disposición dos grupos municipais e xuntarase xunto co borrador da acta da 

sesión que se entrega a cada un daqueles. 

3. Dar sinal profesional aos medios de comunicación. 

4. Permitir a instalación de cámaras para levar a cabo a filmación das sesións plenarias 

por parte de profesionais dos medios de comunicación, por parte dos servizos 

informativos dos diferentes grupos municipais e/ou por particulares. Neste último 

caso terán que identificarse previamente e solicitar no tempo e na forma que 

procedan a correspondente autorización da Alcaldía.”. 
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A Sra. Riveiro defende a moción, alegando que na sala existen problemas de audio, e 

dicindo que o Concello é propietario dos medios de gravación. 

O Sr. Alcalde di que na acta da sesión se recolle un extracto da mesma, o que non supón 

recoller literalmente o contido da sesión, e que non se lle pode impor á Secretaría a 

entrega, xunto coa acta, dun CD. 

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros 

presentes dos dezasete que legalmente compoñen o Pleno da Corporación. 

 

Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Rego Jorge. 

 

9º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A MODIFICACIÓN 

DO ROM.   

O Sr. Alcalde explica que á vista das propostas da Comisión Informativa se modificou a 

proposta inicial, polo que queda redactada como segue: 

Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo 

Á vista do acordo adoptado no Pleno do día 28 de novembro de 2007 que copiado 

literalmente dí: 

 

 “F. Manuel Parajó Liñares, Concelleiro de INTEO na Corporación Municipal do 

Concello de Teo, presenta a seguinte 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.” 

 

Resultando que no Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Teo publicado no 

BOP nº 223 de 26 de setembro de 2007 non figura a  Xunta de Portavoces como órgano 

colexiado complementarios , pois no  artigo 14 regula  as Comisións Informativas e no  

artigo 15 a Comisión Especial de Contas. 
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PROPOÑO  á Comisión Informativa competente por razón da materia  que dictamine 

favorablemente a modificación do Regulamento   Orgánico Municipal para añadir un 

novo artigo o 16-a) que dirá: 

 

XUNTA DE PORTAVOCES: 

 

1. A Xunta de Portavoces é un órgano complementario colexiado, sen atribucións 

resolutorias, que ten por función o estudio, consulta e proposta,  de calquera  asunto de 

incidencia municipal de competencia plenaria de conformidade co disposto no artigo 22 

da LBRL. 

2. Estarán integradas exclusivamente polos portavoces dos diferentes grupos municipais 

ou os seus suplentes e presididas polo Alcalde podendo este delegar a presidencia 

efectiva en calquera membro da mesma. 

3. Entenderase válidamente constituída  cando asistan a mitade mais un dos grupos 

políticos  regulamentariamente constituídos  ou representan á maioría absoluta do Pleno 

da Corporación, sendo en todo caso imprescindible a presenza do Presidente ou que o 

sustitúa e do Secretario do órgano. 

4. As sesións da Xunta de Portavoces serán convocadas coa antelación mínima de dous 

días hábiles polo Alcalde – Presidente da Corporación, a instancia do seu Presidente (no  

caso de que a Presidencia estivera delegada) ou dous grupos da oposición 

5. As retribucións deste órgano serán fixadas en acordo plenario.”. 

 

Tódolos portavoces se mostran de acordo. 

Sometida a proposta a votación, esta é aprobada por unanimidade dos dezasete 

membros que compoñen a corporación. 

 

10º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA QUE O GOBERNO 

MUNICIPAL INTERVEÑA DIANTE DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

DA XUNTA DE GALICIA PARA SOLUCIONAR CON URXENCIA DIVERSAS 

CUESTIÓNS RELACIONADAS COA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE 

CALO. 

Dase lectura á moción do PSdeG-PSOE para que o goberno municipal interveña diante 

da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para solucionar con urxencia 
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diversas cuestións relacionadas coa Concentración Parcelaria de Calo, e que copiada 

literalmente, di o que segue: 

“As primeiras xestións para iniciar o expediente da concentración parcelaria comezou 

hai xa case 20 anos. Os trámites administrativos parecían, en principio, rematados, mais 

quedan flocos importantes para ultimar todo o proceso, de tal maneira que as parcelas 

estean en condicións para ser usadas polos novos propietarios. 

 

O 31 de decembro de 2007 rematou o prazo dado pola Alcaldía de Teo a través dun 

bando para a tala da madeira dos predios. 

 

De todos os xeitos o proceso administrativo des  parcelaria, como ben saben os 

responsables da Xunta e do Concello, aínda presenta moitas eivas e atrancos sen 

solucionar, tanto no que concirne á clasificación dos terreos como á distribución das 

zonas. 

 

Hai presentadas numerosas alegacións, moitas sen contestar. Algunhas chegarán 

probablemente aos tribunais, o que pode mesmo deixar a algún veciño coas súas casas 

en situación delicada. 

 

Mesmo se dá o caso de que hai zonas completas que teñen que volverse a medir, para 

repartir o terreo doutro xeito, por ter gañado as alegacións os veciños, e pódese dar o 

paradoxo de que un veciño entre a limpar un predio que logo se lle dea a outro. 

 

Por último, en moitas zonas aínda faltan os marcos e poucas teñen entrada para poder 

meter un tractor a limpar. Os marcos dos lindes que puxeron caen sos, son demasiado 

curtos e están pouco enterrados. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

 

Porén, o Grupo Municipal Socialista propón que o Goberno Municipal de Teo esixa á 

Consellería de Medio Rural unha rápida e eficaz resposta ás seguintes cuestións: 
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- Convocar a todos os veciños que presentaron alegacións e aínda non lle foron 

contestadas a unha reunión con técnicos da Consellería e cos representantes da 

Corporación para dar a coñecer o estados destas. 

- Rematar as pistas que faltan por construír e repoñer os marcos que xa caeron e 

asentar debidamente os restantes. 

- Asfaltar os tramos de pistas de monte que encabezan as estradas asfaltadas para que a 

lama e grava miúda non as invada. 

- Construír as entradas aos predios que carecen delas e colocar tubos nas gabias para 

que os seus propietarios poidan meter maquinaria nas leiras e facerse cargo da súa 

limpeza. 

- Dotar dunha capa de grava, gravillón, etc. a estas pistas antes de entregalas ao 

Concello, tal e como se fixo non Concello de Ames na parcelaria das parroquias de 

Bugallido e Biduído. Sen esta capa de material estas vías, coas choivas, serán 

impracticables para o paso dos vehículos, e mesmo para os tractores. 

 

Cómpre salientar que, se o Concello recibe así, neste estado, estas infraestruturas logo 

terán que acometer os arranxos con cargo ás propias arcas municipais. “. 

 

O Sr. Parajó móstrase de acordo coa moción. 

O Sr. Blanco di que habería que Ampliar o acordo ás concentracións de Cacheiras-

Recesende e outras parroquias que se atopen na mesma situación, e móstrase a favor da 

moción. 

 

O Sr. Alcalde móstrase tamén de acordo, pero dí que nalgunhas parroquias o consideran 

complicado. 

O Sr. Leis pide que se lle informe das xestións realizadas. 

O Pleno da corporación, por unanimidade, acorda aprobar a moción do PSdeG-PSOE, 

co engadido feito polo PP. 

 

11º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA QUE O GOBERNO 

MUNICIPAL EXECUTE AS OBRAS DE AMPLIACIÓN E MELLORA DA 

PONTE DE SESTELO (RARÍS). 
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Dase lectura á moción do PSdeG-PSOE para que o goberno municipal execute as obras 

de ampliación e mellora da Ponte de Sestelo (Rarís), e que copiada literalmente, di o 

que segue: 

“As obras de ampliación e mellora da ponte de Sestelo xa foron obxecto de 

preocupación do Grupo Municipal Socialista en repetidas ocasións ao longo de pasadas 

lexislaturas. 

 

En concreto, presentáronse tres mocións (agosto e decembro de 2004 e xaneiro de 2007) 

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 desta 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 ao daquela 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. 

 

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. 

 

Uns meses antes, en concreto o 11/08/2004, a ponte sufriu un derrube de parte da súa 

estrutura, o que forzou a levar a cabo unhas obras de urxencia de reforzamento desta, 

máis o problema principal, o seu ensanche, quedou definitivamente aparcado. 

 

Así chegamos ao día de hoxe no que, o problema central, o que lle preocupa realmente 

aos da redonda que utilizan esta vía, e que motivou as reiteradas iniciativas socialistas, é 
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dicir, o do ensanche da ponte para que o tráfico rodado se poida facer sen perigo e o 

autobús poida pasar por el segue pendente de facerse realidade. 

 

Hai noticias, non verificadas, de que mesmo está redactado xa un proxecto técnico desta 

obra desde os últimos meses da pasada lexislatura. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 

 

Porén, o Grupo Municipal Socialista insta ao alcalde Martiño Noriega e ao seu equipo 

de goberno a que, tan axiña como sexa posible, adopte as medidas pertinentes para levar 

a cabo as obras de ampliación e mellora desta ponte ou ben incorpore as mesmas ao 

Plan de investimentos que han de acompañar os orzamentos municipais 2008, de tal 

maneira que antes de que remate o presente ano esta infraestrutura estea plenamente 

operativa para todo tipo de tráfico rodado.”. 

 

O Sr. Rama defende a moción, e di que xa se troxeron tres mocións e se fixeron 

numerosas preguntas por parte do grupo socilaista neste tema. 

O Sr. Parajó móstrase de acordo coa moción. 

O Sr. Blanco manifesta que  se fixo o proxecto e se fixo a adxudicación, e pregunta por 

que non se sacou. 

O Sr. Sisto di que existe unanimidade neste tema, pero que existem problemas con 

Augas de Galicia, e que por iso non se adxudicou. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade, acorda aprobar a moción do PSdeG-PSOE. 

 

12º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN 

DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓN NO TERMO 

MUNICIPAL DO CONCELLO DE TEO. 

A continuación dase lectura á proposta da Alcaldía relativa á aprobación do Plan 

Especial de Infraestruturas e Dotación no termo municipal do Concello deTeo, que 

copiada literalmente, di o que segue: 
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“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo PROPOÑO á 

Comisión Informativa competente por razón de materia que dictamine favorablemente a 

seguinte proposta: 

Primeiro.- Admitir a trámite, con carácter de aprobación inicial, o Plan Especial de 

infraestruturas e dotacións no termo municipal do Concello de Teo, para o 

establecemento e ordenación dos equipamentos comunitarios sanitarios en parcela sita 

en Ramallosa. 

Segundo.- Someter este acordo ó trámite de exposición pública durante o prazo dun 

mes, mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e na prensa lcal (dous diarios), 

período durante o cal calquera interesado poderá consultalo e formular as alegacións 

que considere oportunas. A consulta pode efectuarse na Oficina Municipal de 

Urbanismo, na Casa Consistorial, en a Ramallosa s/n, en horario laboral de luns a 

venres. 

Terceiro.- Notificar individualmente a tódolos propietarios dos terreos afectados 

(titulares catastrais). 

Cuarto.- Recabar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 

resulten preceptivos, que serán emitidos no prazo máximo dun mes, salvo que a 

lexislación sectorial sinale outro prazo e os informes técnicos e xurídicos de 

conformidade co 86.1 c) da LOUGA”. 

O Sr. Parajó móstrase a favor e dí que este Plan especial non se fixo partindo de que a 

día de hoxe o PXOM estivese aprobado. Reitera que vai apoiar esta proposta e di que 

falou co arquitecto municipal, que confía plenamente nel e que é unha sorte contar con 

el no Concello. 

O Sr. Rego manifesta que o seu grupo vai apoiar a proposta. 

O Sr. Blanco di que se fixeron coa finca, que se lle propuxo á Consellería de Sanidade 

para facer o centro sanitario, e que se estaba á espera do PXOM. 

O Sr. Alcalde di que teñen que facer as xestións pertinentes para a ubicación do centro 

sanitario. 

O Pleno do Concello, por unanimidade, acorda aprobar a proposta da Alcaldía. 

 

13º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PLAN PARCIAL DO SECTOR S-3 NÚCLEO A RAMALLOSA. 
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Dase lectura á proposta da Alcaldía de modificación puntual do Plan Parcial do Sector 

S-3 núcleo A Ramallosa, que copiada literalmete, di o que segue: 

“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo PROPOÑO á 

Comisión Informativa competente por razón de materia que dictamine favorablemente a 

seguinte proposta: 

Primeiro.- Admitir a trámite, con carácter de aprobación inicial, a modificación puntual 

do plan parcial do sector s-3, núcleo A Ramallosa no Concello de Teo. 

Segundo.- Requerirlle ó interesado que presente un informe de sostenibilidade 

ambiental para ser sometido a evaluación de impacto ambiental de conformidade co 

disposto no art. 7 da lei 9/2006 sobre evaluación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. 

Terceiro.- Someter este acordo ó trámite de exposición pública durante o prazo dun 

mes, mediante publicacións no Diario Oficial de Galicia e na prensa local (dous diarios) 

perído durante o cal calquera interesado poderá consultalo e formular as alegacións que 

considere oportunas. A consulta pode efectuarse na Oficina Municipal de Urbanismo, 

na Casa Consistorial, en A Ramallosa s/n, en horario laboral de luns a venres. 

Cuarto.- Notificar individualmente a tódolos propietarios dos terreos afectados (titulares 

catastrais). 

Cuarto.- Recabar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 

resulten preceptivos, que serán emitidos no prazo máximo dun mes, salvo que a 

lexislación sectorial sinale outro prazo e os informes técnicos e xurídicos de 

conformidade co 86.1 c) da LOUGA.”. 

 

O Sr. Sisto di que se trata dunha proposta do grupo de goberno a petición dos 

promotores do Plan Parcial, e que non supón incremento da edificabilidade nin vantaxe 

en contra dos intereses colectivos, xa que se propón adaptar as infraestruturas realizadas 

ó avance do PXOM. Dá lectura a uha parte do informe da Secretaría municipal obrante 

no expediente, e opina que non considera que se deba parar a tramitación da 

modificación do Plan Parcial sen o dictame concreto da imposibilidade legal. 
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Respecto á preocupación da  Sra. Concelleira Sara Currás cos problemas existentes coa 

promotora no saneamento o Sr. Sisto lle garantiza que non se outorgará ningunha 

licenza de primeira ocupación ata que o saneamento esté resolto e que en todo caso 

dende o goberno municipal seguiranse de forma detllada todas as actuacións da 

promotora 

 

O Sr. Parajó di que o asesor urbanístico dixo no seu momento que debía pronunciarse a 

CPTOPV, e opina que o retraso do PXOM prexudicou o desenvolvemento do sector. 

O Sr. Leis opina que o informe de Secretaría non é concluínte, que falta o informe do 

arquitecto e pide que esta actitude sexa unha norma xeral con toda a xente. Dí que se 

incrementa a edificabilidade e cuestiona que se fai un mes o grupo de goberno se 

mostrou desfavorable á devolución do PXOM, por que agora son favorables á 

modificación do Plan Parcial. Remata dicindo que felicita ó grupo de goberno. 

 

O Sr. Blanco manifesta que esta urbanización se aprobou durante o seu mandato, e que 

estas modificacións xza están incorporadas no PXOM. Segue dicindo que a 

edificabilidade non se aumenta, e que ahí se ubicará a piscina climatizada e que tamén 

se comtemplara a escola infantil e o centro de día. Remata dicindo que o seu grupo vai 

apoiar a proposta. 

 

O Sr. Sisto di que seguramente o PXOM virá antes que o Plan Parcial, e que non existe 

aumento de edificabilidade, que o que varía é a tipoloxía. Segue dicindo que non existe 

informe do arquitecto porque non é necesario neste momento procedimental, pero que sí 

estivo na comisión informativa. Manifesta que a tramitación da  da modificación do 

Plan Parcial non vai paralizar a tramitación do PXOM, e que siguen en contra de que se 

decidise a ubicación da piscina nesta urbanización antes de que se venderan os pisos. 

 

O Sr. Parajó explícalle ó Sr. Leis que non existe aumento da edificabilidade, e que el ás 

12:30 se reuniu co Sr. Niñerola para solucionar o problema dos veciños. Dí que se 

critica que estea alí a piscina, pero en cambio, queren tamén ubicar alí o cuartel da 

policía. 
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O Sr. Leis dí que xa sabe que non se aumenta a edificabilidade, senón que se  varía a 

tipoloxía. 

 

O Sr. Blanco manifesta que el preferiría que se fixese alí o centro de día. O Sr. Alcalde 

respóndelle que estando a urbanización en construcción, dotala de equipamentos 

públicos supón unha revalorización, e dille ó Sr. Parajó que sí existe un problema co 

equipamento da policía local, pero que ese edificio non vai a ir dentro do ámbito do 

Plan Parcial. 

Sometida a votación, a proposta acada dezaseis votos a favor (dos grupos municipais do 

BNG, PP e PSdeG-PSOE) e un en contra (da Sra. Currás Rey, do grupo municvipal do 

PP). 

A Sra. Currás Rey solicita explicación de voto e dí lle gustaría que o trámite se 

retrasase, porque estes señores fai un ano estaban facendo o sumidoiro por Lucí, por 

fincas privadas sen autorizacións, e que por coherencia cos afectados, vota en contra. 

 

14º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PARTICIPACIÓN NA 

SEGUNDA FASE DO PLAN DE HERBA ARTIFICIAL. 

 

Dase lectura á proposta da Alcaldía, relativa á participación na segunda fase do plan de 

herba artificial, que copiada literalmente, di o que segue: 

“PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia da materia 
dictamine favorablemente a seguinte  
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA: 
 
1º.- Participar na segunda fase do Plan de herba artificial nos campos de futbol 
municipais 2007 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan 
a súa totalidade, polo que solicita a realización do investimento que se indica  
deseguido: 
Denominación: proxecto básico e de execución de campo de futbol de césped sintético 
Orzamento:400.000 € 
Achega municipal:60.000€ 
Achega provincial:340.000€ 
 
2º.- Aprobar o correspondente proxecto técnico da obra previsto no apartado 1º. 
 
3º.- Solicitarlle á deputación a delegación da contratación e ejecución da obra incluída 
no Plan, que se entenderá aceptada no suposto de que efectivamente se produza. 
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4º.- Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo aos seus propios 
recursos, este concello comprométese a incluir no orzamento municipal correspondente, 
crédito dabondo para o seu financiamento. 
 
5º.-Declarar que o concello non solicitou nin percibiu subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que 
existan axudas ou subvencións concorrentes   doutras administracións para a súa 
execución, que a suma total delas non supere o 100% do seu importe. 
 
6º.-Facultar ó alcalde – presidente para executar todo o relacionado co presente 
acordo.”. 
 

A Sra. Hermida di que, convocada a subvención, existiron conversas cos clubes de 

fútbol do Concello para coñecer a súa opinión e que tamén se debatiu no Pleno pasado 

unha moción do PSdeG-PSOE para que o Concello participara nesta subvención. 

Manifesta que o Concello presenta unha memoria xustificativa de por que se elexiu o 

campo de Cacheiras. 

 

O Sr. Parajó dille á Sra. Hermida que pode ser que este tema se lle escapara das mans e 

que existen moitos conflictos, que ela o fixo coa mellor intención, pero que se 

equivocou. 

O Sr. Leis manifesta que quere aclaracións respecto do convenio do campo de Rosalía 

de Castro, porque hai contradiccións entre o título de cesión  e a cesión de uso. Pregunta 

se a Deputación admite terreos de titularidade non pública e cedidos en uso. Continúa 

dicindo que eles pedían que se garantise o consenso por escrito de tódalas asociacións  e 

consideran que foi un proceso moi mal levado. Dille á Sra. Hermida que as asociacións 

non estaban de acordo coa proposta  e que a Sra. Hermida dixera no Pleno que había 

consenso, e que no caso de que lle mentira ó Pleno, piden a súa demisión. Remata 

sinalando que eles apoiaran o proxecto e que pedirán na Deputación que saia adiante. 

 

O Sr. Blanco di que teñen que tragar porque a Sra. Hermida debía tratar cos portavoces 

e logo levalo adiante. Opina que se debeu consensuar porque o grupo de goberno non 

ten maioría absoluta. Manifesta a intención do seu grupo de apoiar, pero di que tamén 

poderían ter sido outros campos, como Recesende ou outros. 

 

A Sra. Hermida manifesta que, en caso de que o convenio plantexe dúbidas, que se 

mirará na Secretaría Municipal. Ó Sr. Parajó dille que non lle constan enfrontamentos, 
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malestar sí, que por exemplo o clube de Recesende mostrou o seu malestar por non ter o 

campo, pero que non queren enfrontamentos con ninguha outra asociación. Segue 

dicindo que se colle antes a un mentireiro que a un coxo, que ela non minte e non 

mentiu no Pleno, que houbo consenso coa aceptación dun acordo, que se acordou que a 

mellor candidatura era a do campo Ignacio Varela, e que na reunión ninguén dixo nada.  

Manifesta que houbo forzas, non políticas, traballando para romper o consenso, e 

considera que o que se fixo é cen mil veces máis democrático que cando se dotou de 

herba artificial ó outro campo. 

 

O Sr. Parajó di que o do campo de Calo se fixo por “Decreto-Lei” e que non xerou 

problemas e que este en cambio sí. Segue dicindo que el faría este tamén do mesmo 

xeito e que se decidiría por Cacheiras, porque cre que é a mellor opción. Manifesta que 

vai votar a favor, e que sí hai rivalidade. Pensa que se debe apoiar ós outros clubre, 

como o Recesende e o Praíña, e asumir gastos como o da luz e , se é posible, tamén a 

auga. 

 

O Sr. Leis di que o problema do convenio é de substantivo e non de preposición e que 

debe solucionarse. Continúa dicindo que se o campo se vai ceder habería que garantir 

un uso preferente do campo para o Cacheiras. Manifesta que existe malestar co grupo de 

goberno pola decisión, que deben recoñecer que se equivocaron e que o Recesende 

meteu por rexistro un escrito manifestando o seu malestar, e non considera oportuno ler 

a carta que se lle enviou desde a presidencia do Recesende. 

 

O Sr. Blanco di que non critican a ubicación, senón que se dixera que se fixo por 

consenso. 

 

O Sr. Alcalde respóndelle ó Sr. Parajó que prefire a democracia participativa que o 

despotismo ilustrado, e que se lle botou en cara que se avisase a tódolos clubes. Segue 

dicindo que na reunión se presentaron propostas e que alí se baremou que o mellor 

campo era o do Cacheiras. Manifesta que sí existe un escrito pero que non recorda tal 

dose de agresibidade e que por iso os chamou a unha reunión. Remata dicindo que non 

quere que porque se reúna un partido se poidan modificar as bases dunha convocatoria 

de concorrencia competitiva. 
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Sometido este asunto a votación, e aprobado por unanimidade dos dezasete membros 

que legalmente compoñen a corporación. 

 

15º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA QUE SE 

MATERIALICE A NECESIDADE INELUDIBLE DE GARANTIR A 

PLURALIDADE NOS ÓRGANOS DE CONTROL DOS MEDIOS LOCAIS DE 

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN. 

 

Dase lectura á moción do PSdeG-PSOE relativa a que se materialice a necesidade 

ineludible de garantir a pluralidade nos órganos de control dos medios locais de 

información e comunicación, e que copiada literalmente, di o que segue: 

 

“Os socialistas consideramos o ámbito local como un espazo estratéxico da acción 

política e do futuro da democracia, así como do desenvolvemento dos dereitos da 

cidadanía e unha oportunidade para facer realidade os dereitos sociais de nova xeración. 

 

Os socialistas de Teo queremos que o goberno municipal de Teo sexa un exemplo de bo 

goberno. Para iso, entre outras cousas, será necesario, por unha banda pór en marcha 

mecanismos que permita unha maior transparencia na xestión política cotián e, pola 

outra, potenciar a democracia municipal, co fin de que os concelleiros e concelleiras e 

os grupos municipais poidan realizar con eficacia o seu traballo de participación e 

representación nos asuntos que afectan aos veciños e veciñas que viven no noso termo 

municipal. 

 

Precisamente, neste contexto situamos os nosos compromisos e propostas, contidas 

baixo o epígrafe xeral de medidas para afondar na democracia ou democratización da 

democracia municipal, algúns dos cales xa foron levados aos órganos institucionais 

municipais con desigual resultado práctico pola aplicación restritiva que, nalgún caso 

fixo o goberno municipal (por exemplo: a presidencia das comisións informativas). 

 

Nesa liña consideramos ineludible, entre outras medidas, a información puntual ao 

cidadán das actividades municipais a través de tres canles, principalmente: o uso das 
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novas tecnoloxías (en concreto neste caso, a páxina web municipal), os medios 

audiovisuais (radio e tv) e as ferramentas escritas (principalmente a edición dun boletín 

municipal de información). 

 

Mais estes medios locais de información e comunicación han de estar sometidos a un 

control democrático das forzas políticas da Corporación, co fin de garantir a súa 

pluralidade. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

 

Porén, o Grupo Municipal Socialista propón a creación dunha Comisión de Control dos 

Medios Locais de Comunicación e Información que, coa finalidade de garantir a 

pluralidade política existente na Corporación e na sociedade civil de Teo, supervise e 

coordine o uso e difusión destes medios (páxina web, radio e tv, cando as haxa, boletín 

municipal de información, etc.). 

 

Esta comisión estaría constituída por membros designados por cada un dos grupos 

políticos da Corporación segundo criterios de proporcionalidade. 

 

Reunirase periodicamente segundo estableza o seu propio regulamento de 

funcionamento interno que, en todo caso, tería que ser aprobado en última instancia 

polo Pleno da Corporación de Teo. 

 

Requirirase a súa autorización expresa, por maioría simple dos seus membros, para 

emitir e/ou difundir entre a cidadanía calquera das devanditas publicacións ou 

aqueloutras que, con carácter institucional se puxeran en marcha desde as instancias 

municipais. “. 

 

O Sr. Leis defende a moción. 

Os portavoces dos demáis grupos manifestan o seu apoio á mesma. 

 

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade dos dezasete membros que 

legalmente compoñen a corporación. 
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Antes de entrar no punto de Rogos e Preguntas, o Sr. Alcalde pregunta se algún grupo 

ten mocións pola vía de urxencia, e respóndeselle que sí. 

 

- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA ÁS DECLARACIÓNS EFECTUADAS 

POLA SECRETARÍA XERAL DE BENESTAR SOCIAL DA VICEPRESIDENCIA 

NA ROLDA DE PRENSA NA QUE ANUNCIOU DA SÚA DECISIÓN DE 

RENUNCIAR Á INSTALACIÓN DUN CENTRO DE MENORES NA 

URBANIZACIÓN OS VERXELES. 

 

Sometida a votación a urxencia da moción, esta é aprobada por dez votos a favor (dos 

grupos do PP e PSdeG-PSOE), seis en contra (do grupo municipal do BNG) e unha 

abstención (de INTEO), polo que a continuación se tranbscribe a moción incorporada á 

orde do día: 

“O pasado venres 25 de xaneiro, diversos medios de comunicación escrita, (e algúns 

medios audiovisuais) recolleron unhas declaracións da Secretaria Xeral de Benestar da 

Vicepresidencia da Xunta, Dª María Xesús Lago, efectuadas en presenza do alcalde de 

Teo, Martiño Noriega, nas que, ademais de informar da súa decisión de renunciar a 

instalar na Urbanización Os Verxeis o devandito Centro de Menores, xustificaba a 

mesma con aformacións que poñían en entredito as actitudes cívicas da veciñanza 

daquela comunidade. 

Afirmacións como as que se citan aparacen entrecomilladas nos referidos medios de 

comunicación, como indicativo de literalidade, e que ninguén se preocupou de 

rectificar: “prejuicios de los vecinos cara a la atención de menores”, “no existe un 

entorno favorable e idóneo”, “no es el ámbito adecuado para el cuidado y, sobre todo, 

para la integración y la normalización”, “hostilidades hacia los menores”, “situación de 

falta de entendemento e de ambiente acolledor”. 

En conclusión, razoamentos que por desproporcionados e inxustos, máxime postos en 

boca dunha alta responsable da Administración autonómica, entendemos deben ser 

obxecto de rectificación ou alomenos de matización inmediata por quen os proferiu. 

A polémica suscitada coa decisión da Vicepresidencia da Xunta poderá ser susceptible 

de controversia e polémica, máis, alomenos a este grupo municipal, o que non lle 

merece ningunha dúbida é que os veciños desta urbanización actuaron con toda 

lexitimidade en defensa dos seus intereses comunitarios diante dunha decisión puntual 
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sobre da ubicación física dun centro de menores, sen cuestionar en ningún momemto a 

natureza, necesiade e función social destas instalacións. E máis, coas súas declaracións 

finais efectuadas na rolda de prensa que convocaron ao efecto, pecharon o asunto cunha 

manifetación de dignidade, ponderación e mesura que contrasta coa amosada por outros 

dirixentes públicos. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 

 

Tendo en conta que a xuízo deste Grupo Socialista estas declaracións son canda menos 

“inoportunas e desafortunadas” e que provocaron un grande malestar entre a referida 

veciñanza, ata o punto de que mesmo se chegou a especular (noticia aparecida nun 

xornal local o pasado 28 de xaneiro) por parte desta Comunidade de Os Verxeles coa 

posible demanda contra a mencionada señora por considerar que “son manifetaciones 

injuriosas que atentan contra los derechos fundamentales, la honorabilidad”, este Grupo 

Municipal socialista considera que en aras a pechar o conflicto definitivamente sen 

resquemores e de que a comunidade de propietarios non se sinta “dolidos e indignados” 

por estas declaracións, solicita do Pleno da Corporación de Teo aprobe instar á 

mencionada Secretaria Xeral de Benestar a publicación dun escrito desculpatorio ou 

alomenos explicativo ou matizador das súas manifestacións para non deixar dúbidas 

acerca da súa consideración respecto da honorabilidade cívica dos devanditos veciños e 

veciñas de Teo.”.  

 

O Sr. Parajó dí que non coñece as manifestacións das que se fala. 

 

O Sr. Blanco manifesta que, se así foron, van apoiar a moción. 

 

O Sr. Alcalde diríxese ó Sr. Leis para dicirlle que desde o punto de vista dunha postura 

de esquerdas son dubidosas, e que non lles bastou a reunión con Vicepresidencia, a 

rectificación do acordo de colocación do centro, senón que tamén quere que a Secretaria 

Xeral rectifique as súas declaracións. 
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O Sr. Rego pregunta se cren que as declaracións da Secretaria Xeral non son ataques 

persoais contra os veciños dos Verxeis é pregúntalle ó Sr. Alcalde se é alcalde de Teo 

ou de onde é. O Sr. Alcalde respóndelle que prefire perder socialmente a ser demagogo. 

 

Sometida a moción a votación, acada dez votos a favor (dos grupos municipais do PP e 

PSdeG-PSOE), seis en contra (do grupo muniicpal do BNG) e unha abstención (de 

INTEO), polo que resulta aprobada. 

 

 

- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA AO PROCESO DE DEBATE DOS 

ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA O 2008. 

 

O Sr. Alcalde dille ó Sr. Leis que a convocatoria das comisións informativas e do Pleno 

do Orzamento é competencia da Alcaldía, e que non se vai votar esta moción por 

urxencia. 

 

O Sr. Leis quere que quede constancia en acta que ó Sr. Alcalde lle falla o talante 

democrático. 

 

16º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

Toma a palabra a Sra. Riveiro e : 

1.- Pregunta en relación cun escrito presentado varias veces no Concello en relación 

cunha finca que na actualidade non está dentro do ámbito territorial de Teo, e pide que 

se lle dea unha solución. O Sr. Sisto respóndelle que ata que o PXOM estea en vigor e 

se modifique o límite territorial non se poderá solucionar. 

2.- Pide que se solucione na Ramallosa o arranxo das fontes do colexio. 

3.- Pide que se lles faga chegar invitación ós actos institucionais. 

 

Toma a palabra o Sr. Blanco e: 

1.- Pregunta por que se arranxou a estrada só ata a casa da Sra. Diéguez. O Sr. Sisto 

dille que os camiños se van arrancando segundo as peticións dos veciños e que no intre 

en que se realicen mais peticións de arranxo de estradas, éstas estudaranse. 
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De seguido toma apalabra o Sr. Vázquez Pallas, e: 

 

1.- Pregunta por que están os topógrafos na AC-841.se lle contesta que están examinado 

a estrada 

2.- Pregunta se hai problemas co enlace da autovía.segundo as informacións do equipo 

de goberno os problemas están na na ponte de enlace coa autopista de Ourense. 

 

Finalmente, toma a palabra a Sra. Curras Rey, e: 

1.- Pregunta respecto ó cerre que están facendo enfrente a rodiñas. 

Se lle contesta que se examinará a legalidade do cerre. 

2.- Pregunta polo Recheo de Lucí. Se lle contesta que a raíz da súa denuncia se 

comprobou a veracidade dos feitos se ben a empresa denunciada negara ter 

participación no Recheo, de calquera xeito o Sr. Sisto comprométese a determinar a 

responsabilidade dos feitos. 

 

 

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 

 

 

 

 


