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A  C  T  A  1/2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 28 DE XANEIRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e oito de xaneiro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ó día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Angel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco 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 

 

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.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 694/08 á 15/09). 

2º.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS DE 

ACORDO CO ESCRITO PRESENTADO POLO PP CON DATA DE 12.01.2009. 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DENTRO DO PLAN ESPECIAL DE PARQUES INFANTÍS 2009. 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á CONDENA DO ATAQUE ISRAELÍ 

CONTRA A FRANXA DE GAZA, EN PALESTINA. 

5º.- DICTAME DA PROPOSTA DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 

POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día, o Sr. Alcalde sinala que, debido o 

volume de traballo existente, non se meteu na orde do día a aprobación da acta de 

sesión anterior. 

 

1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 694/08 á 15/09). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 21 de 

decembro o 31 de decembro de 2008, que comprenden os números 694 ao 719 e das 

Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 1 ata o 15 de xaneiro, que comprenden 

os números 1 ao 15, 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. 

 

2º.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS DE 

ACORDO CO ESCRITO PRESENTADO POLO PP CON DATA DE 12.01.2009. 

O Sr. Alcalde da conta da composición das comisións informativa de acordo co escrito 

presentado polo PP con data de 12/01/09, nos termos seguintes: 
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“ASUNTO: COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 

 
De conformidade co escrito presentado con data de 12/01/2009 (rex. entrada nº 

146) polo grupo municipal do Partido Popular, as Comisións informativas, 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: 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  
 

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.ª Sara Currás Rey 

Suplente: D. Armando Blanco Martínez 



 

 - 4 - 

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. Antonio Castroagudín Valladares 

D.ª Sara Currás Rey  

Suplente: D. Juan B. Aller Suárez 

Dª. M.ª 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  
 

4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDADE, BENESTAR E SERVIZOS BÁSICOS 

Presidente: 

D. Martiño Noriega Sánchez 

Vogais: 

D. Andrés Fernández Martínez  
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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 



 

 - 7 - 

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 
En Teo, a 22 de xaneiro de 2009 

O Alcalde-Presidente 
 

Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Alcalde explica que se trata dun cambio puntual que afecta só ós concelleiros do 

grupo municipal do PP nas Comisións Informativas de educación e mocidade e de 

cultura e deportes e comunicación social. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3ª.- DICTAME DA PROPOSTA DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DENTRO DO PLAN ESPECIAL DE PARQUES INFANTÍS 2009. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía 19/01/2009, dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 

22/01/2009, que se reproduce a continuación: 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Á vista da convocatoria e bases reguladoras do Plan especial de parques infantís 2009, 

publicada pola Deputación Provincial da Coruña no B.O.P. nº 255 do 05.11.2008, esta 

Alcaldía propón ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

1º) Participar no Plan especial de parques infantís 2009, cuxas bases se coñecen e aceptan 

na súa totalidade, polo que se solicita a realización do investimento que se indica de 

seguido:  

DENOMINACIÓN ORZAMENTO TOTAL 
ACHEGA 
MUNICIPAL 

ACHEGA 
PROVINCIAL 

 Adecuación de parques infantís á normativa vixente  74.053,20€  14.053,20€  60.000,00€ 

 

2º) Aprobar o correspondente proxecto técnico da obra previsto no apartado 1º. 
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3º) Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo aos seus propios 

recursos, este concello comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, 

crédito dabondo para o seu financiamento. 

4º) Declarar que o concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para a 

execución da obras.  

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, 

achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supere o 100% 

do seu importe. 

6º) Autorizar á Deputación 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 obrigacións tributarias e coa seguridade social. 

7º) Facultar ao alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

 

Teo, 19 de xaneiro de 2009. 

O alcalde, 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Sr. Alcalde explica que como saben os grupos esta proposta se refire a un plan da 

Deputación que ten como obxectivo o apoio ós concellos para a renovación dos 

parques infantís para que se adapten á normativa europea, sendo unha necesidade do 

concello de Teo levar a cabo esa adaptación. O Sr. Alcalde cede a palabra ao 

concelleiro de igualdade, benestar e servizos básico, D. Andrés Fernández Martínez. 

 

O Sr. Fernández di que se concreta unha proposta inicial de posibles parques a incluir 

resultante dunha xunta de portavoces. Explica que a Deputación ten un fondo con este 

obxectivo e que se trata polo tanto de participar nun concurso no que existe un baremo 

de prioridades no que se ten en conta en primeiro lugar o menor número de habitantes. 

O Sr. Fernández salienta que Teo ten moitos parques, que a lexislación que fixa as 

condicións dos parques é do ano 2004, que habilitou un período de adaptación de 5 

anos que finalizou en maio de 2008, estando polo tanto agora fora de prazo. Explica 

que durante este período houbo distintas subvencións dos organismos públicos, 

sobrando incluso cartos nalgunha delas, como ocorreu en Vicepresidencia, ao non 

existir peticións de concellos pese a que o noventa por cen confirman que os seus 
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parques están sen adaptar, razón pola que a Deputación saca esta convocatoria. O Sr. 

Fernández explica que existe un informe da Consellería de familia do ano 2004 que 

indicaba a situación dos parques infantís do Concello de Teo e que foi facilitado pola 

Vicepresidencia porque no concello non constaba. Salienta que os parques a incluír 

actualmente serían moitísimo, pero que houbo que escoller, tamén tendo en conta o 

baremo da Deputación. Da conta de que se elixiron tres, San Sadurniño, A Ramallosa e 

Fixó. Explica o Sr. Fernández que no caso de San Sadurniño trátase da substitución de 

todos os aparellos, porque ningún está homologado, no de A Ramallosa trátase tanto 

de corrección de defectos como de substitución das pezas máis deterioradas, de xeito 

que máis que instalacións de parques novos sería a adaptacións dos existentes ao 

igual que en Fixo, onde si que están homologados os aparatos pero non a área, non 

cumprindo tampouco a normativa o peche. O concelleiro do BNG explica que o 

orzamento dos tres parques ascende a 74.053,20 €, dos que 60.000 € serían da 

achega da Deputación, como aportación máxima, e 14.053,20 € corresponderían á 

achega do Concello. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que xa na comisión informativa expresou unha queixa por terse feito unha primeira 

reunión e despois non facerse máis, e que este aspecto xa quedou aclarado na 

comisión polo Sr. Fernández quen explicou que foi así porque non existían variacións 

en relación coa proposta inicial. Di que aclarado iso vai a votar a favor da proposta. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que lle gustaría facer unha reflexión en 

nome do seu grupo sobre a tendencia do Concello en relación co funcionamento dos 

Plenos. Di que está a piques de pasar o ecuador da lexislatura e que hai determinados 

comportamentos que se están a repetir sistematicamente, polo que resulta preciso 

facerlle unha chamada de atención ao equipo de goberno. O Sr. Leis pregunta sobre 

que sentido teñen os plenos baleiros de contido. Di que dende o seu grupo pensaban 

que sería unha tendencia que se aparcaría para impulsar os plenos, como elemento 

máis importante da vida municipal, pero que ao non ser así queren manifestar a súa 

preocupación porque isto continúe igual. Salienta que isto entra en contradicción co 

programa electoral do BNG nas eleccións municipais no que se falaba de que o ese 

partido “era garantía dos valores éticos” e de “que velaba por concellos transparentes”. 
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Di o Sr. Leis que esa contradicción tamén se ve contrastada coas palabras do Sr. 

Alcalde de febreiro de 2005 cando falaba de que “na política é importante encontrar 

espazos de convivencia”. O Sr. Leis pide ao equipo de goberno que faga unha relectura 

desas afirmacións e unha reflexión sobre se o que está a ocorrer ten xeito. O portavoz 

do PSOE anuncia o voto a favor do seu grupo. Explica que hai unha proposta, e que 

podería haber outra se se levara polos canles que se debía de levar e que o BNG 

incumpriu. O Sr. Leis refírese ó escrito do Sr. Fernández cando convocou aos 

diferentes grupos a unha reunión para tratar do asunto dos proxectos a incluír, e 

salienta que no citado escrito se dicía que “sería previa a unha xunta de portavoces” e 

que esta non se fixo. Di o Sr. Leis que na comisión informativa se explicou que o PSOE 

dixera que non acudiría ás xunta de portavoces e salienta que en todo caso o PSOE o 

dixo despois, sendo ademais unha posición do seu grupo e non dos demais grupos. O 

Sr. Leis refírese ás actas da Xunta de portavoces e di que lle dan a razón ao PSOE no 

tema dos proxectos do POS, polo que, ante a imposibilidade de contribuír, o seu grupo 

dixo que non asistiría. O Sr. Leis pídelle ao equipo de goberno que faga unha reflexión 

e rectifique a súa postura e opina que esta actuación ó longo vólvese contra un. O 

portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que o 01/12/2008 o seu grupo lle fixo chegar unha carta 

ao Sr. Alcalde en relación a dous temas, o fondo estatal e o orzamento, poñéndose a 

súa enteira disposición para celebrar unha reunión. Remata o Sr. Leis sinalando que 

polo tanto a disposición do PSOE co goberno está aberta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o seu grupo xa manifestou na comisión 

informativa que eles non están rexeitando a axuda da Xunta ou doutra Administración 

Pública, pero que non ven ben como se fan as cousas. Di que se quedara en facer 

outra xunta de portavoces e pregunta porque non se fixo. O Sr. Blanco lembra que isto 

xa se aclarou na comisión informativa, pero que o feito de que o PSOE dixera que non 

iría, non ten que ver con INTEO nin co PP. Salienta o portavoz do PP que o seu grupo 

non vai a tirar para atrás cunha subvención sempre que as cousas se fagan ben. Sinala 

que o equipo de goberno está en minoría e debe consensuar algo, porque agora 

podería non aprobarse a subvención e os únicos perxudicados serían os veciños. 

Opina que os membros do equipo de goberno son uns prepotentes e fan o que lle da a 

gana como ocorreu co fondo de investimento local. O Sr. Blanco di que quizais se 

podería levar á Xunta de Goberno, pero que ao estar o equipo de goberno en minoría 
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debería consensualo cos demais grupos. Di o Sr. Blanco que se se queda en ter outra 

reunión de portavoces debería facerse. Opina que os concelleiros do BNG dende que 

chegaron fan o que lles da a gana e son os reis do mambo. Advirte que calquera día 

non se van a aprobar as propostas e van saír perxudicados os veciños. O Sr. Blanco 

sinala que o seu grupo vai a votar a favor porque non queren que os veciños deixen de 

ter uns beneficios da Deputación. Remata o Sr. Blanco salientando que resulta preciso 

facerlle ó BNG un aviso para navegantes.  

 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, sinala que o outro día xa se dou unha explicación e se 

fixo unha autocrítica do equipo de goberno. Sinala que dito iso o plan o que busca é 

axustar os parques á normativa, xa que existiu un período transitorio para a súa 

adaptación e non se fixo, polo que o Sr. Blanco tamén debería de facer autocrítica ao 

respecto. Explica que iso con fondos propios é imposible e que resulta preciso ir 

priorizando os parques, tal e como se intenta facer a través da subvención da 

Deputación e o fondo. En canto á intervención do PSOE o Sr. Alcalde sinala que non 

ten interese en entrar en debates de fondo porque se está a falar de parques infantís e 

o BNG lle parece positivo que estes parques se actualicen para que poidan ser 

utilizados en condicións. 

 

O voceiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, sinala que a Deputación non saca 

axudas todos os anos. 

 

O Sr. Alcalde resposta que a Deputación é o primeiro ano que as saca pero que 

existiron outras convocatoria por outras institucións. 

 

O Sr. Parajó di que o Concello de Teo é o que máis parques infantís ten en toda a 

redonda. Xa no plan zapatero van e agora non hai tantos parques como nenos polo 

que van a existir parques deteriorados por falta de uso. Remata o Sr. Parajó sinalando 

que en rogo se preguntas a primeira pregunta que fará se refire á orde do día dos 

plenos. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, dille ó Sr. Alcalde que o PSOE ten que aproveitar as 

sesións plenarias para facer reflexións que están vinculadas cos Plenos, como a falta 
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de diálogo coa oposición. Opina que a aparencia de diálogo que hai coa oposición é 

mentira e di que espera que se convoque o debate sobre o estado do concello. Salienta 

que isto non entra en contradicción coa orde do día e que podería facer unha 

recompilación das reflexións do Sr. Noriega nos Plenos.  

 

O Sr. Blanco di que o Sr. Alcalde sempre está co de “vostedes fixeron, vostedes non 

fixeron”. Sinala que a normativa para adaptar os parques saíu fai tempo e que o PP 

acolleuse ás axudas, facéndose os demais con fondos propios, non esixíndose daquela 

a adaptación, polo que o Sr. Alcalde non pode dicir o de “vostedes pediron ou non 

pediron”. Di o Sr. Blanco que a Deputación é a primeira vez que saca as axudas. 

Pregunta o Sr. Blanco cantos parques fixo o PP no concello e di que agora ao BNG 

venlle todo de arriba e o fan sen consultar nin sequera coa oposición. Di o portavoz do 

PP que houbo dúas mocións sobre o fondo que non se debateron pola duplicidade que 

segundo o Sr. Alcalde se produciría de acordos, cando as mocións tiñan unha data 

anterior ao acordo. O Sr. Blanco refírese á acta da sesión anterior e sinala que se a 

Secretaria se vai de vacacións alguén a terá que facer e di que o Sr. Noriega se 

levantaba da silla cando esto ocorría. Remata o Sr. Blanco anunciando o voto a favor 

do seu grupo. 

 

O Sr. Alcalde agradece o voto favorable dos grupos da oposición e di, en relación co 

tema das actas, que non cree que figure ningunha queixa súa ao respecto. O Sr. 

Alcalde dille ao Sr. Blanco que se intenta dicir que o que deixou en parques infantís foi 

unha gran herdanza, él ten que discrepar. Di que existían axudas de fondos europeos e 

da Xunta e que o PP non se acolleu a ningunha, non podendo esquecerse as posibles 

responsabilidades que podería ter o concello se nalgún caso se produciran danos. 

 

O Sr. Blanco di que o BNG xa leva dous anos e que tivo tempo. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se foron adaptando os de máis utilización. Explica que hai 

unha valoración técnica de todos os parques e que o que procede e intentar adaptalos. 

O Sr. Alcalde reitera o seu agradecemento polo voto favorable da oposición pese os 

posicionamentos en contra en relación coa forma.  
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Rematado o debate e sometido  asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 do Grupo Mixto-

INTEO), acorda: 

1º) Participar no Plan especial de parques infantís 2009, cuxas bases se coñecen 

e aceptan na súa totalidade, polo que se solicita a realización do investimento 

que se indica de seguido:  

 

DENOMINACIÓN ORZAMENTO 
TOTAL 

ACHEGA 
MUNICIPAL 

ACHEGA 
PROVINCIAL 

 Adecuación de parques infantís 
á normativa vixente 

 74.053,20€  14.053,20€  60.000,00€ 

 

2º) Aprobar o correspondente proxecto técnico da obra previsto no apartado 1º. 

3º) Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo aos seus 

propios recursos, este concello comprométese a incluír no orzamento municipal 

correspondente, crédito dabondo para o seu financiamento. 

4º) Declarar que o concello conta cos terreos, autorizacións e concesións 

necesarios para a execución da obras.  

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, achégase o detalle de cada unha delas, 

acreditándose que a suma total non supere o 100% do seu importe. 

6º) Autorizar á Deputación 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 obrigacións tributarias e coa 

seguridade social. 

7º) Facultar ao alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

 

4ª.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á CONDENA DO ATAQUE ISRAELÍ 

CONTRA A FRANXA DE GAZA, EN PALESTINA. 

O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG de 19/01/2009, dictaminada favorablemente 

pola comisión informativa de presidencia de 22/01/2009, coas modificacións propostas 

polo PSOE, quedando a mesma redactada como se reproduce a continuación: 
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“MOCIÓN DE CONDENA DO ATAQUE ISRAELÍ CONTRA A FRANXA DE 
GAZA, EN PALESTINA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos últimos días o exército de Israel ten bombardeado e invadida a franxa de Gaza, en Palestina, 
provocando centos de vítimas, maioritariamente nenos, nenas e mulleres, sen contar os centos de feridos 
e feridas de carácter grave. 

Este ataque é un crime de guerra que aparece como colofón de máis dun ano de bloqueo do Estado de 
Israel contra o pobo de Gaza, que xa provocara unha grave crise humanitaria, e as súas víctimas súmanse 
aos máis de 5.000 palestinos mortos desde setembro do ano 2000, en que empezou a rebelión contra o 
Estado israelí na coñecida como Segunda Intifada, e onde tamén morreron máis de 900 nenos e nenas. 

Queremos manifestar a nosa solidariedade co pobo de Palestina, facer un chamamento a que se deteña 
inmediatamente a agresión contra Gaza, instando ao Estado español e comunidade internacional a 
condenar os ataques, impoñendo ao Estado de Israel condenas diplomáticas e comerciais, e 
consecuentemente adoptar polo Pleno da Corporación o seguinte  

ACORDO 

1. Rexeitar os bombardeos e invasión levados a cabo polo exército de Israel, que evidencian o 
colofón da blocaxe perpetrada polo Estado israelí contra o pobo de Gaza, en Palestina, 
constituíndo un crime de guerra. 

2. Transmitir a solidariedade e apoio á representación do pobo de Palestina en Galiza. 

3. Remitir cadanseu escrito de condena ao Presidente e Vicepresidente da Xunta de Galiza, 
Presidente do Goberno español, Ministerio de Asuntos Exteriores e Embaixada de Israel, coa 
petición de que o Estado español suspenda as relacións diplomáticas e económicas co Estado de 
Israel até que non se poña fin á agresión militar, invasión e blocaxe que está a perpetrar na franxa 
de Gaza, en Palestina. 

4. Solicitar, así mesmo, que o Estado español inste oficialmente ao cumprimento das reiteradas 
resolucións da ONU relativas á retirada do Estado de Israel dos territorios ocupados; ao tempo 
que se demanda, no marco das Nacións Unidas, o envío inmediato dunha misión de observación 
e interposición co fin de garantir a fin da blocaxe e da agresión militar.  

5. Propiciar a busca de solucións do conflicto a través da negociación política e o diálogo entre as 
partes, descartando sempre o recurso e o uso das armas ou prácticas violentas por parte de 
calquera dos bandos contendentes”. 

 

O Sr. Alcalde explica que a moción do BNG foi dictaminada favorablemente pola 

comisión informativa, engadíndose unha aportación do grupo municipal socialista, en 

relación con que a solución ten que ser dialogada e non violenta. Da conta de que na 

comisión informativa existiron outras propostas coas que existen discrepancias 

ideolóxicas. O Sr. Alcalde cede a palabra ó concelleiro de urbanismo, D. Rafael Sisto 

Edreira. 
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O Sr. Sisto sinala que se trata dun problema que está na mente de todos, que crían 

que que se avanzaba algo pero que esta mesma noite asistiuse a unha vulneración 

unilateral, polo que os motivos da moción están evidenciados. Explica o portavoz do 

BNG que revisadas as aportacións do PP o seu grupo considera que responden a unha 

visión diferente do problema xa que o PP parte da equidistancia, sendo que o BNG non 

ten ese plantexamento, senón que parte de que existen unhas resolucións das Nacións 

Unidas en canto o recoñecemento de Jerusalén como capital dos dous estados e da 

creación dun estado palestino que corenta anos despois segue sen estar constituído, 

estándose ademais asistindo a un asasinato. Resume o Sr. Sisto que o BNG asume a 

aportación do PSOE, rexeitando a violencia como mecanismo de solución. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que estes problemas se saen un pouco do seu contexto, non estando moi preparado 

para posicionarse porque se trata dun tema que corresponde a outras instancias e 

organismos. Opina que os de Teo non pintan nada nesta guerra e que partindo diso 

vaise a abster. Remata o Sr. Parajó sinalando que os concelleiros de Teo teñen que 

solventar os problemas de Teo e os demais deixarllos ao Sr. Zapatero e ao Sr. Obama. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que dende o seu grupo creen que os concellos tamén 

deben pronunciarse sobre situacións de conflicto a nivel internacional. Os concellos son 

institucións democráticas que deben facer reflexións exemplarizantes e educativas. O 

Sr. Leis, dirixíndose ó Sr. Parajó, pregúntalle se non se trouxera esto, para qué virían 

ao Pleno. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, di que o seu grupo está en contra de toda violencia, sexa 

cal sexa. Anuncia o voto a favor do seu grupo, engadindo que en todo caso non lles 

parece ben que nesa comisión se deixase algo para que se recollese algún punto e que 

o BNG se pechara en banda e non recollese nada. Di que o equipo de goberno saberá 

porque non meteron algo do proposto polo PP na moción e pregúntase se terá algo que 

ver co feito de que o texto estaba redactado en castelán. 

 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, agradece o apoio dos grupos. En relación co dito polo 

Sr. Blanco di que non ten nada que ver o feito de que as aportacións do PP estiveran 



 

 - 16 - 

redactadas en castelán, senón que o posicionamento do PP reparte a culpabilidade e 

iso non o comparte o BNG porque uns fan un uso desproporcionado sobre os outros. 

 

O Sr. Blanco di que agora xa non se recolleu pero que a próxima vez presentará unha 

moción. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) aclara, en relación do dito polo Sr. Leis, que non 

é que él diga que os concellos non se deban pronunciar e propugnar o tema da paz, 

pero que considera que este contexto non é para iso. Anuncia a súa abstención. 

 

A Sra. Carmen Barros interésase polo o engadido do PSOE na moción. 

 

O Sr. Alcalde procede á lectura do mesmo nos termos seguinte: 

“5.- Propiciar a busca de solucións do conflicto a través da negociación política e o 

diálogo entre as partes, descartando sempre o recurso e o uso das armas ou prácticas 

violentas por parte de calquera dos bandos contendentes”. 

  

Rematado o debate e sometido  asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

dezaseis votos a favor (6 BNG, 6 PP e 4 PSOE) e unha abstención (1 do Grupo 

Mixto-INTEO), acorda: 

 

1.- Rexeitar os bombardeos e invasión levados a cabo polo exército de Israel, que 

evidencian o colofón da blocaxe perpetrada polo Estado israelí contra o pobo de 

Gaza, en Palestina, constituíndo un crime de guerra. 

2.- Transmitir a solidariedade e apoio á representación do pobo de Palestina en 

Galiza. 

3.-Remitir cadanseu escrito de condena ao Presidente e Vicepresidente da Xunta 

de Galiza, Presidente do Goberno español, Ministerio de Asuntos Exteriores e 

Embaixada de Israel, coa petición de que o Estado español suspenda as 

relacións diplomáticas e económicas co Estado de Israel até que non se poña fin 

á agresión militar, invasión e blocaxe que está a perpetrar na franxa de Gaza, en 

Palestina. 
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4.- Solicitar, así mesmo, que o Estado español inste oficialmente ao cumprimento 

das reiteradas resolucións da ONU relativas á retirada do Estado de Israel dos 

territorios ocupados; ao tempo que se demanda, no marco das Nacións Unidas, o 

envío inmediato dunha misión de observación e interposición co fin de garantir a 

fin da blocaxe e da agresión militar.  

5.- Propiciar a busca de solucións do conflicto a través da negociación política e 

o diálogo entre as partes, descartando sempre o recurso e o uso das armas ou 

prácticas violentas por parte de calquera dos bandos contendentes. 

 

5ª.- DICTAME DA PROPOSTA DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 

POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía 19/01/2009, dictaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos económicos de 

22/01/2009, que se reproduce a continuación. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 

Considerando que na actualidade o Concello de Teo ven expedindo numerosos documentos 

administrativos (informes urbanísticos, compulsa de documentos, etc) que se expiden de xeito 

completamente gratuíto aínda que a súa elaboración supón uns custes para o Concello, 

Considerando a conveniencia de financiar, cando menos parcialmente, a prestación deste 

servizo, de xeito que os interesados ou beneficiados polo mesmo asuman parte dos custes da 

prestación  

Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Facenda, a 

adopción do seguinte 

 

ACORDO: 

 

1.- Establecer a Taxa polo servizo de expedición de documentos administrativos. 

2.- Aprobar provisoriamente Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola expedición de 

documentos administrativos, co seguinte texto: 
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 
Artigo 1.º . Natureza e fundamento. 
 
 No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da 
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos 
artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto 
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa por expedición de documentos, que se 
rexerá pola presente ordenanza fiscal, que atende ao previsto no artigo 57 do citado Real Decreto 
Lexislativo 2/2004. 
 
Artigo 2.º . Feito impoñible. 
 
 1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da 
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e dos expedientes de que 
entenda a Administración ou as autoridades municipais. 
 
 2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentación 
administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio aínda que non mediara 
solicitude expresa do/a interesado/a. 
 
 3. Non estará suxeita a esta taxa a tramitación de documentos e expedientes necesarios para o 
cumprimento de obrigas fiscais, así como as consultas tributarias, os expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucións municipais de calquera índole e os 
relativos á prestación de servizos ou realización de actividades de competencia municipal e a utilización 
privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio público municipal, que estean gravados por 
outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo público por este concello. Tampouco estará suxeita a 
esta Taxa a expedición de documentos esixidos polas Administracións Públicas na tramitación de 
expedientes para a concesión de axudas ou subvencións, pensións non contributivas, xustiza gratuita e 
outros beneficios asistenciais de carácter social. 
 
Artigo 3.º . Suxeitos pasivos. 
  
 Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas e as 
entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria que soliciten, 
provoquen ou en favor dos que se faga a expedición do documento ou a tramitación do expediente. 
 
Artigo 4.º . Responsables. 
 
 1. Serán responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas físicas e 
xurídicas ás que se refire o artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria. 
 
 2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas xurídicas, 
os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 
 
Artigo 5.º . Cota tributaria. 
 
 A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa segundo a natureza dos documentos ou 
expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contén o artigo seguinte. 
 
Artigo 6.º . Tarifas. 
 
 1. As tarifas que se aplicarán para a exacción desta taxa serán as seguintes: 
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1. Compulsa de documentos 0,30 €/folla 

2. Procesos selectivos que inclúan exercicios escritos ou orais 
incluídos na Oferta de Emprego Público municipal: 

 

2.1 Grupo A1 ou asimilado 25,00 € 

2.2 Grupo A2 ou asimilado 25,00 € 

2.3 Grupo B ou asimilado 25,00 € 

2.4 Grupo C1 ou asimilado 20,00 € 

2.5 Grupo C2 ou asimilado 20,00 € 

2.6 Agrupacións profesionais ou asimilado 12,00 € 

3. Informes e certificacións:  

3.1 Informacións urbanísticas 45,00 € 

3.2 Informes urbanísticos 15,00 € 

3.2 Informes policiais relativos a accidentes de circulación 45,00 € 

 
  
Artigo 7.º Devengo. 
 
 1. Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude que inicia a 
tramitación dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo. 
 
 2. Nos casos a que se refire o apartado 2 do artigo 2º , o devengo producirase cando teñan lugar 
as circunstancias que provoquen a actuación municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa 
solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio. 
 
 3. As certificacións ou documentos que expida a Administración municipal a petición dos xulgados 
ou tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de parte, non se 
entregarán nin remitirán sen que previamente se abone a correspondente cota tributaria. 
 
Artigo 8.º Declaración e ingreso 
 
 1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, procedendo o ingreso nas entidades financeiras 
autorizadas polo concello ou polo procedemento do selo municipal adherido ao escrito de solicitude da 
tramitación do documento ou expediente ou nestes mesmos se aquel escrito non existira ou a solicitude 
non fora expresa. 
 
 2. Os escritos recibidos polos condutos a que se fai referencia no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 
26 de novembro, que non veñan debidamente reintegrados, serán admitidos provisoriamente, pero non 
poderá dárselles curso sen que se subsane a deficiencia, para o que se requirirá ao interesado para que 
no prazo de dez días abone as cotas correspondentes; co apercibimento de que transcorrido o devandito 
prazo sen efectualo teranse os escritos por non presentados e será arquivada a solicitude. Nestes casos, 
a tarifa incrementarase co importe dos gastos de correo que se orixinen. 
 
 3. O pagamento desta taxa poderase esixir en efectivo, substituíndose o selo municipal por un 
recibo duplicado, un dos exemplares unirase ao escrito e outro á copia que se devolve ao interesado. 
 
Artigo 9.º Infraccións e sancións 
 
 En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle 
correspondan a estas en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, 
Xeral Tributaria. 
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Disposición final. 
 
 A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 
________________________, e entrará en vigor unha vez se produza a publicación do seu texto no 
BOP. A presente ordenanza permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou 
derrogación expresa.” 

 

  

Teo, 19 de xaneiro de 2009 

 

O alcalde 

 

Martiño Noriega Sánchez”. 

 
 
O Sr. Alcalde explica que se trata de establecer uns prezos para cuestións da vida 

diaria administrativa como teñen os demais concellos da Comarca. Salienta que a 

ordenanza non ten afan recadatorio, non gravándose cuestións do día a día como os 

certificados de empadroamento. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos, auséntase do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Alcalde refírese aos distintos supostos que se gravan a través da taxa, como a 

compulsa de documentos, as taxas para os exames dos procesos selectivos e os 

informes e certificacións. Tratándose da compulsa explica que actualmente moita xente 

ven a compulsar ao concello de Teo porque non se cobra, provocando colapsos incluso 

na atención ao cidadá. Da conta de que tratándose dos procesos selectivos estarán 

exentas as prazas da Consellería de Traballo e as Cuadrillas, por entender que buscan 

dinamizar a economía e que van dirixidas a xente que se atopa en paro. Explica o Sr. 

Alcalde que a taxa gravará tamén o informes policiais en relación aos accidentes de 

circulación pedidos maioritariamente polas aseguradoras en supostos de conflictos 

entre as partes, gravando tamén os informes e informacións urbanísticas. 

 

Sendo as vinte e unha horas entra no Salón de Plenos o concelleiro do PP, D. Antonio 

Castroagudín. 
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O Sr. Alcalde salienta e pide que conste en acta que a taxa non grava as informacións 

verbais, tanto a nivel urbanístico como a nivel policial, senón que grava os documentos 

por escrito. Sinala que en relación a aportación feita por INTEO na comisión informativa 

de facer diferencias nos informes urbanísticos, que dada a súa complexidade foi 

imposible aceptala, xa que, por exemplo, impediría cobrar a priori a taxa porque ata o 

final non se sabería de qué tipo de terreo se trataba. Enténdese que a diferencia xa 

está no ICIO de xeito que unha grande promotora xa paga máis que un pequeno 

propietario. Remata o Sr. Alcalde sinalando que a outra opción sería retirar totalmente 

da ordenanza os informes urbanísticos, aínda que opina que non se debería facer. 

 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), di que en 

relación co exposto na comisión informativa fixo as súas consultas e é certo que sería 

complexo facelo. Sinala que tamén dixo que sempre que quedaran exentos os 

certificados de convivencia e de empadroamento, habería que cobrar, aínda que 

resulta necesario regular o tema da prestacións destes servizos deixando exentos os 

mencionados, pese a que estivo comprobando que en todo caso hai moita xente que 

pide os certificados e non os veñen a buscar. O Sr. Parajó remata anunciando o seu 

apoio á proposta. 

 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que o seu grupo opina que hai 

determinado tipo de medidas que poden ser acertadas, pero que non se poden 

desvincular da conxuntura existente en cada momento, polo que o que sexa acertado 

nun momento non o é noutro diferente e o que vale para un concello quizais non vale 

para outro. Opina o portavoz do PSOE que hai que ser consciente da delicada 

coxuntura económica que existe nestes momentos. Di que caben diferentes tipos de 

accións encamiñadas ao fomento do emprego, contención do gasto e medidas que non 

graven en exceso os petos dos cidadáns. Opina que se trata dunha medida non 

facilmente comprensible por parte da cidadanía. Lembra que no seu día o PSOE 

propuxo un plan de contención do gasto, que no Estado se crea, para fomentar o 

emprego, o fondo estatal entre outras medidas, e que a ninguén se lle ocorre agora 

incrementar os elementos impositivos. O Sr. Leis di que se compara a ordenanza coa 

doutros concellos, como Ames, é case igual, cando actualmente non se pode dicir que 

Ames e Teo sexan concellos de características similares. Sinala que a proposta é 
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exactamente igual que a de Ames, con algunha pequena diferencia de redacción que 

non afecta ao conxunto, e si unha diferencia como a do artigo 8 que no caso do 

concello de Teo se fala de que nestes casos “a tarifa incrementarase co importe dos 

gasto de correo que se orixinen”. Salienta que porén, para sorpresa do seu grupo, 

tratándose da clasificación tarifaria do concello de Ames é mais acertada, habendo 

diferencias neste punto, sendo máis caros os documentos expedidos pola Policía 

Local. Tratándose dos documentos expedidos polo departamento de urbanismo o 

concello de Ames diferencia entre certificacións, informes, copias de cartografía, copias 

dixitalizadas do PXOM, etc. Opina que se trata dun modelo máis axeitado que a 

formula xeralizada que fai o Concello de Teo. Salienta o Sr. Leis que existe unha 

conxuntura económica complicada e que dende o principio da lexislatura 

establecéronse moitas taxas que quizais tiñan sentido. Sinala o portavoz do PSOE que 

o voceiro do BNG en novembro do 2000 falaba de que os impostos e taxas deberían 

pagarse en función do nivel de ingresos. Remata o Sr. Leis sinalando que aínda que o 

principio de corresponsabilidade pode xustificar este tipo de taxas, en virtude do 

exposto o seu grupo se vai a abster. 

 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o seu grupo está en contra de todas as 

ordenanzas e que o BNG dende que comezou leva 13 ordenanzas, algunha incluso 

apoiada polo seu grupo por entender que era precisa. Procede o Sr. Blanco a facer 

unha relación das citadas ordenanzas nos temos seguintes: 

 

1.- Ordenanza da taxa abastecemento de augas, sumidoiros e depuración, aprobada 

polo Pleno de 26/12/2007, co voto a favor do PP e coa abstención do BNG. 

 

2.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por 

abastecemento de auga, sumidoiros e depuración, no Pleno de 25/05/2008, con seis 

votos a favor do BNG, e nove abstencións, 5 do PP e 4 PSOE. 

  

3.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento 

especial do solo, voo e subsolo da vía publica municipal a favor de empresas 

explotadoras de servizos de subministros de interese xeral ou que beneficien á 

xeneralidade do  vecindario, aprobada por unanimidade no Pleno de 30/10/2007. 
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4.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso publico con 

mesas e cadeiras e elementos análogos con fins lucrativos, aprobada no Pleno de 

28/11/2007, con 6 votos a favor do BNG, 6 votos en contra do PP e INTEO e 4 

abstencións do PSOE, aprobándose polo tanto co voto de calidade do Sr. Alcalde, para 

cobrarlle os bares, restaurantes e todo o que poña algo fora. 

 

5.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación do dominio público con postos e 

casetas para a venda ambulante, aprobada polo Pleno do 30/10/2007, con 10 votos a 

favor, do BNG e PSOE, e seis abstencións do PP e INTEO. 

 

6.- Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a 

través de beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e 

descarga de mercadorías de calquera clase, aprobada polo Pleno de 30/04/2008, con 

seis votos a favor do BNG e once abstencións do PP, PSOE e INTEO.  

 

7.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de 

aluguer, aprobada polo Pleno de 30/10/2007, con quince votos a favor do BNG, PP e 

PSOE. 

 

 8.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de transporte 

adaptado do Concello de Teo, aprobada unanimemente polo Pleno de 26/09/2007. 

 

9.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización dos pavillóns deportivos 

municipais, aprobada polo Pleno de 25/06/2008, con 13 a favor do BNG, PP e INTEO e 

catro abstencións do PSOE. 

 

10.- Ordenanza reguladora do prezo público por realización de actividades culturais e 

deportivas, aprobada polo Pleno de 26/09/2007, con dez votos a favor do BNG e 

PSOE, e sete votos en contra do PP e INTEO. 

 

11.- Modificación da ordenanza reguladora do prezo público por realización  de 

actividades culturais e deportivas, aprobada polo Pleno de 28/05/2008, con seis votos a 

favor do BNG e nove abstención do PP e do PSOE. 
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O Sr. Blanco di que lle falta a última, a da grúa, do anterior pleno, pero que non ten 

datos porque aínda non se mandou a acta. O Sr. Blanco opina que o concello parece 

unha oficina de recadación. Salienta que os que veñan de fora terán que pagar as 

consultas, pero que os veciños de Teo tamén, así como os que solicitan informes de 

danos de vehículos. Os funcionarios municipais están no seu horario de traballo. Opina 

o Sr. Blanco que gravar aos veciños nos tempos que se están atravesando e despois 

de trece ordenanzas é o que lles queda no concello. Di que a oficina de recadación de 

facenda quédase corta fronte o que fai o Concello de Teo. Salienta que o seu grupo 

non está de acordo coa proposta e que non é o momento, pero que o BNG o vai a 

sacar adiante e teralle que explicar aos veciños cando veñan a facer unha consulta. 

Remata o Sr. Blanco sinalando que houbo poucos plenos aos que non se trouxera 

unha taxa. 

 
O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, di que o Sr. Blanco fixo un relatorio clarificador e que se 

esta a falar dun tema sensible como o desequilibrio financeiro. Opina que non se trata 

dun tema amable pero que porén existe un principio que debe primar que é o da 

responsabilidade. Di que tratándose da relación á que dou lectura o Sr. Blanco hai que 

ter en conta que o concello de Teo era atípico, por irresponsable, ao non existir un 

mínimo de corresponsabilidade entre o que se cobraba e o que se prestaba. Como 

xestores as Administracións Públicas teñen o deber de buscar un equilibrio entre 

ingresos e gastos. Opina o Sr. Alcalde que existe un problema coa financiación local, 

que é deficiente e que as subvencións non chegan, pero que os concellos non poden 

ser infantís e deben ser responsables da parte que lles toca e ter un sistema para 

gravar determinados servizos que prestan. Opina que polo tanto cando o portavoz do 

PP fai esa relación é porque existe un principio de responsabilidade na Corporación, 

que se agradece porque non é polo equipo de goberno, que é quen recibe as críticas 

por implantar as taxas, senón para a economía do concello. Lembra o Sr. Alcalde que 

se se fala de ánimo recadatario, o verdadeiro bombazo foi a adaptación de prezos que 

se fixo pola prestación do servizo de depuración e de augas en base a unha ampliación 

do contrato que executou o PP e porén o Sr. Blanco saca o listado e ten o estómago de 

dicir que non queren gravar aos veciños. Sinala o Sr. Alcalde que as únicas visitas que 

se fan a alcaldía en relación co tema das taxas e por ese tema e por ningún máis e 

salienta que hai que ser serios. Reitera que non se trata dunha cuestión amable pero 
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que no Concello de Teo non existía un sistema impositivo como o dos demais 

concellos, sendo preciso dotarse del, polo que aínda que non é agradable hai que 

facelo. 

 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) di que as taxas non lle gostan a ninguén e 

menos pagalas, pero que cando se posiciona lle gusta estudar os tema e que todas as 

persoas que consultou e os concellos que chamou lle dixeron que se debían de cobrar 

estas cousas e que eles o fan. Opina que o Sr. Leis ten razón cando di que non é o 

momento, pero, dirixíndose ao portavoz do PSOE, dille que estas taxas xa debían estar 

postas en época de bonanza e así non se terían que establecer en época de crise. O 

Sr. Parajó sinala que é verdade que a taxa de auga e depuración tivo unha suba 

importante, pero que tamén hai que ter en conta canto presume o equipo de goberno 

coas obras que se fixeron ao respecto gracias a ese convenio por trescentos millóns de 

pesetas, polo que hai vantaxes e inconvintes. Remata concluíndo que non se pode 

facer a crítica da suba e non loubar as obras que se fixeron. 

 
O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que hai unha parte da intervención do Sr. Alcalde que 

lle deixou preocupado na medida en que se referiu ao desequilibrio financeiro para 

xustificar en certa medida a existencia destas taxas e opina que non se pode dicir que 

a aplicación destas taxas vaia a contribuír decisivamente a suavizar o desequilibrio 

financeiro porque non é certo. Salienta que o seu grupo se inclina polo principio de 

corresponsabilidade pero que queren insistir na conxuntura. Di que o PSOE non vai a 

apoiar a proposta pero que vai a permitir que saia adiante coa súa abstención. O Sr. 

Leis explica que o seu grupo non está de acordo co momento e con que non veñan 

acompañadas con medidas de contención do gasto. Opina que cando se fan 

actuacións deste tipo hai que facer as cousas ben, debéndose facer un esforzo para 

mellorar as propostas. Saliente o Sr. Leis que xeralizar para todo o mundo unha taxa 

cando hai moita casuística, pode ser inxusto e opina que a proposta é mellorable como 

amosa a ordenanza de Ames. Remata o Sr. Leis anunciando a abstención do seu 

grupo e dicindo que cando se fai unha cousa hai que facela ben e non amagar. 

 

O Sr. Blanco sinala que leva vinte e dous anos, doce de alcalde co Sr. Martiño e o Sr. 

Leis enfronte, e que o Sr. Noriega saca palabras como que o de antes era un goberno 
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atípico e irresponsable. Di que os do seu grupo son dinosaurios e que o Sr. Alcalde é 

un lobo con pel de cordeiro. Explica o Sr. Blanco que cando se asinou o contrato con 

Aquaguest se asinou tamén un convenio con eles de condonación de débedas e de 

execución de obras, sendo que foi o BNG o que acometeu esas obras e as vendeu. 

Explica o Sr. Blanco que a ordenanza da taxa de abastecemento de auga e depuración 

aprobouse o 26 de decembro de 2007, con sete votos a favor, do PP e INTEO, e coa 

abstención do BNG, pero que a aprobación definitiva da modificación da ordenanza 

reguladora da taxa por abastecemento de auga e depuración, aprobouse no Pleno de 

28 de maio de 2008, cinco meses despois, con seis votos a favor do BNG e nove 

abstencións, 5 do PP e 4 PSOE, e que resulta que os culpables son os do PP. Salienta 

o Sr. Blanco que das trece ordenanzas que gravan aos veciños, algunha foi apoiada 

polo PP, como a do polideportivo dos Tilos. Di que  o PP ordeñou a vaca e que o BNG 

vendeu a leite e que así calquera. O Sr. Blanco pide que se tapen os baches. Di que co 

fondo estatal o Sr. Alcalde fixo o que lle dou a gana e que verá se pode facer algo co 

tema da acta. Lembra que as mocións eran anteriores o acordo adoptado pola Xunta 

de Goberno Local, que foi o día anterior ao Pleno, polo que non se duplicaría nada. 

Remata o Sr. Blanco sinalando que o seu grupo non vai a apoiar máis taxas que 

graven aos veciños. 

 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que é vocación do concello, dadas as circunstancias de 

Teo, ir a un orzamento de contención do gasto para intentar axustarse a un plan de 

aforro. Explica que cando fala de responsabilidade non é con ánimo de recadación 

porque as contías son baixas. Di que non están a debater nin a criticar os fondos para 

executar, senón a forma en que se aprobou a taxa, aínda que é certo que 

indirectamente a suba da taxa está financiado paralelamente esas obras. Dirixíndose 

ao Sr. Blanco di o Sr. Alcalde que ten hoxe as enerxías moi limitadas e que as vai a 

gardar porque, pese a que fixo un esforzo sobrehumano para intentar chegar a un 

“espazo de convivencia” con este concelleiro, é complicado. Dirixíndose ao Sr. Leis 

dille que, aínda que o verá nos orzamentos, lle comunica que o Sr. Sisto está dando 

clases no instituto e a Sra. Carme Hermida presentou un escrito relativo á 

incorporación a tempo total de maneira temporal á Universidade. Salienta o Sr. Alcalde 

que simplemente son xestos que se marca o BNG, non porque se impoñan, e que llo 
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traslada ao Sr. Leis de xeito informativo para que este concelleiro o administre e logo 

non faga determinadas aseveracións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

sete votos a favor (6 BNG e 1 Grupo Mixto-INTEO), seis votos en contra (6 PP) e 

catro abstencións (4 PSOE), acorda: 

 

1.- Establecer a Taxa polo servizo de expedición de documentos administrativos. 

 

2.- Aprobar provisoriamente Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola 

expedición de documentos administrativos, co seguinte texto: 

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 
Artigo 1.º . Natureza e fundamento. 
 
 No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da 
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos 
artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto 
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa por expedición de documentos, que se 
rexerá pola presente ordenanza fiscal, que atende ao previsto no artigo 57 do citado Real Decreto 
Lexislativo 2/2004. 
 
Artigo 2.º . Feito impoñible. 
 
 1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da 
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e dos expedientes de que 
entenda a Administración ou as autoridades municipais. 
 
 2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentación 
administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio aínda que non mediara 
solicitude expresa do/a interesado/a. 
 
 3. Non estará suxeita a esta taxa a tramitación de documentos e expedientes necesarios para o 
cumprimento de obrigas fiscais, así como as consultas tributarias, os expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucións municipais de calquera índole e os 
relativos á prestación de servizos ou realización de actividades de competencia municipal e a utilización 
privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio público municipal, que estean gravados por 
outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo público por este concello. Tampouco estará suxeita a 
esta Taxa a expedición de documentos esixidos polas Administracións Públicas na tramitación de 
expedientes para a concesión de axudas ou subvencións, pensións non contributivas, xustiza gratuita e 
outros beneficios asistenciais de carácter social. 
 
Artigo 3.º . Suxeitos pasivos. 
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 Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas e as 
entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria que soliciten, 
provoquen ou en favor dos que se faga a expedición do documento ou a tramitación do expediente. 
 
Artigo 4.º . Responsables. 
 
 1. Serán responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas físicas e 
xurídicas ás que se refire o artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria. 
 
 2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas xurídicas, 
os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 
 
Artigo 5.º . Cota tributaria. 
 
 A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa segundo a natureza dos documentos ou 
expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contén o artigo seguinte. 
 
Artigo 6.º . Tarifas. 
 
 1. As tarifas que se aplicarán para a exacción desta taxa serán as seguintes: 
 

1. Compulsa de documentos 0,30 €/folla 

2. Procesos selectivos que inclúan exercicios escritos ou orais 
incluídos na Oferta de Emprego Público municipal: 

 

2.1 Grupo A1 ou asimilado 25,00 € 

2.2 Grupo A2 ou asimilado 25,00 € 

2.3 Grupo B ou asimilado 25,00 € 

2.4 Grupo C1 ou asimilado 20,00 € 

2.5 Grupo C2 ou asimilado 20,00 € 

2.6 Agrupacións profesionais ou asimilado 12,00 € 

3. Informes e certificacións:  

3.1 Informacións urbanísticas 45,00 € 

3.2 Informes urbanísticos 15,00 € 

3.2 Informes policiais relativos a accidentes de circulación 45,00 € 

 
  
Artigo 7.º Devengo. 
 
 1. Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude que inicia a 
tramitación dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo. 
 
 2. Nos casos a que se refire o apartado 2 do artigo 2º , o devengo producirase cando teñan lugar 
as circunstancias que provoquen a actuación municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa 
solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio. 
 
 3. As certificacións ou documentos que expida a Administración municipal a petición dos xulgados 
ou tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de parte, non se 
entregarán nin remitirán sen que previamente se abone a correspondente cota tributaria. 
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Artigo 8.º Declaración e ingreso 
 
 1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, procedendo o ingreso nas entidades financeiras 
autorizadas polo concello ou polo procedemento do selo municipal adherido ao escrito de solicitude da 
tramitación do documento ou expediente ou nestes mesmos se aquel escrito non existira ou a solicitude 
non fora expresa. 
 
 2. Os escritos recibidos polos condutos a que se fai referencia no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 
26 de novembro, que non veñan debidamente reintegrados, serán admitidos provisoriamente, pero non 
poderá dárselles curso sen que se subsane a deficiencia, para o que se requirirá ao interesado para que 
no prazo de dez días abone as cotas correspondentes; co apercibimento de que transcorrido o devandito 
prazo sen efectualo teranse os escritos por non presentados e será arquivada a solicitude. Nestes casos, 
a tarifa incrementarase co importe dos gastos de correo que se orixinen. 
 
 3. O pagamento desta taxa poderase esixir en efectivo, substituíndose o selo municipal por un 
recibo duplicado, un dos exemplares unirase ao escrito e outro á copia que se devolve ao interesado. 
 
Artigo 9.º Infraccións e sancións 
 
 En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle 
correspondan a estas en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, 
Xeral Tributaria. 
 
Disposición final. 
 
 A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 
________________________, e entrará en vigor unha vez se produza a publicación do seu texto no 
BOP. A presente ordenanza permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou 
derrogación expresa. 

 

  

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta minutos, sale do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida. 

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
 
6º.- 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: 
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1.-  O Sr. Parajó sinala que quere facer un rogo en relación co tema dos baches. 

Amosa unhas fotografías que di foron obtidas en varias rúas da urbanización Os Tilos e 

di que os baches non son un nin dous, nin tres, e da lectura a un escrito sobre o tema 

nos termos seguintes: 

 

“Se ben é certo que sabemos que a reparación destes viais xa está incluída no Plan de 

Zapatero, é moito máis certo que pronto empezarán a romperse rodas, torcerse barras 

de dirección, etc, en definitiva, moreas de expedientes de reclamacións patrimoniais 

que me parece que as arcas municipais non poden soportar. 

 

É moito máis barato un cesto de aglomerado en cada burato. Tapalo, evitar 

reclamacións  ¿ou sobran os cartos?.  

 

Esto dos Tilos solo é un exemplo. Os baches nas carreteras dependentes deste 

concello son incontables como as areas do mar. As reclamacións tamén”. 

 

O Sr. Parajó sinala que a esto dos Tilos so é un exemplo e di que trae fotos da rotonda 

dos Tilos e que é inconcibible. O Sr. Parajó ensinas as fotos e di que é terrorífico. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e oito minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O Sr. Alcalde di que se recolle o rogo do Sr. Parajó xa que o exposto resulta unha 

evidencia, na que pensan todos os días. Di que o ideal sería intentar respostar a esas 

reclamacións puntuais para solventar os problemas máis alá das actuacións 

estructurais, pero que moitas veces se xoga coa extensión do concello, coa súa 

capacidade económica e coa cantidade de problemas que hai. Recoñece que o estado 

da rede viaria nos dous últimos meses é lamentable.  

 

2.- O Sr. Parajó di que lle gostaría referirse ao contido do Pleno. Di que non sabe se 

antes, os dous ou tres anos que estivo él no goberno, eran moi burros ou os de agora 

son moi listos, engadindo que fala tanto dos técnicos ou persoas que os orientaban 

antes e dos que os orientan agora, porque antes os plenos tiñan ata vinte e cinco 
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puntos e agora despachanse con seis. Refírese o Sr. Parajó ás Xuntas de Goberno de 

17 e 28 de novembro e di que na última unicamente se levaba o proxecto de 

saneamento en Luou e que a primeiros do mes seguinte houbo outra con moitos máis 

puntos. Opina que non é lóxico facer unha Xunta de Goberno so para unha cousa, 

salvo que se rematara o prazo e que aínda nese caso resulta preciso lembrar cando se 

lles dicía a eles que deixaban todo para o final, sen esquecer que as Xuntas de 

Goberno custan cartos. 

 

O Sr. Alcalde explica que a Xunta de Goberno se celebrou por un modificado en 

relación co que remataba o prazo. Salienta que normalmente non existen Xuntas de 

Goberno extraordinarias. Tratándose do contido dos plenos di que existen varias 

razóns, tales como a periodicidade das sesións, sendo agora mensuais a diferencia de 

antes, así como que o grupo de goberno ten que apostar porque cada órgano asuma 

as súas competencias. Salienta o Sr. Alcalde que as apostas que se fan dende o 

equipo de goberno por falar non se valoran e se di que son artificios. 

 

3.- O Sr. Parajó pregunta como está o dos orzamentos do 2009, engadindo que o Sr. 

Alcalde sempre dixo que tiñan que estar antes do trinta de decembro. 

 

O Sr. Alcalde resposta que así o marca a lei. 

 

O Sr. Parajó di que o ano anterior, ao ser o primeiro, podería pasar, pero que agora 

non debería ser así. 

 

O Sr. Alcalde explica que se está traballando cos orzamentos, facéndose reunións 

periódicas para que se poida facer unha proposta en febreiro. Salienta que o ideal sería 

antes de final de ano e que se recolle o rogo e se fará autocrítica. 

 

4.- O concelleiro do Grupo Mixto pregunta cando vai a saír a oferta de emprego público. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se vai a quitar segundo as necesidades e que a semana 

que ven se van a quitar as primeiras prazas. 
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5.- O Sr. Parajó di que están convocas as axudas de libros e transportes e que cree 

que xa foron adxudicadas e que recibiu varias queixas porque existiu este ano unha 

criba terrible. 

 

O Sr. Alcalde sinala que as bases eran semellantes ás do ano pasado. 

 

Co permiso da Presidencia intervén a concelleira do BNG, Dª. Carme Diéguez, e di que 

aínda teñen que ir á Comisión o día 2 e que despois sairá a lista definitiva. Explica que 

a xente tivo un prazo para aportar  documentación e que agora se está valorando. 

 

O Sr. Parajó opina que a documentación a aportar é peor que a de facenda e que se 

debe facer unha criba nesa documentación a aportar. 

 

6.- O Sr. Parajó interésase pola estatua xunto ao camiño portugués. Di que él sabe que 

a mandaron pero que se montou onde non é o camiño portugués. 

 

O Sr. Alcalde explica que a estatua está financiada polo Xacobeo e vinculada ao 

camiño portugués. Di que está de acordo co Sr. Parajó en que a ubicacion non é a 

idónea, aínda que a estatua ten un valor importante. Sinala que a idea era ubicala no 

entorno do camiño portugués en propiedade do concello, que se penso nunha 

ubicación máis axeitada pero que patrimonio non o permitiu. Di o Sr. Alcalde que as 

veces se improvisa moito e as veces as cousas saen como saen. Salienta que incluso 

se barallou un traslado e que o propio artista entendeu que o tema da ubicación era 

complicado. 

 

O Sr. Blanco di que se acaba de enterar agora deste tema. 

 

O Sr. Parajó sinala que o estado do camiño portugués é lamentable. 

 

O Sr. Alcalde sinala que foi un tema mal tramitado. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sisto, di que non pode pagar o equipo de goberno polo que 

non fixo. 
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7.- O Sr. Parajó pregunta polos convenios que se están a facer cos cemiterios. Explica 

que fai tempo que se lle dan subvencións aos cemiterios privados e que agora se lle 

esixe a cesión duns nichos, di que lle parece ilóxico que sendo que a uns cemiterios 

privados que se lle están dando bastantes cartos, haxa que pagar agora a cesión duns 

nichos para casos de emerxencia. 

 

O Sr. Sisto di que se parte dunha situación herdada e que a maioría dos cemiterios 

esperan que lle caian de moca cinco mil ou seis mil euros. Por agora non existe 

cemiterio municipal e existe unha demanda para a que se buscou unha vía de xeito que 

en vez de facer unha concesión de subvención, con aqueles que poidan facilitar nichos 

o poderán facer en base a eses convenios e en base a unhas contrapartidas 

consistentes en cesión de nichos en aluguer por cinco anos entre tanto non exista 

cemiterio municipal. 

 

O Sr. Alcalde explica que a día de hoxe aínda non está asinado ningún convenio. 

 

O Sr. Parajó sinala que non entende que se de a subvención e despois se faga o 

convenio. 

 

O Sr. Alcalde explica que non se vai a duplicar, de xeito que se hai esa 

contraprestación a través do convenio non se poderá concorrer á subvención. Explica 

que a subvención corresponde ao ano 2008 e os convenios serían para a anualidade 

2009. 

 

8.- O Sr. Parajó sinala que nas obras do plan zapatero hai un encargo para facer os 

proxectos e que lle extrana que se fan a uns arquitectos por diferentes contías, un de 

Sada, Santiago, Pontevedra, Vilagarcía, etc.  Salienta que cada proxecto o fai un 

arquitecto diferente e que salvo dous que son de Santiago os demais son de fora. 

Pregunta o concelleiro de INTEO se existe algún motivo. 

 

O Sr. Alcalde explica que o problema foron os prazos, non existindo ningunha directriz, 

acudíndose unicamente aos técnicos en relación a súa dispoñibilidade e sen que 

existan outro tipo de tramas de vinculación co BNG. 
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9.- O Sr. Parajó pregunta se están encargados todos os proxectos do fondo estatal. 

 

O Sr. Alcalde resposta que está todo tramitado e que antes do 27 non había que ter os 

proxectos, existindo memorias e estando encargados agora todos os proxectos. 

 

10.- O Sr. Parajó di que presentou un escrito en relación cun problema en Ameneiro 

porque estaba intransitable e nunca se respostou. O Sr. Parajó sinala que o escrito foi 

presentado con data de 18/11/2008, número de rexistro de entrada de 10.934, e no que 

se solicita o asfaltado da pista que se sinala nun plano que se achega co escrito e que 

abarca unha lonxitude de 1km. 

  

O Sr. Sisto resposta que está encargado. 

 

11.- O Sr. Parajó diríxese a Carme Hermida e interésase pola contestación da 

solicitude que fixo en relación cos gastos de música na noite. Refírese o Sr. Parajó a 

que, segundo o respostado pola Sra. Hermida, o gasto ascendeu a 25.608,32 €, dos 

que 6.000 foron patrocinados por Caixa Galicia e 10.000 polo Xacobeo e pide que se 

lle manden copia de todas as facturas que faltan. 

 

A concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida resposta que as facturas que pagou o 

concello están na documentación que se lle enviou. 

 

O Sr. Parajó di que el ten unha de Toldos Gómez que non se inclúe. 

 

O Sr. Sisto resposta que non é diso. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, aclara que de música na noite non hai máis 

facturas. 

 

O Sr. Parajó sinala que se gastaron 25.608,32 €. 

 

A Sra. Hermida aclara que había unha subvención de 16.000 €, polo que o gasto do 

concello foi de 9.000 €. 
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O Sr. Parajó di que xa lle parece moito gasto. 

 

O Sr. Parajó, dirixíndose ao concelleiro do Grupo Mixto, pregúntalle canto pensa que 

cobra unha orquestra. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Parajó canto custaba a festa da mocidade. 

 

O Sr. Parajó resposta que dous millóns. 

 

O Sr. Alcalde di que xa estaría en 12.000 euros. 

 

O Sr. Parajó di que ata vinte e cinco mil aínda queda. Di que hai máis facturas e pide 

que se busquen. 

 

A Sra. Carme Hermida dille ao Sr. Parajó que se hai algunha que ela non coñeza que 

llo diga para poder miralo. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE: 
 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula a seguinte preguntas: 

1.- O Sr. Leis pide unha rectificación do dito en relación ás dedicacións. Opina que o 

Sr. Sisto non fixo ningún xesto en relación co tema do seu soldo, xa que por lei está 

obrigado a renunciar provisionalmente mentres cubra esa praza, algo diferente ao dito 

polo Sr. Alcalde. 

 

2.- O Sr. Leis di que pediu por escrito ter acceso ao escrito remitido pola 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar relativo ás axudas para o mantemento das 

escolas infantís, engadindo que se perdeu a subvención. 

 

O Sr. Alcalde explica que se foi a un concurso e que non se concedeu. Explica que o 

Sr. Leis fai unha utilización perversa do tema, xa que o problema viría se non se 

concorrera e que ao igual que a de Calo, outras escolas quedaron fora. Aclara que se 
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concorreu pero que a día de hoxe a Xunta prima a financiación da escolas integradas 

na rede galega. 

 

O Sr. Leis di que resulta lamentable que pola Vicepresidencia se castigue ás escolas 

infantís municipais. 

 

O Sr. Alcalde explica que hai unha aposta política na que se prima a integración e que 

o Concello de Teo o está pagando. 

 

O Sr. Leis salienta que o día en que a provisión das prazas sexa limpa o seu grupo o 

apoiará. 

 

Sendo as vinte horas e vinte minutos, co permiso da Presidencia, abandona o Salón de 

Plenos o concelleiro do PP, D. Armando Blanco. 

 

3.- O Sr. Leis pregunta pola razón pola que se está no sen calefacción no Concello. 

 

O Sr. Alcalde di que non é certo que se estivo dous meses sen calefacción. Di que en 

todo caso o problema se debe a déficits estructurais, que xa se levan feitos tres 

arranxos e que os servizos técnicos chegaron á conclusión de que a solución pasaría 

por un cambio total de todo o tema da calefacción. Salienta o Sr. Alcalde que cando se 

teña a posibilidade se fará o arranxo. 

 

O Sr. Leis di que se puido meter no fondo. 

 

O Sr. Alcalde resposta que a el lle gustaría meter máis cousas e pídelle ao Sr. Leis que 

lle diga o que quitaría. 

 

4.- O Sr. Leis di que tratándose do Fondo Estatal na Xunta de Goberno Local de 29 de 

decembro aprobouse unha lista de 38 obras e que só había oito proxectos enriba da 

mesa. Di que ten dúbidas de que se este actuando de acordo coa letra do Decreto. O 

Sr. Leis salienta que lle parece difícil comprender como previamente se contrata o 
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proxecto, cando poden existir aproximacións e os redactores cobran por porcentaxe de 

obra.  

 

O Sr. Alcalde dille ao portavoz do PSOE que se ten dúbidas debe preguntar e non facer 

aseveracións falsas. 

 

O Sr. Leis di que se é falso o que el dixo alguén mentiu. 

 

O Sr. Alcalde replica que ninguén minte, e que entende que o Sr. Leis poida discrepar 

do órgano competente, pero que iso non lle da pe a desacreditar un traballo de 

tramitación que foi exemplar. O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que ten a manía de 

distorsionar a realidade, sesgándoa, ao falar da primeira Xunta de Goberno pero non 

da segunda. Salienta que a realidade do Sr. Leis non é a realidade. 

 

O Sr. Leis sinala que el se referiu á Xunta de Goberno do 29 de decembro e que só 

había oito proxectos que xa estaban elaborados de propostas anteriores e que da 

segunda Xunta de Goberno non teñen a acta. Di que el pediu documentación esta 

mesma mañá por relación aos proxectos. O Sr. Leis di que el se refire á improvisación 

coa que traballou o equipo de goberno e pregunta se está feito o proxecto das 

beirarrúas de parque montouto. 

 

O Sr. Sisto resposta que está encargado. 

 

O Sr. Leis salienta que queda claro que se aprobou unha listaxe e que agora fan os 

proxectos. 

 

5.-  O Sr. Leis refírese ó día da Constitución e di que o seu grupo propuxo unha 

celebración e recibiuse unha resposta do Sr. Alcalde na que se dicía que non tiña 

pensado celebralo. Explica que fixo unha proposta de plantación de árbores e que está 

esperando resposta. Pregunta o Sr. Leis porque non se lle respostou. 
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O Sr. Alcalde dille que co máximo respeto entenderon que a celebración non formaba 

parte dos actos do concello e que, tratándose dos pinos, non entra a valoralo por un 

mínimo de seriedade. 

 

6.- O Sr. Leis, tratándose do PXOM, pregúntalle ao Sr. Alcalde se cree que o equipo de 

goberno actuou correctamente ao enviar a modificación do PXOM sen pasar por Pleno. 

 

O Sr. Alcalde resposta que sí que foi correcto e que despois seguramente será preciso 

un pronunciamento plenario posterior, quedando pendente do informe que teña que 

emitir a consellería. 

 

O Sr. Leis salienta que os expertos entenden outra cousa, xa que tería que pasar polo 

Pleno antes de mandalo á Consellería de Política Territorial. 

 

7.- O Sr. Leis refírese ao Plan sectorial de vivenda. Di que hai afectados no Concello de 

Teo e que o seu grupo fixo algunha observación no seu momento en relación ao 

plantexamento que se fai pola Consellería de Vivenda, facéndose algunhas suxestións 

polo seu grupo. O Sr. Leis di que hai algúns concellos que reclamaron e pregunta se o 

equipo de goberno comparte que o proxecto que ten previsto a Consellería de Vivenda 

é correcto.  

 

O Sr. Alcalde resposta que claro que o comparten. Explica que, a vista das suxestións, 

houbo reunións entre os afectados e o Delegado de vivenda onde se falou claramente 

e se dixeron as cousas tal e como eran, sen ningún tipo de terxiversacións, sendo que 

dende aquel momento non houbo ningún tipo de reclamación. 

 

8.- O Sr. Leis di que fará un escrito para ver certos convenios asinados pola concelleira 

de cultura e deportes.  

O Sr. Leis pregúntalle ao Sr. Alcalde se lle parece de recibo que, non habendo cartos 

para moitas cousas, se paguen 2.000 euros a unha entidade por levar o nome do 

Concello de Teo no coche. 
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O Sr. Alcalde resposta que a política cultural e deportiva, ao marxe de estar a Sra. 

Carme Hermida ao fronte, é coordinada por todo o grupo, e entende que ese concepto 

para o club ciclista de Teo que traballa o ciclismo de base é absolutamente necesario. 

 

O Sr. Leis di que nun contexto de priorización dos gastos lle parece discutible. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

 

1.- A concelleira do PP, D.ª Sara Currás, pregunta se se fixo algún trámite en relación 

coa solicitude que fixo no último pleno relativa ao cambio da sinalización. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se tramitou. 

 

2.- A concelleira do PP, Dª. Carmen Barros, di que, en relación aos gasto de música na 

noite, quizais houbo un mal entendido coa asociación Lúa Chea. Aclara que non existe 

nada en contra desa asociación, pero que se poden pedir explicacións e non era por 

desconfianza de cara a eles. 

  

3.- A concelleira do PP, Dª. Carmen Barros, pregunta porque tratándose de Berrugueto 

se pon 10.606 euros, cando custou 10.440 €. 

 

A Sra. Carme Hermida resposta que puido existir un erro. 

 

A Sra. Barros pregunta por publicidades de primotor. 

 

D.ª Carme Hermida di que se trata da publicidade que se sacou anunciando o festival 

nunha revista de deportes do Concello que ten unha periodicidade semanal. 

 

4.- A concelleira do PP, D.ª Carme Barros, pregunta polo tema dos toldos. 

 

Dª. Carme Hermida salienta que ningunha das carpas que había en música na noite 

custaron nada. Explica que a carpa grande foi cedida polo concello de Boqueixón sen 
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máis costo que o do traslado, ao igual que as outras carpas que levaban logos 

publicitarios, instalándose alí a cambio de que levaran eses logos. 

 

O Sr. Alcalde di que ao Concello de Boqueixón hai que agradecerllo e recoñecer 

incluso a axuda na montaxe e no traslado da carpa. 

  

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e corenta e cinco 

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

acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

      O Alcalde                  A Secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                   Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  4 / 2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 25 DE MARZO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e cinco de marzo de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. Armando U. Blanco 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 

 

Interventor: 

D. Faustino J. Villamor Iglesias 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 25/02/2009. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 73/09 Á 172/09). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2009. 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE CON MOTIVO DA CONMEMORACIÓN 

DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES. 

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

REPRESENTANTES  NOS CONSELLOS ESCOLARES E COMISIÓNS DE 

BAREMACIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE CALO E OS TILOS. 

6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA DETERMINACIÓN DO XEITO 

DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DA RAMALLOSA. 

7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 

REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO. 

8º.- DACIÓN DE CONTA DA RENUNCIA DE CONCELLEIROS/AS DO GRUPO 

MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE NOS CONSELLOS ESCOLARES DOS CEIPs DA 

RAMALLOSA E CALO E DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOVOS 

NOMEAMENTOS. 

9º.- DACIÓN DE CONTA DAS CONCLUSIÓNS DA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE AS OBRAS DO TRAMO DE ESTRADA DE SOLLÁNS-LUOU. 

10º.- DICTAME DAS PROPOSTAS DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE 

PROXECTO DO PCP 2007 (AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA 

MAZAS-QUINTÁNS) E DE MODIFICACIÓN DE PROXECTO DO PCP 
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2007(AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA VEIGA DE BREA-IGREXA DE 

LUOU). 

11º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE RELATIVA A PROPOSTA DE 

CELEBRACIÓN DO 30 ANIVERSARIO DAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS 

DEMOCRÁTICAS. 

12º.- MOCIÓNS 

13º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO 25/02/2009. 

 
Acta da sesión ordinaria do día 25 de febreiro de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/02/09. 

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

unanimidade dos presentes.  

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 73/09 Á 172/09). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de xaneiro 

ata o 18 de marzo de 2009, que comprenden os números 73 ao 172 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. 

 



 

 - 4 - 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2009. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de data 16/03/2009, ditaminada 

desfavorablemente pola Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 

20/03/2009, que se reproduce a continuación. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Visto que durante durante o exercicio 2008 realizáronse diversos gastos 
correspondentes a prestacións que era preciso executar de xeito indemorable, para as que 
non existía crédito suficiente no Orzamento, así como diversas prestacións que se 
realizaron e anos anteriores e que non foron facturadas ata o presente exercicio 
económico, 

Visto que ditas prestacións realizáronse correctamente, polo que procedería o 
recoñecemento das obrigas económicas correspondentes e o seu posterior pago, e que 
existe crédito orzamentario no ano 2009 para a súa aprobación,  

Visto que se trata de servicios realizados en exercicios anteriores ou sen crédito 
orzamentario suficiente pola urxencia da súa realización, e de acordo coa normativa 
reguladora das Facendas Locais, o xeito adecuado para a súa aprobación e pagamento e 
a través da súa aprobación polo Pleno do Concello, nun expediente de recoñecemento 
extraxudicial de créditos. 

Visto o informe de reparo nº 03/09 da Intervención municipal. 
Esta Alcaldía propón ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 1/09 por importe total de 

1.153.125,59 €, correspondente ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo ás 
seguintes partidas orzamentarias: 

Fun
c.  

 
Econ.  

 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

111 22601 
000101  2008/338   31/12/2008   MULTICENTRO DANIEL 

PERNAS  
 atención cestas traballoadores  80,97 € 

121 16006 
000117  001080/2008   31/12/2008   FARMACIA MARTINEZ 

PARAJO  
 Asistencia farmacéutica 
funcionarios integrados  

962,08 € 

121 21300 
000129  F00100   23/12/2008   INSTALACIONES GALIVEN   mantenimento e arranxos 

fontanería  
1.077,47 € 

121 21300 
002135  F00095   05/11/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Reparacións fontanería varios 

concello  
626,56 € 

121 22000 
000121 003783  30/12/2008   COPY ESTUDIO SL   Fotocopias e encuadernación 

admon xeral  
46,75 € 

121 22000 
002215  0280/2008   21/10/2008   GRAFIDEZA   materias oficina e tickets 

bonobús  
627,10 € 

121 22001 000119 127529  31/12/2008   LA VOZ DE GALICIA S.A.   suscripción  a La voz de galicia  23,04 € 

121 22001 
000149 904  30/12/2008   PROMOCIÓNS CULTURAIS 

GALEGAS S.A.  
 Suscripción a A Nosa Terra  96,00 € 

121 22103 
000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos 

municipais  17,00 € 

121 22103 
000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos 

municipais  
28,18 € 

121 22201 
000128  A00011602   31/12/2008   MRW   Transporte documentación 

municipal  34,10 € 

121 22700 
000125 22009826  29/12/2008   INITIAL TEXTILES E 

HIGIENE SL  
 materiais de hixiene edifcios 
municipais  

1.419,17 € 

222 21400 
000221  A1656   30/12/2008   DACORAUTO S.L.L.   Lavado e aspirado vehículos 

Policía Local  
75,40 € 

222 22000 000143  S1/60   14/11/2008   TEOVET   Analítica toxicolóxica para 80,00 € 
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policia  

222 22103 
000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos 

municipais  160,00 € 

222 22103 
000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos 

municipais  
324,20 € 

222 22104 
000161 528  31/12/2008   GALICOM 

TELECOMUNICACIONES   Suministro vestiario policia local  2.280,56 € 

222 62300 
001463 354  17/04/2008   GALICOM 

TELECOMUNICACIONES  
 4 portátiles, cargador, 4 
microaltavoces, baterías  

4.872,00 € 

222 62300 001861  A/24   20/08/2008   COMPOL   cepo para ruedas   333,50 € 

222 62300 
001881 437  03/09/2008   GALICOM 

TELECOMUNICACIONES   Adquisición4 armas policia local  2.799,96 € 

222 62400 000153  VO108121   22/10/2008   COMPOSTELA MOVIL S.A.   Adquisición vehículo Policia  625,94 € 

223 21300 
000099  2008/326   31/12/2008   MULTICENTRO DANIEL 

PERNAS  
 Adquisición materiais protección 
civil  

219,70 € 

223 22103 
000077  G-748   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   combustible vehículos 

municipais  78,00 € 

223 22103 
000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos 

municipais  
248,00 € 

223 22104 
000116  00182/2008   31/12/2008   FARMACIA MARTINEZ 

PARAJO  
 Collarines accidentes protección 
civil  47,60 € 

223 22107 
000114  001058/2008   11/09/2008   FARMACIA MARTINEZ 

PARAJO  
 Productos botiquín protección 
civil  

56,26 € 

223 22109 000140  S/53   22/07/2008   TEOVET   Producto anestesiante cans  72,00 € 

223 22109 000141  S1/56   05/08/2008   TEOVET   producto anestesiante cans  48,00 € 

223 22109 000142  S1/58   20/10/2008   TEOVET   productos anestesiante cans  59,42 € 

223 22109 000144  S1/59   28/10/2008   TEOVET   productos anestesiante cans  24,00 € 

223 22109 
000145  S1/61   14/11/2008   TEOVET   Adquisición utensilios recollida 

cans  
153,20 € 

223 22109 000146  S1/63   05/12/2008   TEOVET   productos anestesiantes cans  24,00 € 

223 22109 000147  S1/64   05/12/2008   TEOVET   Productos anestesiantes cans  48,60 € 

223 62300 
001893  A/479   09/09/2008   MAQUINARIA CONDE 

VALENTE S.L.  
 adquisición maquinaria 
protección civil  

710,00 € 

223 62300 
001906  08/537   08/09/2008   PEYCAR PONTEVEDRA, 

S.L.  
 Adquisicón mangueiras e outros 
protección civil  1.948,22 € 

313 21200 
001499 000197  30/04/2008   MOSQUERA BARREIRO 

JOSE MARIA  
 Reparación parque Casal, 
Campos, Coto  

1.107,80 € 

313 21200 
002212 19  12/10/2008   PASCUAL SEOANE JOSE 

FRANCISCO  
 Arranxos carpintería gardería  
calo  118,32 € 

313 21300 
001518  f00074   05/06/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Reparacións centros saúde, 

instal. rego Milladoiro  
28,07 € 

313 21300 
001981 6638631  01/10/2008   THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L.  
 servizo mantenimento ascensor 
gardería tilos  380,50 € 

313 21300 
002120 738492  03/11/2008   ASCENSORES ENOR S.A.   Mantenimento ascensor centro 

sociocultural  
325,83 € 

313 21300 
002134  F00096   05/11/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Repración fontanería centro 

social Teo  1.360,70 € 

313 21300 
002304  CO/007308   13/11/2008   CANON   mantenimento fotovcopiadora 

svs sociais  
522,03 € 

313 21300 
002339 745666  01/12/2008   ASCENSORES ENOR S.A.   mantneimento ascensor centro 

cultural ramallosa  325,83 € 

313 21300 
002479 0408076456  17/12/2008   APPLUS NORCONTROL 

SLU  
 inspección ascensor gardería 
tilos  

108,14 € 

313 22000 
001915  A/80432   01/08/2008   NUESTROS MAYORES 

PUBLICACIONES S.L.   suscripción anual noso maiores  17,95 € 

313 22000 
001977 7170010844  30/09/2008   OFISERVICE   Materiais ordinarios oficina svs 

sociais  
669,74 € 

313 22000 002143 7170011682  31/10/2008   OFISERVICE   materiais de oficina svs xerais  321,00 € 

313 22000 002144 7170011683  31/10/2008   OFISERVICE   Materiais de oficina CIM  764,42 € 

313 22000 
002201 800443  10/10/2008   GRAFINOVA S.A.   Carpetas e díptcos transporte 

adpatado  
1.952,58 € 

313 22000 
002215  0280/2008   21/10/2008   GRAFIDEZA   materias oficina e tickets 

bonobús  
564,21 € 

313 22000 
002380 7170012583  30/11/2008   OFISERVICE   materias ordinarios servizos 

sociais  
681,33 € 

313 22100 
000158  Oct-dec   30/12/2008   PARROQUIA SAN 

FRANCISCO DE ASIS  
 Consumo electricidade garería 
tilos  

1.000,89 € 
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313 22300 
000131  513/08   31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   tarxetas bonobús pensionistas 

decembro 08  209,44 € 

313 22602 
002350  08G/026   14/11/2008   ESTUDIO ADUMBRO S.L.   deseño e maquetación actos 

vioencia l xenero  
444,28 € 

313 22607 000132  506/08   31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Servizos autocar bailoteo  481,50 € 

313 22607 001921  44/08   07/09/2008   GEMINIS    Actuación musical en Bailoteo  350,00 € 

313 22607 001928 2008274  18/09/2008   EXPRES DE VEA S.L.   Servicio triacastela e sarria  492,20 € 

313 22607 001999  343/08   30/09/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   transporte Savaterra e volta  845,30 € 

313 22607 002176  381/08   31/10/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Traslado a Bailoteo  481,50 € 

313 22607 002177  390/08   31/10/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Traslado o tren viaxe monforte  770,40 € 

313 22607 
002349 1542  29/11/2008  

 COFRADIA DE 
PESCADORES SAN 
ANTONIO  

 Visita bancos marisqueros-svs 
sociais  

580,00 € 

313 22607 
002438  486/08   30/11/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Servizo de dous autocares 

Ramallosa-Cambados 29/11  642,00 € 

313 22607 
002439  461/08   30/11/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Servizo 3 autocares 02/11/08 

BailoTeo  
481,50 € 

313 22607 002440  480/08   30/11/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Billetes pensionistas novembro  334,48 € 

313 22607 
002523 60  24/11/2008   GRUPO MUSICAL 

OLYMPUS S.L.   actuación musical grupo olimpus  1.218,00 € 

313 22706 
000073 304  31/12/2008   TRALUSA   Recarga tarxetas bonobús 

pensionistas  
488,40 € 

313 22706 
000155  B/2008058   31/12/2008   VALIÑO CALO MANUEL   Porte alimentos emerxencia 

social  273,47 € 

313 22706 
001264  255/08   30/06/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Servizo autocares Ramallosa-

Betanzos-Pontedeume  
712,62 € 

313 22706 001265  243/08   30/06/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Serv. 3 autocares BailoTeo  481,50 € 

313 22706 
001869  322/08   31/08/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   importe viaxes pensionistas 

agosto 08  439,48 € 

313 22706 
001897  93/08   04/09/2008   HEDEGASA S.L.   Importe billetes pensinoistas 

xullo 08  
2.128,00 € 

313 22706 
001898  97/08   04/09/2008   HEDEGASA S.L.   importe billetes pensionistas 

agosto 08  2.128,00 € 

313 22706 
001930  I/8   05/09/2008   CASTROMIL S.A.   progrma terceira idade 

talonarios  
576,00 € 

313 22706 
001931 185  15/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.   Billetes bonobus pensinoistas 

setembro  949,20 € 

313 22706 
001941  196/08   11/09/2008   CRUZ ROJA ESPAÑOLA   impartición de curso a 

protección civil  
1.409,10 € 

313 22706 
001970 205  15/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.   Importe bonobús pensionistas 

outubor 1º quincena   1.185,80 € 

313 22706 
001975  I-70/2008   03/10/2008   XENEME INTERVENCION 

SOCIAL SLL  
 Obradoiro programa palabras 
maiores  

1.138,00 € 

313 22706 002002  335/08   30/09/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   svs autocar bailteo Campos  481,50 € 

313 22706 
002003  368/08   30/09/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Importe bonobús pensionistas 

setembro   
402,01 € 

313 22706 
002027 188  30/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.   importe billetes bonbús 

setembro  
1.078,00 € 

313 22706 
002035  104/08   03/10/2008   HEDEGASA S.L.   importes billetes autbús 

pensionistas  2.324,00 € 

313 22706 
002091  K/15   14/11/2008   CASTROMIL S.A.   talonarios svs transporte 

pensionistas  
400,00 € 

313 22706 
002116 238  10/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.   billetes bonobús pensionista 

primeira quincena nov  886,20 € 

313 22706 002122  K/9   05/11/2008   CASTROMIL S.A.   Importe billetes pensionistas  1.296,00 € 

313 22706 
002148  I-74/2008   30/10/2008   XENEME INTERVENCION 

SOCIAL SLL  
 impartición obradoiro palabras 
maiores  

1.138,00 € 

313 22706 002162  109/08   03/11/2008   HEDEGASA S.L.   Bonoensionistas outubro 08  2.896,00 € 

313 22706 002175  395/08   31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Importe bonobús pensionistas  410,88 € 

313 22706 
002191 216  27/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.   importe bonobús pensionistas 2 

quincena out  
879,20 € 

313 22706 
002312  B/20008047   31/10/2008   VALIÑO CALO MANUEL   portes alimentos emerxencias 

sociais  273,47 € 

313 22706 
002314 245  19/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.   bileltes bonobús pensionistas 

novembro 2º quincena  
715,40 € 

313 22706 
002326 256  28/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.   Servizo transporte adaptado 

novembro  3.000,00 € 
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313 22706 
002348 257  28/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.   Billetes bonobús pensionistas 

novembro  798,00 € 

313 22706 002388  08*000115   30/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   Trasloado noelia barrientos  140,45 € 

313 22706 002389 200400108  15/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   taxi svs sociais  42,80 € 

313 22706 002390  08*000101   31/10/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   traslado en taxi svs sociais  48,15 € 

313 22706 
002467 290  28/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.   Servizo transporte adaptado 

decembro 08  
3.000,00 € 

313 22706 
002468 291  28/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.   importe bonobús 2º quincena 

decembro 08  
744,80 € 

313 22706 
002477 2  29/12/2008   BERMEJO GONZÁLEZ 

PILAR  
 Proxecto prevención no ámbito 
educativo escolas  

2.000,00 € 

313 22706 
002500  135/08   10/12/2008   HEDEGASA S.L.   billetes bonobús pensionistas 

novembro  
2.896,00 € 

313 22706 
002517 280  15/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.   importe bonobús  primeira 

quincena decembro  
893,20 € 

313 22706 
002521  I-100/2008   27/11/2008   XENEME INTERVENCION 

SOCIAL SLL  
 Obradoiro palabras maiores svs 
sociais  1.138,00 € 

313 48000 
000098  2008/323   31/12/2008   MULTICENTRO DANIEL 

PERNAS  
 Productos axudas emerxencia 
social  

45,92 € 

313 48000 
000102 77  31/12/2008   ALMACENES CASAN SA   productos axudas emerxencia 

social  156,25 € 

313 48000 
000103 552  31/12/2008   VEGO SUPERMERCADOS 

SAU  
 productos axuda emerxencia 
social  

165,60 € 

313 48000 
000104 551  31/12/2008   VEGO SUPERMERCADOS 

SAU  
 productos axudas emerxencia 
social  179,76 € 

313 48000 
002545 

  
 02/10/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social 

Patricia Rodríguez setembr  
55,00 € 

313 48000 
002547 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social 

Patricia Rodríguez outubro  115,00 € 

313 48000 
002548 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Alexia 

Teplitzky outubro  
115,00 € 

313 48000 
002549 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axud emerx social Matías, 

Agustín e Valentin 10/08  345,00 € 

313 48000 
002550 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Patricia 

Rodríguez novembro  
95,00 € 

313 48000 
002551 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Alexia 

Teplitzky  95,00 € 

313 48000 
002552 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Matías 

Agustín e Valentina nov  
285,00 € 

313 48000 
002553 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Santiago e 

Manuel Brocos novemb  190,00 € 

313 62201 
002221  G/2   04/08/2008   CYCLE GOLF EQUIPMENT 

SL  
 instalación columpios parque 
infantil   

25.005,89 
€ 

412 21200 
000129  F00100   23/12/2008   INSTALACIONES GALIVEN   mantenimento e arranxos 

fontanería  324,63 € 

412 21200 
001518  f00074   05/06/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Reparacións centros saúde, 

instal. rego Milladoiro  
325,90 € 

412 21200 
002123                  

21,00    10/11/2008  JOSE FRANCISCO 
PASCUAL SEOANE  

 Arranxos carpintería centro 
medico Cacheiras  784,16 € 

412 21200 
002332 22  02/12/2008   PASCUAL SEOANE JOSE 

FRANCISCO  
 Arranxo pechaduras centro 
médico de cacheiras  

220,40 € 

412 22103 
002097 7064  12/11/2008   GASOLEO CALEFACCION 

S.L.  
 Combuustible calefacción 
centros médicos  2.640,00 € 

422 21200 
001482 56  21/08/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos de pintura no colexio 
dos Tilos  

19.056,94 
€ 

422 21200 
002208 204  13/10/2008   MOSQUERA BARREIRO 

JOSE MARIA  
 Arranxos carpinterías colexio da 
Ramallosa  

4.481,08 € 

422 21300 
000130  F00099   23/12/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Arranxos fontanería escolas e 

colexios  2.319,14 € 

422 21300 
002306 679  19/11/2008   MONTAXES ELECTRICOS 

FDEZ S.L.  
 Instalción enchufes casa escola 
conserxe  

327,49 € 

422 22100 
000111 210812301853

8  30/12/2008   UNION FENOSA 
DISTRIBUCION S.A.   Enerxía léctrica escola pontevea  12,57 € 

422 22101 
000100  2008/325   31/12/2008   MULTICENTRO DANIEL 

PERNAS  
 Auga para escolas  26,40 € 

422 22103 
002445 8296  19/12/2008   GASOLEO CALEFACCION 

S.L.  
 Gasóleo calefacción colexio 
Ramallosa  540,00 € 

422 22108 
002510  2008/246   31/10/2008   MULTICENTRO DANIEL 

PERNAS  
 varios ferreteria  escolas  93,15 € 



 

 - 8 - 

422 22108 
002529  2008/245   31/10/2008   MULTICENTRO DANIEL 

PERNAS   Papel huixenico escolas  235,52 € 

422 22700 
000118  1020/08   22/12/2008   INSA S.L.   Desratizados en escolas 

municipais  
248,24 € 

422 22706 
001982  008/08   30/09/2008   TORRES MAGARIÑOS 

PURA  
 Obradoiros de pintura   7.599,55 € 

422 22706 
002178  63/2008   25/09/2008   ANTAXURADA SL   Planificaión e implementación 

programa diverteo  
9.117,36 € 

422 62500 
002126 14597  14/10/2008   MIGUEL SANCHEZ-LIBROS 

S.A.  
 Adquisicón mobiliario escola 
infantil calo  

5.601,34 € 

422 63200 
001966 71  16/10/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Formación solera en acera ext 
colexio ramallosa  

2.069,44 € 

422 63200 
002222 60  10/09/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos realizados grupo 
escolar de Cacheiras  

11.254,74 
€ 

422 63200 
002379 89  04/12/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos saneamento colexio 
Ramallosa  

2.996,28 € 

432 21300 
000122 4000  30/12/2008   OLI-SERVI S.L.   mantenimento fotocopiadora 

urbanismo  
51,97 € 

432 22600 

002542  recibos   01/10/2008  

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade outubro 
2008  355,70 € 

432 22600 

002542  recibos  01/11/2008 

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade novembro 
2008  355,70 € 

432 22600 

002542  recibos  01/12/2008 

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade decembro 
2008  

355,70 € 

432 61000 
001518  f00074   05/06/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Reparacións centros saúde, 

instal. rego Milladoiro  
790,52 € 

441 21200 
002135  F00095   05/11/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Reparacións fontanería varios 

concello  385,06 € 

441 22706 
002554  234-14/8F   08/05/2008   AQUAGEST S.A.   facturación auga potable cuarto 

trimestre 07  
116.926,69 

€ 

441 22706 
002555  234-15/8F   08/05/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada 

cuarto trimestre 07  
70.236,00 

€ 

441 22706 
002556  234-21/8F   21/07/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable 

primero trimestre 08  
116.857,79 

€ 

441 22706 
002557  234-34/8F   13/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada 

primeiro trimestre 08  
72.415,87 

€ 

441 22706 
002558  234-32/8F   06/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable 

segundo trimestre 08  
119.177,74 

€ 

441 22706 
002559  234-33/8F   06/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada 2º 

trimestre 08  
74.448,45 

€ 

441 22706 
002560  234-37/8F   17/12/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable 

terceiro trimestre 08  
140.504,24 

€ 

441 22706 
002561  234-38/8F   17/12/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada 

terceiro trimestre 08  
81.622,87 

€ 

441 22706 002562  234-30/8F   30/09/2008   AQUAGEST S.A.   Conexión rede de auga en Lucí  716,92 € 

441 22706 
002563  234-31/8F   30/09/2008   AQUAGEST S.A.   Conexión rede de agua en Lucí 

cruce Chaves  
1.050,34 € 

441 61102 
002530  08/03-8   30/03/2008   FERORSA SL   Ampliación saneamento Agoso  10.724,52 

€ 

441 61105 
001833  08/09-5   30/09/2008   FERORSA SL   Ampliación abastecemento en 

Regoufe  
13.479,10 

€ 

442 22706 000139  G303   31/12/2008   SASERVI 21   Recollida jabalí  44,08 € 

442 22706 
002000  2008/2945   30/09/2008   SOGAMA   tratamento r.u. setembro  31.734,65 

€ 

442 22706 
002068  2008/3570   31/10/2008   SOGAMA   Tratamento R.U outubro 2008  29.893,91 

€ 

442 22706 
002396  2008/3924   30/11/2008   SOGAMA   Tratamento R.U. novembro 

2008  
25.703,99 

€ 

451 22000 
000135  A/6635   30/12/2008   CENTRO DE IMPRESIO 

DIGITAL S.L.  
 Tarjetones impresos   77,72 € 

451 22107 
000115  001081/2008   31/12/2008   FARMACIA MARTINEZ 

PARAJO   productos botiquines albargues  35,84 € 
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451 22602 
001969  11-2008   13/10/2008   BERTOLA RODRIGUEZ 

XURXO  
 Deseño e montaxe rótulo 
mediateca  800,40 € 

451 22606 
000133   26/12/2008  BLANCO REY MANUEL   Preparacion exposicion "do San 

Martiño ás Cabezas…"  
3.200,00 € 

451 22606 000151 000995  28/12/2008   TABERNA MELLA   Pinchos coros  311,60 € 

451 22606 
000152 

  
 21/12/2008   BUSTELO FABEIRO 

VICENTE  
 Pinchos progamación cultural 
2008  300,00 € 

451 22607 
000097  2008/324   31/12/2008   MULTICENTRO DANIEL 

PERNAS  
 productos dpto cultura e 
deportes   

32,73 € 

451 22607 
000163 37  09/12/2008   BANDA DE MÚSCIA DE 

ARCA  
 Actuación banda  de música 
convenio deputación  900,00 € 

451 22607 
000164  64/08   27/12/2008   ORAL DE GALICIA   Varias actuacións convenio 

deputación  
601,00 € 

451 22607 
001654  6/08   16/07/2008   ASOCIACION CULTURAL 

FOLLA NOVAS   actuación de Kevin Carr  500,00 € 

451 22706 
000160  A118/2008   23/08/2008  

 PISTACATRO 
PRODUCTORA DE SOÑOS 
S.L.  

 Manualidades verán 08  634,40 € 

451 22706 
002531 

  
 03/12/2008   ORIHUELA CONDE DAVID   Minuta obradoiro artes plásticas 

novembro 08  
330,00 € 

451 22706 002564 2  14/11/2008   PARENTE MOREIRA ERICA   Actividades mediateca  288,00 € 

452 21300 
000126 92009867  31/12/2008   FORNECEMENTOS 

GALEGOS SL  
 mantenimento fotocopiadora 
cultura e deportes  489,76 € 

452 21300 
000129  F00100   23/12/2008   INSTALACIONES GALIVEN   mantenimento e arranxos 

fontanería  
2.488,15 € 

452 21300 
002135  F00095   05/11/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Reparacións fontanería varios 

concello  305,66 € 

452 22706 
000156 2008387  31/12/2008   EXPRES DE VEA S.L.   Transporte en autocar dpto 

deportes  
321,00 € 

452 22706 000162 1  10/05/2008   SONEIRA MELLA CARLOS   Tentempie campionato de tiro  148,75 € 

452 62200 
001518  f00074   05/06/2008   INSTALACIONES GALIVEN   Reparacións centros saúde, 

instal. rego Milladoiro  
601,60 € 

452 62200 
002522 4845  16/12/2008   EXCLUSIVAS DEPORTIVAS 

GALEGAS S.L.  
 Adquisción pista skate   11.046,46 

€ 

463 48901 
000148  21/08   30/12/2008   FUNDACION REFUXIO 

ANIMAIS  
 Cota terceiro cuatimestre set  a 
dec 08  

11.239,87 
€ 

511 20300 
000136 00004621  31/12/2008   MAQUINARIAS OTERO S.L.   Aluguer maquinaria cuadrilla de 

obras  
23,20 € 

511 20300 
000137 00004701  31/12/2008   MAQUINARIAS OTERO S.L.   Aluguer maquinaria cuadrilla 

obras  
23,20 € 

511 21000 
000120  H01333   31/12/2008   CAMILO CARBALLAL S.L.   Formigón cuadrilla de obras 

campo da festa reis  
630,56 € 

511 21000 
002539 2008421  30/11/2008   EXCAVACIONES MIDON   Varias obras de 

acondicionamento  7.722,38 € 

511 21300 
000090  CR280405   31/12/2008   NEUMATICOS PONTEVEA 

SL  
 arranxos pinchazo furgón  8,00 € 

511 21300 000091 148  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   Liquido desconxelante e outros  11,25 € 

511 21300 
000127  A/614   31/12/2008   MAQUINARIA CONDE 

VALENTE S.L.  
 mantneimento e arranxos 
maquinaria cuadrillas  

474,28 € 

511 21900 
002313  A/2008271   31/10/2008   VALIÑO CALO MANUEL   materiais cuadrilla de obras 

municipais  
724,14 € 

511 21900 
002465  H01291   15/12/2008   CAMILO CARBALLAL S.L.   adquisición formigón obras 

municipais  
1.711,53 € 

511 21900 002491 14396 29/11/2008  MELLA CALVO S.L.  Materiais obras municipais 892,33 € 

511 21900 
002532  223/08   18/12/2008   TRANSPORTES Y 

MAQUINARIA C.P. S.L.   Desbroces na parroquia de Luou  8.740,37 € 

511 21900 002538 2008  25/11/2008   QUIMICA 2000 SA   500 unidades de BP-2363  2.981,20 € 

511 21900 
002540 280  15/12/2008   MADERAS CAJARAVILLE 

SL  
 Táboa encofrado  301,58 € 

511 22103 
000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos 

municipais  506,30 € 

511 22103 
000078  G-746   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos 

municipais  
137,32 € 

511 22103 000079  G-747   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible desbrozadora  150,40 € 

511 22103 
000080  G-749   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   combustible vehículos 

municipais  
25,00 € 

511 22103 
000092 1016  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   combustible vehiculos 

municipais  
260,20 € 

511 22103 000093 1017  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   combustible vehículos 180,70 € 
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municipais  

511 22109 000123  A458   31/12/2008   GOMEZ Y FANDIÑO S.L.   materiais cuadrilla de obras  229,82 € 

511 22109 000124 427  29/12/2008   ORVISAHOUSE SL   Materiais cuadrilla de xardíns  142,09 € 

511 22109 
000134  A/175   30/12/2008   MARTINEZ VAZQUEZ JOSE 

RAMON  
 Productos cuadrillas  22,23 € 

511 22109 000138 20000797  31/12/2008   MAQUINARIAS OTERO S.L.   Adquisición tableros anticapa  131,27 € 

511 22109 
000150 000218  30/12/2008   PEREIRA Y SÁNCHEZ S.L.   Sumnistro rejillas cuadrilla de 

obras  651,92 € 

511 22109 000154  A/2008324   31/12/2008   VALIÑO CALO MANUEL   materiais cuadrilla de obras  110,20 € 

511 22109 
000157  2008/1138   30/11/2008   SEÑALIZACIONES D.L.C. 

S.L.  
 Suministro de carteis de 
licencias  

340,85 € 

511 22109 000159 003494  31/12/2008   RODIÑAS MILLADOIRO SIL   materiais obra cuadrilla  187,22 € 

911 46200 
---  ---  30/12/2008 

 MANCOMUNIDAD 
COMARCA DE 
COMPOSTELA  

 Aportación anualidade 2008  
8.500,00 € 

            
 TOTAL  1.153.125,

59 € 

 
Teo, 16 de marzo de 2009 
O Alcalde 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

 

Obra no expediente Informe desfavorable de Intervención de data 13/03/2009. 

 

O Sr. Alcalde salienta que a proposta foi ditaminada desfavorablemente pola Comisión 

Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 20/03/2009, co voto en contra do PP 

e do PSOE, engadindo que o BNG mantén a proposta orixinal. O Sr. Alcalde di que o 

equipo de goberno entende que o recoñecemento extraxudicial é unha figura que está 

aí e que resulta preciso emprega debido á situación económica do Concello, recollendo 

o dereito dos empresarios do Concello a cobrar o traballo realizado aínda que non 

estea no orzamento do 2008. Explica o Sr. Alcalde que no seu momento houbo un 

recoñecemento extraxudicial de 1.600.000 € aprobado sen ningún voto en contra e que 

influíu na situación orzamentaria do 2008. O Sr. Alcalde indica que o 70 % das facturas 

son de Aquaguest, como consecuencia da asimetría que se vai arrastrando e que se 

seguirá arrastrando o ano que ven con este tema, aínda que se prevé mellorar coas 

taxas. Sinala que outra cuestión a ter en conta son os bonobuses nos que a cantidade 

orzamentada está actualmente sobrepasada, xa que non chegaba a cen mil euros e se 

sobrepasou case no dobre, en virtude dos criterios acordados pola anterior 

Corporación. Opina o Sr. Alcalde que se trata dun tema que haberá que racionalizar e 

di que é optimista en que o Convenio do transporte comarcal vaia a permitir reducir 

este custo. Outro montante son facturas que entraron a final de ano e que non se 

puideron imputar a ese exercicio. Salienta que as facturas citadas supoñen un 85 % do 
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recoñecemento extraxudicial. Indica o Sr. Alcalde que o recoñecemento extraxudicial o 

hai este ano, existiu o ano pasado e se trata dunha cuestión estructural que seguirá 

existindo. Opina que haberá que depurar as cousas, pero que aínda depurando ao 

máximo o control de gasto, se trata dunha cuestión estructural que ten difícil solución a 

curto prazo. Salienta o Sr. Alcalde que é habitual que o recoñecemento extraxudicial 

estea nos debate dos Concellos da Comarca. Explica que ao grupo municipal lle 

preocupa moito o feito de que se poida entender que a liberdade política de 

posicionamento choque coa dinámica administrativa do Concello, non podendo 

esquecer que existen un traballos feitos e polo tanto uns dereitos de cobro, como é o 

caso dos traballos de emerxencia social, as cuestións de carpintería de parques, etc. 

Opina o Sr. Alcalde que non se pode negar ás empresas o cobro, engadindo que lle 

consta que esas empresas nunha reclamación xudicial terían todas as de gañar, 

incluíndo os intereses. O Sr. Alcalde di que o BNG entende a crítica dos grupos e fai  

unha chamada á responsabilidade política dos mesmos. Sinala que o equipo de 

goberno está disposto a abrir un proceso en relación ao tema de Aquaguest e dos 

bonobuses, pero que non é lóxico bloquear o pago dos traballos realizados.  

 

Aberta a quenda de intervención o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que hoxe é un día no que vai a quedar constancia de que o grupo de goberno anterior 

recibía moitas críticas, demostrándose que non era así e que non se deberían haber 

feito. Salienta que todo o que se criticaba ven hoxe ao Pleno. Explica o Sr. Parajó que 

esto quere dicir que antes os señores do BNG e do PSOE, que criticaban ao equipo de 

goberno, teñen que recoñecer que o que se traia so Pleno era o mesmo que se trae 

agora. O Sr. Parajó di que o Sr. Sisto e o Sr. Martiño tiñan que recordar o que dicían no 

ano 2007 e procede á lectura da acta correspondente nos termos seguintes:   

 

“O Sr. Sisto Edreira manifesta que se está a falar dun millón de euros, e que hai que 

darlle ó tema a importancia que ten. Di que na relación de facturas que se presentan, 

hai algunhas de gastos imprevistos, como por exemplo os arranxos no colexio da 

Ramallosa, etc., pero que hai outras cousas que plantexan máis dúbidas. Segue 

dicindo que, polo que non pasan é por facturas como as de Sogama, Aquagest ou o 

mantemento da páxina web, e pregunta se non se contaba con isto. Cre que se está 
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desvirtuando a programación económica, e que despois o grupo de goberno o amaña 

como lles da a gana”.  

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) opina que agora o equipo de goberno si que 

amaña como lle da a gana. Sinala o Sr. Parajó que tamén hai que lembrar o que 

afirmaba o Sr. Alcalde naquel Pleno nos termos seguintes: 

 

“O Sr. Noriega di que como se nota que os cartos non son do Sr. Alcalde, e que o que 

dixo o Sr. Sisto está bastante claro. Manifesta que existe un informe en contra de 

Intervención, e que se está avalando unha ilegalidade, que existen facturas de 2001 e 

pregunta por qué non se pagaron. Dalle a impresión de que se lles está a faltar ó 

respecto, e que o Sr.Alcalde non se vai ir  de “rositas”, posto que lles deixan a eles un 

morto, unha situación claramente ilegal”.  

 

Salienta o Sr. Parajó que estas intervencións son do ano 2007 e que agora a situación 

case é a mesma. Di que aquel día o BNG votou en contra, ao igual que en todos os 

recoñecementos extraxudiciais que existiron durante a lexislatura e que agora quere 

que a oposición vote a favor. Sinala o concelleiro do Grupo Mixto que para que todo o 

mundo entendera o tema habería que ler o informe do Interventor en alto. Opina o Sr. 

Parajó que o equipo de goberno ten que asumir as ilegalidades do 2008 porque non so 

non fixeron caso a intervención senón que tampouco cumpren a lei de contratos e a lei 

de subvencións. Dixeron que ían a facer contención do gasto e estase gastando sen 

control. O informe do Interventor é claro, o equipo de goberno gasto o seu capricho sen 

facer caso ao orzamento, gastaron cartos nunha auditoría e algunha das cousas que 

criticaban as fan agora. Opina o Sr. Parajó que o BNG presumía de legalidade, de falar 

de democracia e transparencia e na primeira oportunidade que tiveron fan o que fan. 

Salienta que isto si que é amañar o programa económico como lle da a gana. Opina 

que existe unha contradicción entre a proposta e o informe de Intervención e que o 

recoñecemento se debe a unha mala xestión. Hai un informe desfavorable de 

intervención e a Corporación deber ser consciente da responsabilidade de respaldar 

unha ilegalidade. Di que como representante de INTEO é consciente que non apoiar a 

proposta pode ser perxudicial para as empresas ás que se lle deben cartos, pero que o 

BNG non pode facer do Concello o seu coto privado. Opina o concelleiro de INTEO que 

hai cousas que non se poden traer a Pleno despois das críticas que aparecen nas 
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actas. Salienta que o BNG debe pensar que ten seis concelleiros e que seis de 

dezasete non lles da poder para facer o que lle de a gana, sendo preciso actuar doutra 

forma, negociando e mirando que o Concello vaia para diante. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que pese as diferencias políticas que ten co 

o Sr. Parajó, ten que felicitalo pola súa intervención. Opina que o debate está dentro 

dun contexto no que o equipo de goberno ten un comportamento deplorable, 

especialmente o Sr. Alcalde, existindo ademais unha presión mediática dos servizos de 

propaganda do goberno para intentar distorsionar os feitos, enganar á opinión pública e 

lanzala contra os grupos da oposición. Opina que a responsabilidade política deste 

absoluto descontrol do gasto é do goberno municipal, non podéndose invocar agora o 

dereito de cobro dos acreedores, utilizando a chantaxe. Salienta o Sr. Leis que neste 

contexto unha vez máis aparece a pinza e a moción de censura e agora se suma a esa 

ceremonia o Sr. Alcalde dicindo que quen está a falar é o portavoz do PSOE. Indica o 

Sr. Leis que o colmo da desfachatez é dicir que se fai para obstaculizar a labor de 

goberno e que o Sr. Alcalde o que está a facer, previamente e no Pleno o que se esta a 

celebrar, é ocultar o informe de Intervención. Opina que calquera que lea a acta e que 

vexa o de hoxe verá unha auténtica tomadura de pelo e unha desfachatez total. O Sr. 

Leis espera que o BNG siga mantendo o que dicía no seu momento engadindo que o 

PSOE estaba defendendo o interese xeral e que o único que cambiou de posición é o 

goberno municipal, sendo a acta do pleno aludido polo Sr. Parajó dunha claridade 

absoluta. Salienta o Sr. Leis que o informe do Interventor ten unhas conclusións claras. 

Dos 1.153.125,59 € do recoñecemento extraxudicial, escasamente corenta mil euros 

son de facturas recibidas despois do 2008, polo que todo o demais, máis de un millón 

de euros, non debe formar parte do recoñecemento extraxudicial. No informe de 

Intervención se fala do carácter excepcional do recoñecemento extraxudicial, polo tanto 

só poderían ir eses corenta mil euros e pouco máis. Indica o Sr. Leis que hai moitas 

facturas que non son precisamente de imprevistos, senón facturas que tiñan 

consignación orzamentaria pero que non se pagaron. Supón o Sr. Leis que se pagaron 

outras cousas e non esas. O portavoz do PSOE sinala que aínda que os informes de 

Secretaría e Intervención non son vinculantes o BNG utilizou informes de Secretaría 

dicindo que como a Secretaria dicía algo tiña que ser así e tamén dicían que era 

preceptivo o informe de Intervención. Pregunta o Sr. Leis que é o que ocorre, se é que 
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antes eran preceptivos e agora non. Opina que nin eran preceptivos antes nin o son 

agora. Salienta o Sr. Leis que non se pode dicir unha cousa e agora que se está no 

goberno dicir unha cousa distinta. Salienta o Sr. Leis que o Informe de Intervención é 

desfavorable en relación con seis facturas con problemas de facturación, cun contrato 

de subministro no que se omitiu o procedemento negociado de contratación, con 

contratos de obras e con facturas irregulares onde hai coincidencia no tempo de 

execución de obras, etc, sendo polo tanto un informe desfavorable a ese 

recoñecemento extraxudicial. Hai unha conclusión final que avala e corrobora aos que 

teñen unha posición crítica cos recoñecementos extraxudiciais, xa que “a imputación de 

gastos de exercicios anteriores ó orzamento corrente vai a supoñer unha minoración 

importante dos créditos dispoñibles e polo tanto da capacidade de gasto do orzamento 

do ano 2009”, polo que existe unha irresponsabilidade na xestión política e económica 

do BNG que vai a repercutir na capacidade inversora do Concello no 2009. Opina o Sr. 

Leis que con estes datos o BNG ten que facer unha reflexión e evitar a chantaxe 

política e utilizar os medios de comunicación para trasladar á opinión pública 

determinadas mensaxes. Opina que o equipo de goberno debería ser humilde e 

recoñecer que a situación é irregular, que se lle foi das mans e aunar esforzos para 

solventala. Sinala o portavoz do PSOE que o Sr. Alcalde fai todo o contrario e que o 

que fai é crear tensión e non crear os espacios de diálogo que reclamaba no pasado.  

O Sr. Leis di estar convencido que existe suficiente sentido da responsabilidade para 

que o PSOE adoptase unha posición diferente, pero que ten que estar sempre e non so 

para as verdes senón tamén para as maduras. Salienta que cando chegou o momento 

do orzamento do 2008 faltou o diálogo, ao igual que co POS e do Fondo estatal. 

Remata o Sr. Leis a súa intervención reclamando un cambio de actitude ao equipo de 

goberno e sinalando que non se trata dunha cuestión estructural senón dunha situación 

creada ao longo do 2008. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que, tal e como se acordou ao principio 

da lexislatura, lle toca falar de último e que ten que felicitar a INTEO e o PSOE `polas 

súas intervencións, coas que di estar totalmente de acordo. Di que quedou abraiado 

ante as afirmacións na prensa de que “o goberno de Teo tacha de irresponsable á 

oposición”. Salienta que o irresponsable é o do equipo de goberno. Di que en dous 

anos se lle deixou traballar, pero que como non saben levar o Concello haberá que 
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facer algo, xa que o que ocorre é de vergoña. Sinala que o Sr. Alcalde fala de moitas 

cousas como que a oposición pretende bloquear o recoñecemento extraxudicial. O Sr. 

Blanco di que quere saber cando o BNG en vinte anos votou a favor dun orzamento ou 

recoñecemento extraxudicial nin de nada para sacar adiante o Concello e que agora 

ven con esto. Refírese o Sr. Blanco ás afirmacións do BNG cando fala da “nefasta 

política económico do anterior goberno do PP”. Salienta que lle da pena escoitar isto e 

que entende que está ben que o BNG teña os medios de comunicación ao seu lado, 

pero que publicar determinadas cousas da pena. O Sr. Blanco, dirixíndose ao Sr. 

Alcalde, pregúntalle canto tempo vai a vivir de rendas porque pensa que con 2 anos xa 

se acabou o conto aínda que o BNG sigue co mesmo. Sinala que o PP en 20 anos lle 

pagou todo a todo o mundo e que o que ocorre é o resultado dunha mala xestión e de 

que o Concello lle queda grande ao equipo de goberno. Refírese o Sr. Blanco ao plan 

zapatero e pregunta como se pode confiar no BNG cando lle mandou aos grupos da 

oposición traer obras para ir nese plan, quedando en ter outra reunión, e no día anterior 

ao Pleno celebrou unha Xunta de Goberno e agora vende as obras como súas. O Sr. 

Blanco di que se o seu grupo vota en contra, non se pode esquecer que tamén o BNG 

votou en contra no seu momento e eles tiveron que aguantalo e respetalo. Salienta o 

Sr. Blanco que o Sr. Alcalde non pode dicir que lle vai a dar o teléfono a cada unha das 

empresas para que lle vaian a cobrar a casa, porque o que o Sr. Alcalde fai mal terá 

que tragalo. Sinala que é o BNG o que move as masas dicíndolle,  non a realidade, 

senón o que queren cunha prepotencia e cun orgullo co que non se pode ir a ningún 

lado. Remata o Sr. Blanco sinalando que o seu grupo na Comisión Informativa votou en 

contra e que o que van a votar hoxe xa se verá. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, e di que cree que ao Sr. Blanco lle sentou ben 

estar na oposición porque hoxe defendeu o asunto, ben ou mal, cando no seu  

momento non o defendía. Explica que o recoñecemento extraxudicial non é para ver a 

quen se lle paga ou non, senón que supón que o concello ten unha débeda cunha 

empresa, coma por exemplo no caso do parque dos Tilos, no que se pode discutir se 

se podía facer doutra forma, pero o recoñecemento tan so supón que o concello ten 

unha débeda coa empresa. O Sr. Sisto pregunta se isto ten que ver coa liquidez, 

respostando que non necesariamente, xa que o feito de recoñecer, por exemplo, a 

Aquaguest unha cantidade non quere dicir que mañá o concello teña cartos para pagar 
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iso, pero hai que recoñecer que esa débeda existe. Explica que xa na anualidade 2007 

a débeda con Aquaguest era bastante e se repercutiu na anualidade 2008, quedando 

trescentos ou catrocentos mil euros polo que resulta necesario este ano o 

recoñecemento extraxudicial, ao igual que ocorrerá o ano que ven. Salienta o portavoz 

do BNG que no orzamento se recolleu 1.100.000 € e desa cantidade se detraeron co 

recoñecemento extraxudicial anterior 792.000 €, quedando para pagar a Aquaguest 

300.000 €. Opina o Sr. Sisto que habería que corrixilo progresivamente, tal e como se 

facía no orzamento proposto incrementando a partida de Aquaguest, pero que como 

non se aprobou vai a resultar difícil corrixir esta situación. Explica o Sr. Sisto que se do 

recoñecemento se quita o de Aquaguest quedarían 360.935 €, minorándose todavía 

máis se se quita o de Sogama, onde existe un desvío dun 12% que será necesario 

corrixir tendo en conta que o de Sogama tense que replantexar a final de ano. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e sete minutos sae do Salón de Plenos a concelleira 

do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O Sr. Sisto salienta que o dos bonobuses é un problema de todos porque todos o 

aprobaron en Pleno. Explica que se se minora por ese concepto e polo importe 

daquelas facturas que non entraron antes do remate do ano, o recoñecemento se 

quedaría en 120.211 €, de xeito que se a iso lle engadimos a pista de skate máis a 

orquestra olympus non contratada polo BNG, se quedarían o importe en 190.000 €, que 

si suporían desviacións orzamentarias que o goberno asume como un defecto de 

xestión que terá que minorarse ano tras ano. O Sr. Sixto, dirixíndose ao Sr. Leis, dille 

que ten que saber que preceptivo non é igual a vinculante, xa que o primeiro supón que 

é preciso que exista e non vinculante supón que non hai que facerlle caso, sendo que o 

informe de intervención é preceptivo pero non vinculante. O Sr. Sisto amosa a súa 

conformidade co informe de intervención e salienta que si que hai cousas que corrixir, 

pero que se está a falar do recoñecemento de que as empresas fixeron un traballo. O 

Sr. Sisto remata sinalando que hai que ter en conta que o recoñecemento extraxudicial 

supón a necesidade de recoñecer que unhas empresas teñen dereito a cobrar polos 

traballos realizados. 
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O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, indica que o Sr. Parajó fai referencia a un 

recoñecemento extraxudicial da anterior lexislatura, non ao último de 1.600.000 €, 

adoptado con voto a favor de todos os grupos, agás o PSOE que se abstivo, e que 

contaba cun informe de intervención peor que o de agora. Opina que resulta importante 

retrotraerse os fondos do 2007, onde os grupos votaron a favor porque 

maioritariamente eran facturas non contempladas da xestión anterior. O Sr. Alcalde 

salienta que se trata dunha cuestión conxuntural que existiu no ano anterior, que existe 

este ano e que existirá o ano que ven. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos entra do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Alcalde pregunta porque non se fixeron as críticas cando había un informe da 

interventora anterior máis duro. Opina que o equipo de goberno “ten o morto pero non o 

matou”. Explica que se xa se iniciou no 2007 con  un millón seiscentos mil euros menos 

en virtude do recoñecemento extraxudicial feito, tratándose polo tanto dunha cuestión 

estructural que vai a seguir existindo aínda que se pode ir perfilando. O Sr. Alcalde 

salienta que o recoñecemento extraxudicial do 2008 levouse porque se entendía que 

as empresas non eran as culpables da responsabilidade política e como unha cuestión 

de responsabilidade, por entender que era un problema estructural, aínda que o 95 % 

das facturas eran do goberno anterior. Explica que o equipo de goberno pode ser 

autocrítico nunha pequena porcentaxe, non podendo esquecerse que a estructura 

orzamentaria é complicada e hai cuestións, como as de servizos sociais, que hai que 

facer, de igual modo que os arranxos nos parques infantís. Tratándose da intervención 

do Sr. Parajó, o Sr. Alcalde di que a respecta aínda que habería que centrala. En canto 

o Sr. Leis o Sr. Alcalde di que discrepa do sinalado por este concelleiro, engadindo que 

el non ten capacidade de incidir nos medios de comunicación para alterar o 

pensamento da cidadanía. Sinala que o Sr. Leis fala do interese xeral da cidadanía e 

que tendo un campo de crítica política fai unha utilización do tema. Opina o Sr. Alcalde 

que dicir que “se gastou un millón máis en gastos políticos” e intentar xogar coa opinión 

pública. Salienta que el non fai chantaxe senón que tan so di o problema que existe. 

Explica que hai un plan de aforro aprobado, pero que a realidade é a que hai e que non 

se pode mudar. Tratándose da intervención do Sr. Blanco, o Sr. Alcalde sinala que este 
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concelleiro di que hai moitas cuestións que se lle imputan, e salienta que iso non se fai 

por deporte e que están aí. Dirixíndose ao Sr. Blanco o Sr. Alcalde dille que parece que 

pasaba por aquí. Pregúntalle ao Sr. Blanco se tivo algún problema para apoiar o 

recoñecemento extraxudicial do ano pasado e se puxo algún problema aos reparos que 

existían. O Sr. Alcalde explica que non e pregúntalle ao Sr. Blanco porque hoxe si o fai. 

Explica que hai unha porcentaxe que haberá que tender a minorarse polo grupo de 

goberno e que o que lles molesta é que xente que fixo os traballos, como o carpinteiro, 

o fontaneiro, etc, non o poidan cobrar. Salienta que hai unha cuestión a ter en conta, xa 

que o voto do BNG no seu momento non era decisivo na toma de decisións, non 

significaba nada, ademais de que non se facía ningunha defensa dos puntos que se 

sometían no Pleno. O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Blanco se non lembra como era. 

Explica o Sr. Alcalde que o grupo de goberno defende o recoñecemento extraxudicial e 

fai autocrítica na parte que lles toca, de xeito que se seguirá traballando para mellorar. 

Explica o Sr. Alcalde que o Sr. Interventor ven da Serra de Outes onde, pese a ser un 

concello saneado, o ano pasado houbo tres recoñecementos extraxudiciais, como 

outros concellos. Remata o Sr. Alcalde sinalando que o interventor fai o que ten que 

facer, estando o equipo de goberno moi orgulloso do seu traballo, e pedíndolle á 

oposición que non multipliquen os informes do Interventor. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, e di que o morto xa non está 

morto, está vivo, ou como dicía a canción “anda de parranda”. Lembra que tal e como 

se recolle na acta daquel Pleno “o Sr. Parajó pídelle ó Sr. Noriega que se tranquilice, 

que agora para o BNG todo é unha ameaza e todo é un pecado, e que debería asumir 

a situación dos concellos tal e como son, por se algún día goberna. Di que a algúns 

alcaldes os critican por gastar e a outros por ter cartos na conta”. Engade o Sr. Parajó 

que agora chegou a hora de gobernar e que o que o Sr. Noriega di agora dos concellos 

xa llo dicían eles antes. 

 

Sendo as vinte e unha horas e dezaseis minutos sae do Salón de Plenos a concelleira 

do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. Sisto se sabe o que cobra a orquestra olympus, 

sinalando que dous millóns de pesetas e preguntando de canto é a factura á que se 
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referiu este concelleiro. Explica que é do grupo olympus, non da orquestra olympus, e 

que é do Bailoteo, sendo contratada polo equipo de goberno. Remata o Sr. Parajó 

reiterando que o grupo cobra 1.200 € e que a orquestra cobra 12.000 €, polo que hai 

que poñerse ao día. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos entra do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

O Sr. Parajó salienta que o Sr. Sisto di unhas cousas que antes non dicía, e que antes 

non facía unhas valoracións como as de agora, senón que dicía que era unha 

barbaridade e que non se deixaba falar á Sra. Interventora.  

 

O Sr. Sisto resposta que o Sr. Interventor pode falar. 

 

O Sr. Parajó resposta que para que vai a falar se xa está todo por escrito. Salienta que 

o dito do Sr. Sisto é o de “o que é noso é noso e o que é doutros é de todos”. O Sr. 

Parajó di que hai que asumir as cousas como son, que está clarísimo, e que o BNG 

cando se facía un recoñecemento extraxudicial votaba sempre que non, agás neste 

último.  

 

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

concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández. 

 

O Sr. Parajó di que o equipo de goberno ten dúas varas de medir, segundo se a 

ilegalidade é súa ou se a ilegalidade a fai outro, chamándolle neste caso mentiroso e 

delincuente. Opina que esto hai que corrixilo, que non se van a ir de rositas, que a Lei é 

para todos e que hai que cumprila. Entende o Sr. Parajó que o Interventor en todo caso 

recoñece que hai unha serie de facturas que se deberían pagar, pero non cousas como 

o cepo, a roupa e as armas da policía etc. Remata o Sr. Parajó sinalando que hai 77 

facturas, por importe de 38.121 €, que si se deberían pagar. 
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O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que resulta preciso facer unha puntualización en 

relación co dito polo Sr. Sisto en canto o concepto de preceptivo e vinculante e refírese 

e explica o concepto de “inferencia.”  

Sendo as vinte e unha horas e vinte e catro minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Leis salienta que está claro o que está dicindo e pídelle ao Sr. Sisto que non faga 

diso un xogo de palabras. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández. 

 

O Sr. Leis explica que hai unha contradicción entre o defendido polo BNG no 2007 e o 

que fai agora.  

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e oito minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Leis di que xa se sabía que a débeda existía e o equipo de goberno tivo dous 

anos para contemplala e reflectila nos orzamentos. Explica que o recoñecemento 

extraxudicial está claro que está en todos os concellos pero que a maioría deles o fan 

para o que o fan, non para tapar desviacións tan brutais. Salienta que o de Aquaguest 

e o de Sogama, entre outros, non é admisible. Explica que a conclusión do PSOE é 

que se debe recuperar o espírito da Lei de Facendas Locais en canto ao carácter 

excepcional do recoñecemento extraxudicial e que se gastou máis do que se 

orzamentou, sendo que ou ben o orzamento do 2008 estivo mal elaborado ou se fixo 

unha mala xestión. Opina o Sr. Leis que a responsabilidade do desfase orzamentario é 

do actual equipo de goberno xa que no ano 2007 se lle podía imputar a outros o 

problema pero agora non. Sinala que escoitando o Sr. Alcalde ten a sensación de que 

si lle entende pero que ten a costume de desvirtuar o que di, xa que cando fala dos 

medios de comunicación, se refire á utilización dos servizos de prensa do concello para 

sacar determinadas notas de prensa, como a que fala de que se pretende obstaculizar 

a acción do equipo de goberno. Tratándose da capacidade de diálogo opina o Sr. Leis 
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que a estas alturas está acreditado a vontade do PSOE de dialogar con todos os 

grupos e especialmente co equipo de goberno. Entende que as particularidades do 

Concello de Teo en relación cos déficits estructurais e a situación económica, precisan 

dun consenso de todos. Opina que dada a delicada situación do Concello o presente e 

o futuro para Teo é complicado sendo preciso a concorrencia de todos os grupos para 

todo, polo que con rexeitamentos ao diálogo é imposible que exista acordo. O Sr. Leis 

salienta que o Sr. Alcalde fai todo o contrario e non está nesa liña, de xeito que cando 

hai votación en contra, en vez de buscar o diálogo fai o contrario. Di que se trata dunha 

práctica que non é nova do Sr. Alcalde xa que xa vai varias veces que sae nos medios 

de comunicación tratando de botar á opinión pública á oposición. O Sr. Leis pídelle o 

Sr. Alcalde que respete o xogo e o papel da oposición porque con esta situación non 

vai a chegar a ningures e o problema de Teo non se vai a solventar. Di o portavoz do 

PSOE que non quere falar de determinadas facturas que si se pagaron rapidamente e 

que son a demostración de que se gasta máis do debido e en cousas non prioritarias. 

Dille o Sr. Leis ao equipo de goberno que lle gustaría que cando traballen con 

empresas sexan empresas que recoñezan que España existe, porque hai empresas 

onde o enderezo remata en “Santiago de Compostela. Galicia” e as súas facturas están 

pagadas, como tamén o están as da relación de postos de traballo, que non se sabe 

onde está, cando ademais a Deputación ofrece a posibilidade de facer a RPT de forma 

gratuíta. Di o Sr. Leis que a Geseco sempre se lle paga e que resulta curioso que 

nunca está no recoñecemento extraxudicial. Interésase o Sr. Leis por dúas facturas de 

planificación e implementación do Diverteo, de 9.117,36 € e 5.044,70 €, e di que 

podería falar de moitas máis facturas que curiosamente están pagadas. O Sr. Leis 

lembra que o PSOE votou en contra na Comisión Informativa e salienta que o seu 

grupo, non polo que o Sr. Alcalde di nin pola chantaxe a través dos medios de 

comunicación, senón pensando única e exclusivamente nas persoas e colectivos que 

necesitan que se lles pague como auga de mallo, está disposto a permitir a aprobación 

de todas aquelas facturas que non teñan informe negativo de intervención. Aclara o Sr. 

Leis que isto o propoñen non porque entendan que o citado informe é preceptivo e 

vinculante, senón porque o comparten. Aclara que en todo caso piden determinadas 

cousas, de xeito que tan pronto como se poida se elabore un plan de racionalización do 

gasto, un plan de amortización da débeda co Aguaguest e un plan para solventar o 

problema dos bonobuses e que exista un compromiso explícito de evitar os 
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recoñecementos extraxudicias de crédito. Salienta o Sr. Leis que se se dan estas 

condicións o PSOE está disposto a absterse na votación para permitir a probación 

parcial do recoñecemento extraxudicial, é dicir, daquelas facturas que non aparezan 

nos apartados 8, 9, 10 e 11 do informe de intervención. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis se está facendo unha enmenda. 

 

O Sr. Leis resposta afirmativamente. 

 

O Sr. Alcalde di que non ten inconvinte en que se debata a enmenda, pero que se lle 

pediu que se especificará ven porque se trata dun tema complexo. O Sr. Leis refírese 

ás facturas a excluír do recoñecemento extraxudicial mediante remisións ao informe de 

Intervención. O Sr. Leis aclara que o seu grupo vai a votar en contra da súa propia 

enmenda, posto que votar a favor suporía ir en contra do posicionamento do seu grupo 

en canto aos recoñecementos extraxudiciais. 

 

O Sr. Alcalde di que non ten inconvinte en admitir emendas que estean claras, pero 

que o grupo que as propoña terá que apoialas. 

 

O Sr. Blanco dille o Sr. Alcalde que non lle veña con iso de que o seu voto non valía 

para nada. Di que o BNG nunca votou a favor dos orzamentos nin dos recoñecementos 

extraxudiciais. Opina que as débedas as xenerou o BNG pola súa mala xestión, pero 

que o Sr. Sisto se non gaña sempre quere empatar. Di que el non falou da Sra. 

Secretaria e do Sr. Interventor e que en dous anos non se meteu co Sr. Alcalde. Opina 

que se neses dous anos o equipo de goberno non tivo forma de arranxar o problema, 

xa vai sendo hora porque seguen vivindo de rendas. O Sr. Blanco pregunta como 

quedou a emendada. 

 

O Sr. Leis di que o seu grupo propón que a enmenda se acolla como proposta propia 

polo grupo de goberno, porque plantexala como enmenda entraría en contradicción co 

que defende o seu grupo en relación cos recoñecementos extraxudiciais. Di o Sr. Leis 

que se trataría de recoller o que dixo o Sr. Alcalde na Comisión e pedirlle que se recolla 

como proposta polo equipo de goberno. 
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O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis se entón o seu grupo fai ou non a emenda. 

 

O Sr. Leis resposta que non. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis se quere que a asuma o BNG. 

 

O Sr. Leis resposta que así o seu grupo estaría disposto a aprobala parcialmente se se 

aceptan as condicións impostas. 

 

O Sr. Alcalde aclara que non hai enmenda á proposta. 

 

O Sr. Blanco di que o seu grupo está de acordo en apoiar o recoñecemento 

extraxudicial das facturas que non teñan reparo. 

 

O Sr. Parajó di que el estaría disposto a incluír setenta e pico facturas cuxo importe 

ascendería a 38.128,88 €. 

 

O Sr. Sisto di que o BNG vai a manter a súa proposta, porque habería que preguntarse 

que criterio seguir para decidir a quen se lle paga e a quen non. Salienta que o equipo 

de goberno asume o informe de intervención e que non cree que a postura de 

Intervención sexa non pagar estas facturas, xa que non dubida de que xa está feito e 

hai que pagarlle. Salienta que se aceptan a proposta plantexada, suporía non pagarlle  

ao carpinteiro e ao dos parques, entre outros.  Explica que se algo fallou na tramitación 

foi culpa do equipo de goberno, non do carpinteiro ou dos que arranxaron os parques, 

polo que coa proposta feita polo PSOE estase perxudicando aos traballadores de Teo. 

O Sr. Sisto explica que se saca o plan zapatero para apoiar ás pequenas empresas e 

agora as tangan por detrás.  

 

O Sr. Leis di que o seu grupo non di que non se pague, senón que o que di e que antes 

se subsanen as deficiencias. 

 

O Sr. Alcalde dille o Sr. Parajó que segundo propuxo hai que pagar en torno a 38.000 

€, cando o BNG o que fai é unha proposta global, polo que a citada proposta cando 
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menos non é seria. O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que si trae unha proposta non lle 

terxiverse os seus posicionamentos, porque estaban dispostos a asumir e que se 

puideran facer enmendas porque se poden defender diferentes posicionamentos, 

sendo surrealista que se lles pida que asuman a proposta do PSOE, xa que este grupo 

o que fai e facer outro traxe e pedirlle ao Alcalde que o poña el. O Sr. Alcalde di que o 

grupo de goberno entendería unha emenda parcial, non a petición de asunción da 

proposta do PSOE. Salienta o Sr. Alcalde que por exemplo as facturas do taxista por 

traslados dos servizos sociais, está no punto 9, e non lle poden dicir que queda fora do 

recoñecemento extraxudicial, ao igual que o parque dos Tilos. Salienta o Sr. Alcalde 

que o PSOE non pode presentar unha enmenda, logo retirala e pedirlle ao equipo de 

goberno que a asuma como proposta. Salienta que se existe un problema con 

Aquaguest e co dos Bonobuses se pode facer un plan para abordalos, pero que o que 

non pode prometer e que o ano seguinte non existirán determinados problemas 

estructurais porque os enganaría.  

 

O Sr. Parajó di que descoñece se é correcto o que vai a dicir pero que o vai a plantexar 

para desbloquear a situación. Di que non ten problema en asumir, como INTEO, a 

proposta do PSOE. 

 

O Sr. Alcalde di que pode asumir a emenda e incluso facer unha transferencia de 

competencias, pero que non entenda que con iso lle está facendo un favor ao equipo 

de goberno senón que o asume como oposición, porque se trata dunha proposta que o 

BNG non comparte porque non pode xustificar non pagarlle a determinada xente. 

 

O Sr. Parajó di que hai unha regra que di que todo ou nada. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o Sr. Parajó asume a proposta do PSOE. 

 

O  concelleiro do PSOE, Sr. Rama, explica que se a presenta o Sr. Parajó o seu grupo 

vai a votar a favor se o BNG tamén o fai. 
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Sendo as vinte e dúas horas e cinco minutos, o Sr. Alcalde sinala que se vai a facer un 

receso para que poida concretarse os termos da proposta do concelleiro do Grupo 

Mixto, Sr. Parajó. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e quince minutos, reanudase a sesión plenaria que se 

está a celebrar, procedéndose pola Secretaria a dar lectura a proposta que lle foi 

transmitida polo Grupo Mixto, nos termos seguintes: 

 

“EMENDA DO GRUPO MIXTO / INTEO EN RELACIÓN AO RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL 1/09 

 
Primeiro.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 1/09 por importe total de 
1.027.911,93 €, correspondente ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo 
ás seguintes partidas orzamentarias: 

Fun
c.  

 
Econ.  

 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

111 22601 
000101  2008/338   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   atención cestas traballoadores  80,97 € 

121 16006 
000117  001080/2008   31/12/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO  

 Asistencia farmacéutica funcionarios 
integrados  

962,08 € 

121 21300 
000129  F00100   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   mantenimento e arranxos fontanería  1.077,47 € 

121 21300 
002135  F00095   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Reparacións fontanería varios concello  626,56 € 

121 22000 
000121 003783  30/12/2008   COPY ESTUDIO SL   Fotocopias e encuadernación admon 

xeral  46,75 € 

121 22000 002215  0280/2008   21/10/2008   GRAFIDEZA   materias oficina e tickets bonobús  627,10 € 

121 22001 
000119 127529  31/12/2008  

 LA VOZ DE GALICIA 
S.A.   suscripción  a La voz de galicia  23,04 € 

121 22001 
000149 904  30/12/2008  

 PROMOCIÓNS 
CULTURAIS 
GALEGAS S.A.  

 Suscripción a A Nosa Terra  96,00 € 

121 22103 000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  17,00 € 

121 22103 000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  28,18 € 

121 22201 000128  A00011602   31/12/2008   MRW   Transporte documentación municipal  34,10 € 

121 22700 
000125 22009826  29/12/2008  

 INITIAL TEXTILES E 
HIGIENE SL   materiais de hixiene edifcios municipais  1.419,17 € 

222 21400 
000221  A1656   30/12/2008   DACORAUTO S.L.L.   Lavado e aspirado vehículos Policía 

Local  
75,40 € 

222 22000 000143  S1/60   14/11/2008   TEOVET   Analítica toxicolóxica para policia  80,00 € 

222 22103 000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  160,00 € 

222 22103 000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  324,20 € 

222 22104 
000161 528  31/12/2008  

 GALICOM 
TELECOMUNICACIO
NES  

 Suministro vestiario policia local  2.280,56 € 

222 62300 
001463 354  17/04/2008  

 GALICOM 
TELECOMUNICACIO
NES  

 4 portátiles, cargador, 4 microaltavoces, 
baterías  

4.872,00 € 

222 62300 001861  A/24   20/08/2008   COMPOL   cepo para ruedas   333,50 € 

222 62300 
001881 437  03/09/2008  

 GALICOM 
TELECOMUNICACIO
NES  

 Adquisición4 armas policia local  2.799,96 € 

222 62400 
000153  VO108121   22/10/2008  

 COMPOSTELA 
MOVIL S.A.   Adquisición vehículo Policia  625,94 € 

223 21300 000099  2008/326   31/12/2008   MULTICENTRO  Adquisición materiais protección civil  219,70 € 
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DANIEL PERNAS  

223 22103 000077  G-748   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   combustible vehículos municipais  78,00 € 

223 22103 000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  248,00 € 

223 22104 
000116  00182/2008   31/12/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO   Collarines accidentes protección civil  47,60 € 

223 22107 
000114  001058/2008   11/09/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO   Productos botiquín protección civil  56,26 € 

223 22109 000140  S/53   22/07/2008   TEOVET   Producto anestesiante cans  72,00 € 

223 22109 000141  S1/56   05/08/2008   TEOVET   producto anestesiante cans  48,00 € 

223 22109 000142  S1/58   20/10/2008   TEOVET   productos anestesiante cans  59,42 € 

223 22109 000144  S1/59   28/10/2008   TEOVET   productos anestesiante cans  24,00 € 

223 22109 000145  S1/61   14/11/2008   TEOVET   Adquisición utensilios recollida cans  153,20 € 

223 22109 000146  S1/63   05/12/2008   TEOVET   productos anestesiantes cans  24,00 € 

223 22109 000147  S1/64   05/12/2008   TEOVET   Productos anestesiantes cans  48,60 € 

223 62300 
001893  A/479   09/09/2008  

 MAQUINARIA 
CONDE VALENTE 
S.L.  

 adquisición maquinaria protección civil  710,00 € 

223 62300 
001906  08/537   08/09/2008  

 PEYCAR 
PONTEVEDRA, S.L.  

 Adquisicón mangueiras e outros 
protección civil  

1.948,22 € 

313 21200 
002212 19  12/10/2008  

 PASCUAL SEOANE 
JOSE FRANCISCO   Arranxos carpintería gardería  calo  118,32 € 

313 21300 
001518  f00074   05/06/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, instal. rego 
Milladoiro  

28,07 € 

313 21300 
001981 6638631  01/10/2008  

 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L.  

 servizo mantenimento ascensor 
gardería tilos  380,50 € 

313 21300 
002120 738492  03/11/2008  

 ASCENSORES 
ENOR S.A.  

 Mantenimento ascensor centro 
sociocultural  

325,83 € 

313 21300 
002134  F00096   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Repración fontanería centro social Teo  1.360,70 € 

313 21300 
002304  CO/007308   13/11/2008   CANON   mantenimento fotovcopiadora svs 

sociais  
522,03 € 

313 21300 
002339 745666  01/12/2008  

 ASCENSORES 
ENOR S.A.  

 mantneimento ascensor centro cultural 
ramallosa  325,83 € 

313 21300 
002479 0408076456  17/12/2008  

 APPLUS 
NORCONTROL SLU   inspección ascensor gardería tilos  108,14 € 

313 22000 

001915  A/80432   01/08/2008  

 NUESTROS 
MAYORES 
PUBLICACIONES 
S.L.  

 suscripción anual noso maiores  17,95 € 

313 22000 001977 7170010844  30/09/2008   OFISERVICE   Materiais ordinarios oficina svs sociais  669,74 € 

313 22000 002143 7170011682  31/10/2008   OFISERVICE   materiais de oficina svs xerais  321,00 € 

313 22000 002144 7170011683  31/10/2008   OFISERVICE   Materiais de oficina CIM  764,42 € 

313 22000 002201 800443  10/10/2008   GRAFINOVA S.A.   Carpetas e díptcos transporte adpatado  1.952,58 € 

313 22000 002215  0280/2008   21/10/2008   GRAFIDEZA   materias oficina e tickets bonobús  564,21 € 

313 22000 002380 7170012583  30/11/2008   OFISERVICE   materias ordinarios servizos sociais  681,33 € 

313 22100 
000158  Oct-dec   30/12/2008  

 PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE ASIS   Consumo electricidade garería tilos  1.000,89 € 

313 22602 
002350  08G/026   14/11/2008  

 ESTUDIO ADUMBRO 
S.L.  

 deseño e maquetación actos vioencia l 
xenero  

444,28 € 

313 22607 
000132  506/08   31/12/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Servizos autocar bailoteo  481,50 € 

313 22607 001921  44/08   07/09/2008   GEMINIS    Actuación musical en Bailoteo  350,00 € 

313 22607 
001928 2008274  18/09/2008  

 EXPRES DE VEA 
S.L.   Servicio triacastela e sarria  492,20 € 

313 22607 
001999  343/08   30/09/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   transporte Savaterra e volta  845,30 € 

313 22607 
002176  381/08   31/10/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Traslado a Bailoteo  481,50 € 

313 22607 
002177  390/08   31/10/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Traslado o tren viaxe monforte  770,40 € 

313 22607 
002349 1542  29/11/2008  

 COFRADIA DE 
PESCADORES SAN 
ANTONIO  

 Visita bancos marisqueros-svs sociais  580,00 € 

313 22607 
002438  486/08   30/11/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.  

 Servizo de dous autocares Ramallosa-
Cambados 29/11  

642,00 € 
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313 22607 
002439  461/08   30/11/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Servizo 3 autocares 02/11/08 BailoTeo  481,50 € 

313 22607 
002523 60  24/11/2008  

 GRUPO MUSICAL 
OLYMPUS S.L.   actuación musical grupo olimpus  1.218,00 € 

313 22706 
000155  B/2008058   31/12/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   Porte alimentos emerxencia social  273,47 € 

313 22706 
001264  255/08   30/06/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.  

 Servizo autocares Ramallosa-Betanzos-
Pontedeume  

712,62 € 

313 22706 
001265  243/08   30/06/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Serv. 3 autocares BailoTeo  481,50 € 

313 22706 001930  I/8   05/09/2008   CASTROMIL S.A.   progrma terceira idade talonarios  576,00 € 

313 22706 
001941  196/08   11/09/2008  

 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA   impartición de curso a protección civil  1.409,10 € 

313 22706 
001975  I-70/2008   03/10/2008  

 XENEME 
INTERVENCION 
SOCIAL SLL  

 Obradoiro programa palabras maiores  1.138,00 € 

313 22706 
002002  335/08   30/09/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   svs autocar bailteo Campos  481,50 € 

313 22706 
002148  I-74/2008   30/10/2008  

 XENEME 
INTERVENCION 
SOCIAL SLL  

 impartición obradoiro palabras maiores  1.138,00 € 

313 22706 
002312  B/20008047   31/10/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   portes alimentos emerxencias sociais  273,47 € 

313 22706 
002326 256  28/11/2008  

 DONADO CAMPOS 
S.L.   Servizo transporte adaptado novembro  3.000,00 € 

313 22706 
002467 290  28/12/2008  

 DONADO CAMPOS 
S.L.  

 Servizo transporte adaptado decembro 
08  

3.000,00 € 

313 22706 
002521  I-100/2008   27/11/2008  

 XENEME 
INTERVENCION 
SOCIAL SLL  

 Obradoiro palabras maiores svs sociais  1.138,00 € 

313 48000 
000098  2008/323   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   Productos axudas emerxencia social  45,92 € 

313 48000 
000102 77  31/12/2008  

 ALMACENES 
CASAN SA   productos axudas emerxencia social  156,25 € 

313 48000 
000103 552  31/12/2008  

 VEGO 
SUPERMERCADOS 
SAU  

 productos axuda emerxencia social  165,60 € 

313 48000 
000104 551  31/12/2008  

 VEGO 
SUPERMERCADOS 
SAU  

 productos axudas emerxencia social  179,76 € 

313 48000 
002545 

  
 02/10/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Patricia 

Rodríguez setembr  
55,00 € 

313 48000 
002547 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Patricia 

Rodríguez outubro  115,00 € 

313 48000 
002548 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Alexia 

Teplitzky outubro  
115,00 € 

313 48000 
002549 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axud emerx social Matías, Agustín e 

Valentin 10/08  345,00 € 

313 48000 
002550 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Patricia Rodríguez 

novembro  
95,00 € 

313 48000 
002551 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Alexia 

Teplitzky  95,00 € 

313 48000 
002552 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Matías Agustín e 

Valentina nov  
285,00 € 

313 48000 
002553 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Santiago e Manuel 

Brocos novemb  190,00 € 

412 21200 
000129  F00100   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   mantenimento e arranxos fontanería  324,63 € 

412 21200 
001518  f00074   05/06/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, instal. rego 
Milladoiro  325,90 € 

412 21200 
002123                  

21,00    
10/11/2008 

 JOSE FRANCISCO 
PASCUAL SEOANE  

 Arranxos carpintería centro medico 
Cacheiras  

784,16 € 

412 21200 
002332 22  02/12/2008  

 PASCUAL SEOANE 
JOSE FRANCISCO  

 Arranxo pechaduras centro médico de 
cacheiras  220,40 € 

412 22103 
002097 7064  12/11/2008  

 GASOLEO 
CALEFACCION S.L.  

 Combuustible calefacción centros 
médicos  

2.640,00 € 

422 21300 
000130  F00099   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Arranxos fontanería escolas e colexios  2.319,14 € 

422 21300 
002306 679  19/11/2008  

 MONTAXES 
ELECTRICOS FDEZ 
S.L.  

 Instalción enchufes casa escola 
conserxe  

327,49 € 
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422 22100 
000111 210812301853

8  30/12/2008  
 UNION FENOSA 
DISTRIBUCION S.A.   Enerxía léctrica escola pontevea  12,57 € 

422 22101 
000100  2008/325   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   Auga para escolas  26,40 € 

422 22103 
002445 8296  19/12/2008  

 GASOLEO 
CALEFACCION S.L.   Gasóleo calefacción colexio Ramallosa  540,00 € 

422 22108 
002510  2008/246   31/10/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   varios ferreteria  escolas  93,15 € 

422 22108 
002529  2008/245   31/10/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   Papel huixenico escolas  235,52 € 

422 22700 000118  1020/08   22/12/2008   INSA S.L.   Desratizados en escolas municipais  248,24 € 

422 22706 
001982  008/08   30/09/2008  

 TORRES 
MAGARIÑOS PURA   Obradoiros de pintura   7.599,55 € 

422 22706 
002178  63/2008   25/09/2008   ANTAXURADA SL   Planificaión e implementación programa 

diverteo  9.117,36 € 

422 62500 
002126 14597  14/10/2008  

 MIGUEL SANCHEZ-
LIBROS S.A.   Adquisicón mobiliario escola infantil calo  5.601,34 € 

432 21300 000122 4000  30/12/2008   OLI-SERVI S.L.   mantenimento fotocopiadora urbanismo  51,97 € 

432 22600 

002542  recibos   01/10/2008  

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade outubro 2008  355,70 € 

432 22600 

002542  recibos  01/11/2008 

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade novembro 2008  355,70 € 

432 22600 

002542  recibos  01/12/2008 

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade decembro 2008  355,70 € 

432 61000 
001518  f00074   05/06/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, instal. rego 
Milladoiro  

790,52 € 

441 21200 
002135  F00095   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Reparacións fontanería varios concello  385,06 € 

441 22706 
002554  234-14/8F   08/05/2008   AQUAGEST S.A.   facturación auga potable cuarto 

trimestre 07  
116.926,69 

€ 

441 22706 
002555  234-15/8F   08/05/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada cuarto 

trimestre 07  
70.236,00 

€ 

441 22706 
002556  234-21/8F   21/07/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable primero 

trimestre 08  
116.857,79 

€ 

441 22706 
002557  234-34/8F   13/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada primeiro 

trimestre 08  
72.415,87 

€ 

441 22706 
002558  234-32/8F   06/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable segundo 

trimestre 08  
119.177,74 

€ 

441 22706 
002559  234-33/8F   06/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada 2º trimestre 

08  
74.448,45 

€ 

441 22706 
002560  234-37/8F   17/12/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable terceiro 

trimestre 08  
140.504,24 

€ 

441 22706 
002561  234-38/8F   17/12/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada terceiro 

trimestre 08  
81.622,87 

€ 

441 22706 002562  234-30/8F   30/09/2008   AQUAGEST S.A.   Conexión rede de auga en Lucí  716,92 € 

441 22706 
002563  234-31/8F   30/09/2008   AQUAGEST S.A.   Conexión rede de agua en Lucí cruce 

Chaves  
1.050,34 € 

442 22706 000139  G303   31/12/2008   SASERVI 21   Recollida jabalí  44,08 € 

442 22706 
002000  2008/2945   30/09/2008   SOGAMA   tratamento r.u. setembro  31.734,65 

€ 

442 22706 
002068  2008/3570   31/10/2008   SOGAMA   Tratamento R.U outubro 2008  29.893,91 

€ 

442 22706 
002396  2008/3924   30/11/2008   SOGAMA   Tratamento R.U. novembro 2008  25.703,99 

€ 

451 22000 
000135  A/6635   30/12/2008  

 CENTRO DE 
IMPRESIO DIGITAL 
S.L.  

 Tarjetones impresos   77,72 € 

451 22107 
000115  001081/2008   31/12/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO   productos botiquines albargues  35,84 € 

451 22602 
001969  11-2008   13/10/2008  

 BERTOLA 
RODRIGUEZ XURXO   Deseño e montaxe rótulo mediateca  800,40 € 

451 22606 
000133   26/12/2008 

 BLANCO REY 
MANUEL  

 Preparacion exposicion "do San Martiño 
ás Cabezas…"  

3.200,00 € 

451 22606 000151 000995  28/12/2008   TABERNA MELLA   Pinchos coros  311,60 € 
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451 22606 
000152 

  
 21/12/2008  

 BUSTELO FABEIRO 
VICENTE   Pinchos progamación cultural 2008  300,00 € 

451 22607 
000097  2008/324   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   productos dpto cultura e deportes   32,73 € 

451 22607 
000163 37  09/12/2008  

 BANDA DE MÚSCIA 
DE ARCA  

 Actuación banda  de música convenio 
deputación  

900,00 € 

451 22607 000164  64/08   27/12/2008   ORAL DE GALICIA   Varias actuacións convenio deputación  601,00 € 

451 22607 
001654  6/08   16/07/2008  

 ASOCIACION 
CULTURAL FOLLA 
NOVAS  

 actuación de Kevin Carr  500,00 € 

451 22706 
000160  A118/2008   23/08/2008  

 PISTACATRO 
PRODUCTORA DE 
SOÑOS S.L.  

 Manualidades verán 08  634,40 € 

451 22706 
002531 

  
 03/12/2008  

 ORIHUELA CONDE 
DAVID  

 Minuta obradoiro artes plásticas 
novembro 08  

330,00 € 

451 22706 
002564 2  14/11/2008  

 PARENTE MOREIRA 
ERICA   Actividades mediateca  288,00 € 

452 21300 
000126 92009867  31/12/2008  

 FORNECEMENTOS 
GALEGOS SL  

 mantenimento fotocopiadora cultura e 
deportes  

489,76 € 

452 21300 
000129  F00100   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   mantenimento e arranxos fontanería  2.488,15 € 

452 21300 
002135  F00095   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Reparacións fontanería varios concello  305,66 € 

452 22706 
000156 2008387  31/12/2008  

 EXPRES DE VEA 
S.L.   Transporte en autocar dpto deportes  321,00 € 

452 22706 
000162 1  10/05/2008  

 SONEIRA MELLA 
CARLOS   Tentempie campionato de tiro  148,75 € 

452 62200 
002522 4845  16/12/2008  

 EXCLUSIVAS 
DEPORTIVAS 
GALEGAS S.L.  

 Adquisción pista skate   11.046,46 
€ 

463 48901 
000148  21/08   30/12/2008  

 FUNDACION 
REFUXIO ANIMAIS   Cota terceiro cuatimestre set  a dec 08  11.239,87 

€ 

511 20300 
000136 00004621  31/12/2008  

 MAQUINARIAS 
OTERO S.L.   Aluguer maquinaria cuadrilla de obras  23,20 € 

511 20300 
000137 00004701  31/12/2008  

 MAQUINARIAS 
OTERO S.L.   Aluguer maquinaria cuadrilla obras  23,20 € 

511 21000 
000120  H01333   31/12/2008  

 CAMILO 
CARBALLAL S.L.  

 Formigón cuadrilla de obras campo da 
festa reis  

630,56 € 

511 21300 
000090  CR280405   31/12/2008  

 NEUMATICOS 
PONTEVEA SL   arranxos pinchazo furgón  8,00 € 

511 21300 000091 148  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   Liquido desconxelante e outros  11,25 € 

511 21300 
000127  A/614   31/12/2008  

 MAQUINARIA 
CONDE VALENTE 
S.L.  

 mantneimento e arranxos maquinaria 
cuadrillas  

474,28 € 

511 21900 
002313  A/2008271   31/10/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   materiais cuadrilla de obras municipais  724,14 € 

511 21900 
002465  H01291   15/12/2008  

 CAMILO 
CARBALLAL S.L.   adquisición formigón obras municipais  1.711,53 € 

511 21900 002491 14396 29/11/2008  MELLA CALVO S.L.  Materiais obras municipais 892,33 € 

511 21900 
002532  223/08   18/12/2008  

 TRANSPORTES Y 
MAQUINARIA C.P. 
S.L.  

 Desbroces na parroquia de Luou  8.740,37 € 

511 21900 002538 2008  25/11/2008   QUIMICA 2000 SA   500 unidades de BP-2363  2.981,20 € 

511 21900 
002540 280  15/12/2008  

 MADERAS 
CAJARAVILLE SL   Táboa encofrado  301,58 € 

511 22103 000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  506,30 € 

511 22103 000078  G-746   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  137,32 € 

511 22103 000079  G-747   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible desbrozadora  150,40 € 

511 22103 000080  G-749   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   combustible vehículos municipais  25,00 € 

511 22103 000092 1016  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   combustible vehiculos municipais  260,20 € 

511 22103 000093 1017  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   combustible vehículos municipais  180,70 € 

511 22109 
000123  A458   31/12/2008  

 GOMEZ Y FANDIÑO 
S.L.   materiais cuadrilla de obras  229,82 € 

511 22109 000124 427  29/12/2008   ORVISAHOUSE SL   Materiais cuadrilla de xardíns  142,09 € 

511 22109 
000134  A/175   30/12/2008  

 MARTINEZ 
VAZQUEZ JOSE 
RAMON  

 Productos cuadrillas  22,23 € 
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511 22109 
000138 20000797  31/12/2008  

 MAQUINARIAS 
OTERO S.L.   Adquisición tableros anticapa  131,27 € 

511 22109 
000150 000218  30/12/2008  

 PEREIRA Y 
SÁNCHEZ S.L.   Sumnistro rejillas cuadrilla de obras  651,92 € 

511 22109 
000154  A/2008324   31/12/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   materiais cuadrilla de obras  110,20 € 

511 22109 
000157  2008/1138   30/11/2008  

 SEÑALIZACIONES 
D.L.C. S.L.   Suministro de carteis de licencias  340,85 € 

511 22109 
000159 003494  31/12/2008  

 RODIÑAS 
MILLADOIRO SIL   materiais obra cuadrilla  187,22 € 

911 46200 
---  ---  30/12/2008 

 MANCOMUNIDAD 
COMARCA DE 
COMPOSTELA  

 Aportación anualidade 2008  
8.500,00 € 

            
 TOTAL  1.027.911,

93 € 

 
 

Segundo.- Que, en relación ás facturas do bonobus, se faga un plan para buscar unha 

solución a ese problema e se lle presente á oposición. 

 

Terceiro.- Que respecto daquelas facturas que segundo o departamento de 

intervención teñan carácter subsanable, e que se recollen a continuación, se proceda, 

no seu caso, a súa subsanación e se traian a un próximo pleno. 

 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 21200 1499 197  30/04/2008  
 MOSQUERA BARREIRO 
JOSE MARIA  

 Reparación parque Casal, 
Campos, Coto  1.107,80 € 

313 22706 2388  08*000115   30/11/2008  
 ALONSO BEIROA 
ALVARO   Trasloado noelia barrientos  140,45 € 

313 22706 2389 200400108  15/11/2008  
 ALONSO BEIROA 
ALVARO   taxi svs sociais  42,80 € 

313 22706 2390  08*000101   31/10/2008  
 ALONSO BEIROA 
ALVARO   traslado en taxi svs sociais  48,15 € 

313 22706 2477 2  29/12/2008  
 BERMEJO GONZÁLEZ 
PILAR  

 Proxecto prevención no ámbito 
educativo escolas  2.000,00 € 

422 21200 1482 56  21/08/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos de pintura no colexio 
dos Tilos  19.056,94 € 

422 21200 2208 204  13/10/2008  
 MOSQUERA BARREIRO 
JOSE MARIA  

 Arranxos carpinterías colexio da 
Ramallosa  4.481,08 € 

422 63200 1966 71  16/10/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Formación solera en acera ext 
colexio ramallosa  2.069,44 € 

422 63200 2222 60  10/09/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos realizados grupo escolar 
de Cacheiras  11.254,74 € 

422 63200 2379 89  04/12/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos saneamento colexio 
Ramallosa  2.996,28 € 

441 61105 1833  08/09-5   30/09/2008   FERORSA SL  
 Ampliación abastecemento en 
Regoufe  13.479,10 € 

452 62200 1518  f00074   05/06/2008  
 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, 
instal. rego Milladoiro  601,60 € 

511 21000 2539 2008421  30/11/2008   EXCAVACIONES MIDON  
 Varias obras de 
acondicionamento  7.722,38 € 
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     TOTAL  65.000,76 € 

 

Sometida a votación a proposta da alcaldía, emendada polo Grupo Mixto /Inteo, o 

Pleno da Corporación, con once votos a favor (6 PP, 4 PSOE e 1 GRUPO MIXTO/ 

INTEO) e seis votos en contra (6 BNG), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 1/09 por importe total de 
1.027.911,93 €, correspondente ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo 
ás seguintes partidas orzamentarias: 
 

Fun
c.  

 
Econ.  

 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

111 22601 
000101  2008/338   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   atención cestas traballoadores  80,97 € 

121 16006 
000117  001080/2008   31/12/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO  

 Asistencia farmacéutica funcionarios 
integrados  

962,08 € 

121 21300 
000129  F00100   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   mantenimento e arranxos fontanería  1.077,47 € 

121 21300 
002135  F00095   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Reparacións fontanería varios concello  626,56 € 

121 22000 
000121 003783  30/12/2008   COPY ESTUDIO SL   Fotocopias e encuadernación admon 

xeral  
46,75 € 

121 22000 002215  0280/2008   21/10/2008   GRAFIDEZA   materias oficina e tickets bonobús  627,10 € 

121 22001 
000119 127529  31/12/2008  

 LA VOZ DE GALICIA 
S.A.   suscripción  a La voz de galicia  23,04 € 

121 22001 
000149 904  30/12/2008  

 PROMOCIÓNS 
CULTURAIS 
GALEGAS S.A.  

 Suscripción a A Nosa Terra  96,00 € 

121 22103 000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  17,00 € 

121 22103 000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  28,18 € 

121 22201 000128  A00011602   31/12/2008   MRW   Transporte documentación municipal  34,10 € 

121 22700 
000125 22009826  29/12/2008  

 INITIAL TEXTILES E 
HIGIENE SL   materiais de hixiene edifcios municipais  1.419,17 € 

222 21400 
000221  A1656   30/12/2008   DACORAUTO S.L.L.   Lavado e aspirado vehículos Policía 

Local  
75,40 € 

222 22000 000143  S1/60   14/11/2008   TEOVET   Analítica toxicolóxica para policia  80,00 € 

222 22103 000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  160,00 € 

222 22103 000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  324,20 € 

222 22104 
000161 528  31/12/2008  

 GALICOM 
TELECOMUNICACIO
NES  

 Suministro vestiario policia local  2.280,56 € 

222 62300 
001463 354  17/04/2008  

 GALICOM 
TELECOMUNICACIO
NES  

 4 portátiles, cargador, 4 microaltavoces, 
baterías  

4.872,00 € 

222 62300 001861  A/24   20/08/2008   COMPOL   cepo para ruedas   333,50 € 

222 62300 
001881 437  03/09/2008  

 GALICOM 
TELECOMUNICACIO
NES  

 Adquisición4 armas policia local  2.799,96 € 

222 62400 
000153  VO108121   22/10/2008  

 COMPOSTELA 
MOVIL S.A.   Adquisición vehículo Policia  625,94 € 

223 21300 
000099  2008/326   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   Adquisición materiais protección civil  219,70 € 

223 22103 000077  G-748   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   combustible vehículos municipais  78,00 € 

223 22103 000081 673  31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  248,00 € 

223 22104 
000116  00182/2008   31/12/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO   Collarines accidentes protección civil  47,60 € 

223 22107 
000114  001058/2008   11/09/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO   Productos botiquín protección civil  56,26 € 
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223 22109 000140  S/53   22/07/2008   TEOVET   Producto anestesiante cans  72,00 € 

223 22109 000141  S1/56   05/08/2008   TEOVET   producto anestesiante cans  48,00 € 

223 22109 000142  S1/58   20/10/2008   TEOVET   productos anestesiante cans  59,42 € 

223 22109 000144  S1/59   28/10/2008   TEOVET   productos anestesiante cans  24,00 € 

223 22109 000145  S1/61   14/11/2008   TEOVET   Adquisición utensilios recollida cans  153,20 € 

223 22109 000146  S1/63   05/12/2008   TEOVET   productos anestesiantes cans  24,00 € 

223 22109 000147  S1/64   05/12/2008   TEOVET   Productos anestesiantes cans  48,60 € 

223 62300 
001893  A/479   09/09/2008  

 MAQUINARIA 
CONDE VALENTE 
S.L.  

 adquisición maquinaria protección civil  710,00 € 

223 62300 
001906  08/537   08/09/2008  

 PEYCAR 
PONTEVEDRA, S.L.  

 Adquisicón mangueiras e outros 
protección civil  1.948,22 € 

313 21200 
002212 19  12/10/2008  

 PASCUAL SEOANE 
JOSE FRANCISCO   Arranxos carpintería gardería  calo  118,32 € 

313 21300 
001518  f00074   05/06/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, instal. rego 
Milladoiro  28,07 € 

313 21300 
001981 6638631  01/10/2008  

 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L.  

 servizo mantenimento ascensor 
gardería tilos  

380,50 € 

313 21300 
002120 738492  03/11/2008  

 ASCENSORES 
ENOR S.A.  

 Mantenimento ascensor centro 
sociocultural  325,83 € 

313 21300 
002134  F00096   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Repración fontanería centro social Teo  1.360,70 € 

313 21300 
002304  CO/007308   13/11/2008   CANON   mantenimento fotovcopiadora svs 

sociais  522,03 € 

313 21300 
002339 745666  01/12/2008  

 ASCENSORES 
ENOR S.A.  

 mantneimento ascensor centro cultural 
ramallosa  

325,83 € 

313 21300 
002479 0408076456  17/12/2008  

 APPLUS 
NORCONTROL SLU   inspección ascensor gardería tilos  108,14 € 

313 22000 

001915  A/80432   01/08/2008  

 NUESTROS 
MAYORES 
PUBLICACIONES 
S.L.  

 suscripción anual noso maiores  17,95 € 

313 22000 001977 7170010844  30/09/2008   OFISERVICE   Materiais ordinarios oficina svs sociais  669,74 € 

313 22000 002143 7170011682  31/10/2008   OFISERVICE   materiais de oficina svs xerais  321,00 € 

313 22000 002144 7170011683  31/10/2008   OFISERVICE   Materiais de oficina CIM  764,42 € 

313 22000 002201 800443  10/10/2008   GRAFINOVA S.A.   Carpetas e díptcos transporte adpatado  1.952,58 € 

313 22000 002215  0280/2008   21/10/2008   GRAFIDEZA   materias oficina e tickets bonobús  564,21 € 

313 22000 002380 7170012583  30/11/2008   OFISERVICE   materias ordinarios servizos sociais  681,33 € 

313 22100 
000158  Oct-dec   30/12/2008  

 PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DE ASIS   Consumo electricidade garería tilos  1.000,89 € 

313 22602 
002350  08G/026   14/11/2008  

 ESTUDIO ADUMBRO 
S.L.  

 deseño e maquetación actos vioencia l 
xenero  

444,28 € 

313 22607 
000132  506/08   31/12/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Servizos autocar bailoteo  481,50 € 

313 22607 001921  44/08   07/09/2008   GEMINIS    Actuación musical en Bailoteo  350,00 € 

313 22607 
001928 2008274  18/09/2008  

 EXPRES DE VEA 
S.L.   Servicio triacastela e sarria  492,20 € 

313 22607 
001999  343/08   30/09/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   transporte Savaterra e volta  845,30 € 

313 22607 
002176  381/08   31/10/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Traslado a Bailoteo  481,50 € 

313 22607 
002177  390/08   31/10/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Traslado o tren viaxe monforte  770,40 € 

313 22607 
002349 1542  29/11/2008  

 COFRADIA DE 
PESCADORES SAN 
ANTONIO  

 Visita bancos marisqueros-svs sociais  580,00 € 

313 22607 
002438  486/08   30/11/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.  

 Servizo de dous autocares Ramallosa-
Cambados 29/11  642,00 € 

313 22607 
002439  461/08   30/11/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Servizo 3 autocares 02/11/08 BailoTeo  481,50 € 

313 22607 
002523 60  24/11/2008  

 GRUPO MUSICAL 
OLYMPUS S.L.   actuación musical grupo olimpus  1.218,00 € 

313 22706 
000155  B/2008058   31/12/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   Porte alimentos emerxencia social  273,47 € 

313 22706 
001264  255/08   30/06/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.  

 Servizo autocares Ramallosa-Betanzos-
Pontedeume  712,62 € 
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313 22706 
001265  243/08   30/06/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   Serv. 3 autocares BailoTeo  481,50 € 

313 22706 001930  I/8   05/09/2008   CASTROMIL S.A.   progrma terceira idade talonarios  576,00 € 

313 22706 
001941  196/08   11/09/2008  

 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA   impartición de curso a protección civil  1.409,10 € 

313 22706 
001975  I-70/2008   03/10/2008  

 XENEME 
INTERVENCION 
SOCIAL SLL  

 Obradoiro programa palabras maiores  1.138,00 € 

313 22706 
002002  335/08   30/09/2008  

 EMPRESA SEOANE 
S.L.   svs autocar bailteo Campos  481,50 € 

313 22706 
002148  I-74/2008   30/10/2008  

 XENEME 
INTERVENCION 
SOCIAL SLL  

 impartición obradoiro palabras maiores  1.138,00 € 

313 22706 
002312  B/20008047   31/10/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   portes alimentos emerxencias sociais  273,47 € 

313 22706 
002326 256  28/11/2008  

 DONADO CAMPOS 
S.L.   Servizo transporte adaptado novembro  3.000,00 € 

313 22706 
002467 290  28/12/2008  

 DONADO CAMPOS 
S.L.  

 Servizo transporte adaptado decembro 
08  

3.000,00 € 

313 22706 
002521  I-100/2008   27/11/2008  

 XENEME 
INTERVENCION 
SOCIAL SLL  

 Obradoiro palabras maiores svs sociais  1.138,00 € 

313 48000 
000098  2008/323   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   Productos axudas emerxencia social  45,92 € 

313 48000 
000102 77  31/12/2008  

 ALMACENES 
CASAN SA   productos axudas emerxencia social  156,25 € 

313 48000 
000103 552  31/12/2008  

 VEGO 
SUPERMERCADOS 
SAU  

 productos axuda emerxencia social  165,60 € 

313 48000 
000104 551  31/12/2008  

 VEGO 
SUPERMERCADOS 
SAU  

 productos axudas emerxencia social  179,76 € 

313 48000 
002545 

  
 02/10/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Patricia 

Rodríguez setembr  
55,00 € 

313 48000 
002547 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Patricia 

Rodríguez outubro  115,00 € 

313 48000 
002548 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Alexia 

Teplitzky outubro  
115,00 € 

313 48000 
002549 

  
 06/11/2008   ANPA COBAS   Axud emerx social Matías, Agustín e 

Valentin 10/08  345,00 € 

313 48000 
002550 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Patricia Rodríguez 

novembro  
95,00 € 

313 48000 
002551 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerxencia social Alexia 

Teplitzky  95,00 € 

313 48000 
002552 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Matías Agustín e 

Valentina nov  
285,00 € 

313 48000 
002553 

  
 01/12/2008   ANPA COBAS   Axuda emerx social Santiago e Manuel 

Brocos novemb  190,00 € 

412 21200 
000129  F00100   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   mantenimento e arranxos fontanería  324,63 € 

412 21200 
001518  f00074   05/06/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, instal. rego 
Milladoiro  325,90 € 

412 21200 
002123                  

21,00    
10/11/2008 

 JOSE FRANCISCO 
PASCUAL SEOANE  

 Arranxos carpintería centro medico 
Cacheiras  

784,16 € 

412 21200 
002332 22  02/12/2008  

 PASCUAL SEOANE 
JOSE FRANCISCO  

 Arranxo pechaduras centro médico de 
cacheiras  220,40 € 

412 22103 
002097 7064  12/11/2008  

 GASOLEO 
CALEFACCION S.L.  

 Combuustible calefacción centros 
médicos  

2.640,00 € 

422 21300 
000130  F00099   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Arranxos fontanería escolas e colexios  2.319,14 € 

422 21300 
002306 679  19/11/2008  

 MONTAXES 
ELECTRICOS FDEZ 
S.L.  

 Instalción enchufes casa escola 
conserxe  

327,49 € 

422 22100 
000111 210812301853

8 
 30/12/2008  

 UNION FENOSA 
DISTRIBUCION S.A.   Enerxía léctrica escola pontevea  12,57 € 

422 22101 
000100  2008/325   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   Auga para escolas  26,40 € 

422 22103 
002445 8296  19/12/2008  

 GASOLEO 
CALEFACCION S.L.   Gasóleo calefacción colexio Ramallosa  540,00 € 

422 22108 
002510  2008/246   31/10/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   varios ferreteria  escolas  93,15 € 
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422 22108 
002529  2008/245   31/10/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   Papel huixenico escolas  235,52 € 

422 22700 000118  1020/08   22/12/2008   INSA S.L.   Desratizados en escolas municipais  248,24 € 

422 22706 
001982  008/08   30/09/2008  

 TORRES 
MAGARIÑOS PURA   Obradoiros de pintura   7.599,55 € 

422 22706 
002178  63/2008   25/09/2008   ANTAXURADA SL   Planificaión e implementación programa 

diverteo  9.117,36 € 

422 62500 
002126 14597  14/10/2008  

 MIGUEL SANCHEZ-
LIBROS S.A.   Adquisicón mobiliario escola infantil calo  5.601,34 € 

432 21300 000122 4000  30/12/2008   OLI-SERVI S.L.   mantenimento fotocopiadora urbanismo  51,97 € 

432 22600 

002542  recibos   01/10/2008  

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade outubro 2008  355,70 € 

432 22600 

002542  recibos  01/11/2008 

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade novembro 2008  355,70 € 

432 22600 

002542  recibos  01/12/2008 

 COMUNIDADE DE 
PROPIETARIOS DA 
URBANIZACIÓN OS 
VERXEIS  

 Recibos comunidade decembro 2008  355,70 € 

432 61000 
001518  f00074   05/06/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, instal. rego 
Milladoiro  

790,52 € 

441 21200 
002135  F00095   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Reparacións fontanería varios concello  385,06 € 

441 22706 
002554  234-14/8F   08/05/2008   AQUAGEST S.A.   facturación auga potable cuarto 

trimestre 07  
116.926,69 

€ 

441 22706 
002555  234-15/8F   08/05/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada cuarto 

trimestre 07  
70.236,00 

€ 

441 22706 
002556  234-21/8F   21/07/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable primero 

trimestre 08  
116.857,79 

€ 

441 22706 
002557  234-34/8F   13/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada primeiro 

trimestre 08  
72.415,87 

€ 

441 22706 
002558  234-32/8F   06/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable segundo 

trimestre 08  
119.177,74 

€ 

441 22706 
002559  234-33/8F   06/10/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada 2º trimestre 

08  
74.448,45 

€ 

441 22706 
002560  234-37/8F   17/12/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga potable terceiro 

trimestre 08  
140.504,24 

€ 

441 22706 
002561  234-38/8F   17/12/2008   AQUAGEST S.A.   Facturación auga depurada terceiro 

trimestre 08  
81.622,87 

€ 

441 22706 002562  234-30/8F   30/09/2008   AQUAGEST S.A.   Conexión rede de auga en Lucí  716,92 € 

441 22706 
002563  234-31/8F   30/09/2008   AQUAGEST S.A.   Conexión rede de agua en Lucí cruce 

Chaves  
1.050,34 € 

442 22706 000139  G303   31/12/2008   SASERVI 21   Recollida jabalí  44,08 € 

442 22706 
002000  2008/2945   30/09/2008   SOGAMA   tratamento r.u. setembro  31.734,65 

€ 

442 22706 
002068  2008/3570   31/10/2008   SOGAMA   Tratamento R.U outubro 2008  29.893,91 

€ 

442 22706 
002396  2008/3924   30/11/2008   SOGAMA   Tratamento R.U. novembro 2008  25.703,99 

€ 

451 22000 
000135  A/6635   30/12/2008  

 CENTRO DE 
IMPRESIO DIGITAL 
S.L.  

 Tarjetones impresos   77,72 € 

451 22107 
000115  001081/2008   31/12/2008  

 FARMACIA 
MARTINEZ PARAJO   productos botiquines albargues  35,84 € 

451 22602 
001969  11-2008   13/10/2008  

 BERTOLA 
RODRIGUEZ XURXO   Deseño e montaxe rótulo mediateca  800,40 € 

451 22606 
000133   26/12/2008 

 BLANCO REY 
MANUEL  

 Preparacion exposicion "do San Martiño 
ás Cabezas…"  

3.200,00 € 

451 22606 000151 000995  28/12/2008   TABERNA MELLA   Pinchos coros  311,60 € 

451 22606 
000152 

  
 21/12/2008  

 BUSTELO FABEIRO 
VICENTE   Pinchos progamación cultural 2008  300,00 € 

451 22607 
000097  2008/324   31/12/2008  

 MULTICENTRO 
DANIEL PERNAS   productos dpto cultura e deportes   32,73 € 

451 22607 
000163 37  09/12/2008  

 BANDA DE MÚSCIA 
DE ARCA  

 Actuación banda  de música convenio 
deputación  

900,00 € 

451 22607 000164  64/08   27/12/2008   ORAL DE GALICIA   Varias actuacións convenio deputación  601,00 € 
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451 22607 
001654  6/08   16/07/2008  

 ASOCIACION 
CULTURAL FOLLA 
NOVAS  

 actuación de Kevin Carr  500,00 € 

451 22706 
000160  A118/2008   23/08/2008  

 PISTACATRO 
PRODUCTORA DE 
SOÑOS S.L.  

 Manualidades verán 08  634,40 € 

451 22706 
002531 

  
 03/12/2008  

 ORIHUELA CONDE 
DAVID  

 Minuta obradoiro artes plásticas 
novembro 08  330,00 € 

451 22706 
002564 2  14/11/2008  

 PARENTE MOREIRA 
ERICA   Actividades mediateca  288,00 € 

452 21300 
000126 92009867  31/12/2008  

 FORNECEMENTOS 
GALEGOS SL  

 mantenimento fotocopiadora cultura e 
deportes  489,76 € 

452 21300 
000129  F00100   23/12/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   mantenimento e arranxos fontanería  2.488,15 € 

452 21300 
002135  F00095   05/11/2008  

 INSTALACIONES 
GALIVEN   Reparacións fontanería varios concello  305,66 € 

452 22706 
000156 2008387  31/12/2008  

 EXPRES DE VEA 
S.L.   Transporte en autocar dpto deportes  321,00 € 

452 22706 
000162 1  10/05/2008  

 SONEIRA MELLA 
CARLOS   Tentempie campionato de tiro  148,75 € 

452 62200 
002522 4845  16/12/2008  

 EXCLUSIVAS 
DEPORTIVAS 
GALEGAS S.L.  

 Adquisción pista skate   11.046,46 
€ 

463 48901 
000148  21/08   30/12/2008  

 FUNDACION 
REFUXIO ANIMAIS   Cota terceiro cuatimestre set  a dec 08  11.239,87 

€ 

511 20300 
000136 00004621  31/12/2008  

 MAQUINARIAS 
OTERO S.L.   Aluguer maquinaria cuadrilla de obras  23,20 € 

511 20300 
000137 00004701  31/12/2008  

 MAQUINARIAS 
OTERO S.L.   Aluguer maquinaria cuadrilla obras  23,20 € 

511 21000 
000120  H01333   31/12/2008  

 CAMILO 
CARBALLAL S.L.  

 Formigón cuadrilla de obras campo da 
festa reis  630,56 € 

511 21300 
000090  CR280405   31/12/2008  

 NEUMATICOS 
PONTEVEA SL   arranxos pinchazo furgón  8,00 € 

511 21300 000091 148  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   Liquido desconxelante e outros  11,25 € 

511 21300 
000127  A/614   31/12/2008  

 MAQUINARIA 
CONDE VALENTE 
S.L.  

 mantneimento e arranxos maquinaria 
cuadrillas  

474,28 € 

511 21900 
002313  A/2008271   31/10/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   materiais cuadrilla de obras municipais  724,14 € 

511 21900 
002465  H01291   15/12/2008  

 CAMILO 
CARBALLAL S.L.   adquisición formigón obras municipais  1.711,53 € 

511 21900 002491 14396 29/11/2008  MELLA CALVO S.L.  Materiais obras municipais 892,33 € 

511 21900 
002532  223/08   18/12/2008  

 TRANSPORTES Y 
MAQUINARIA C.P. 
S.L.  

 Desbroces na parroquia de Luou  8.740,37 € 

511 21900 002538 2008  25/11/2008   QUIMICA 2000 SA   500 unidades de BP-2363  2.981,20 € 

511 21900 
002540 280  15/12/2008  

 MADERAS 
CAJARAVILLE SL   Táboa encofrado  301,58 € 

511 22103 000076  G-176   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  506,30 € 

511 22103 000078  G-746   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible vehículos municipais  137,32 € 

511 22103 000079  G-747   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   Combustible desbrozadora  150,40 € 

511 22103 000080  G-749   31/12/2008   VALDES NUÑEZ S.L.   combustible vehículos municipais  25,00 € 

511 22103 000092 1016  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   combustible vehiculos municipais  260,20 € 

511 22103 000093 1017  31/12/2008   E.S.PONTEVEA   combustible vehículos municipais  180,70 € 

511 22109 
000123  A458   31/12/2008  

 GOMEZ Y FANDIÑO 
S.L.   materiais cuadrilla de obras  229,82 € 

511 22109 000124 427  29/12/2008   ORVISAHOUSE SL   Materiais cuadrilla de xardíns  142,09 € 

511 22109 
000134  A/175   30/12/2008  

 MARTINEZ 
VAZQUEZ JOSE 
RAMON  

 Productos cuadrillas  22,23 € 

511 22109 
000138 20000797  31/12/2008  

 MAQUINARIAS 
OTERO S.L.   Adquisición tableros anticapa  131,27 € 

511 22109 
000150 000218  30/12/2008  

 PEREIRA Y 
SÁNCHEZ S.L.   Sumnistro rejillas cuadrilla de obras  651,92 € 

511 22109 
000154  A/2008324   31/12/2008  

 VALIÑO CALO 
MANUEL   materiais cuadrilla de obras  110,20 € 

511 22109 
000157  2008/1138   30/11/2008  

 SEÑALIZACIONES 
D.L.C. S.L.   Suministro de carteis de licencias  340,85 € 
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511 22109 
000159 003494  31/12/2008  

 RODIÑAS 
MILLADOIRO SIL   materiais obra cuadrilla  187,22 € 

911 46200 
---  ---  30/12/2008 

 MANCOMUNIDAD 
COMARCA DE 
COMPOSTELA  

 Aportación anualidade 2008  
8.500,00 € 

            
 TOTAL  1.027.911,

93 € 

 
 

Segundo.- Que, en relación ás facturas do bonobus, se faga un plan para buscar unha 

solución a ese problema e se lle presente á oposición. 

 

Terceiro.- Que respecto daquelas facturas que segundo o departamento de 

intervención teñan carácter subsanable, e que se recollen a continuación, se proceda, 

no seu caso, a súa subsanación e se traian a un próximo pleno. 

 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 21200 1499 197  30/04/2008  
 MOSQUERA BARREIRO 
JOSE MARIA  

 Reparación parque Casal, 
Campos, Coto  1.107,80 € 

313 22706 2388  08*000115   30/11/2008  
 ALONSO BEIROA 
ALVARO   Trasloado noelia barrientos  140,45 € 

313 22706 2389 200400108  15/11/2008  
 ALONSO BEIROA 
ALVARO   taxi svs sociais  42,80 € 

313 22706 2390  08*000101   31/10/2008  
 ALONSO BEIROA 
ALVARO   traslado en taxi svs sociais  48,15 € 

313 22706 2477 2  29/12/2008  
 BERMEJO GONZÁLEZ 
PILAR  

 Proxecto prevención no ámbito 
educativo escolas  2.000,00 € 

422 21200 1482 56  21/08/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos de pintura no colexio 
dos Tilos  19.056,94 € 

422 21200 2208 204  13/10/2008  
 MOSQUERA BARREIRO 
JOSE MARIA  

 Arranxos carpinterías colexio da 
Ramallosa  4.481,08 € 

422 63200 1966 71  16/10/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Formación solera en acera ext 
colexio ramallosa  2.069,44 € 

422 63200 2222 60  10/09/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos realizados grupo escolar 
de Cacheiras  11.254,74 € 

422 63200 2379 89  04/12/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos saneamento colexio 
Ramallosa  2.996,28 € 

441 61105 1833  08/09-5   30/09/2008   FERORSA SL  
 Ampliación abastecemento en 
Regoufe  13.479,10 € 

452 62200 1518  f00074   05/06/2008  
 INSTALACIONES 
GALIVEN  

 Reparacións centros saúde, 
instal. rego Milladoiro  601,60 € 

511 21000 2539 2008421  30/11/2008   EXCAVACIONES MIDON  
 Varias obras de 
acondicionamento  7.722,38 € 

     TOTAL  65.000,76 € 

 



 

 - 37 - 

O Sr. Alcalde pide explicación de voto e sinala que a postura do equipo de goberno é 

que quen fai o traballo ten que cobralo, polo que non teñen un criterio para aprobar 

unhas facturas e outras non. 

 

Co permiso da Presidencia, e por alusións, intervén a concelleira do BNG, Dª. Carme 

Hermida, e di que no que se acaba de aprobar existen facturas de cultura, pese a que o 

gasto do Concello de cultura non superou o orzamentado, pero houbo unhas 

imputacións erróneas ao departamento de cultura, cando eran gastos doutros 

departamentos. Explica que leva dous anos no Concello, de oito e media a unha dous 

días á semana, e aínda que sí ven ao departamento de urbanismo, o Sr. Parajó nunca 

foi o seu departamento a preguntar nada relativo aos gastos de cultura a pesar de que 

a súa porta está aberta para todos. 

 

O Sr. Parajó sinala que non é verdade e que sí que estivo nese departamento tres 

veces e unha para que abrira a parte dunha fotocopiadora que so usaba a Sra. Carme 

Hermida. 

 

4º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE CON MOTIVO DA CONMEMORACIÓN 

DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, Sr. Leis Carles. 

 

O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo, de 6/03/2009 (rex. entrada nº 1668, de 

9/03/2009) ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Igualdade, 

Benestar e Servizos Básicos, de 20/03/2009, que se reproduce a continuación: 

 

“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO (previo 
DITÁME da COMISIÓN INFORMATIVA correspondente) O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA, Alexandre Leis Carles, 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 con motivo da conmemoración do día 8 de marzo, Día 
internacional das Mulleres. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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“Un ano máis celebramos a conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller e, como cada 
ano, debemos seguir o inxente labor desenvolvido por milleiros e millóns de mulleres que contribuíron co 
seu traballo, esforzo e, en moitos casos, as súas vidas, á defensa do feminismo, da igualdade e dos 
dereitos das mulleres. 
 
Grazas a este gran esforzo colectivo das mulleres do pasado e do presente, acadáronse grandes avances, 
mais debemos ser conscientes de que aínda queda un longo camiño por percorrer. Aínda que nos 
dotamos de instrumentos lexislativos fundamentais, a actual situación de crise económica, que prexudica 
tanto a homes como a mulleres, fai que os nosos esforzos deban ir unidos para, xuntos e xuntas, ombreiro 
con ombreiro, conseguir superar este delicado momento e lograr a cohesión e a xustiza social, para o 
ben do noso país e de toda a sociedade. 
 
Porén, debemos estar máis vixiantes aínda se cabe, non só para non dar pasos cara atrás nos dereitos 
adquiridos, senón para asentar os fundamentos dun novo e necesario modelo económico e social máis 
equitativo e máis igualitario: a transformación imprescindible do noso país ha incorporar 
necesariamente a experiencia, os coñecementos e os valores das mulleres: non podemos permitirnos 
perder ese enorme potencial. 
 
A actual situación de crise económica puxo en evidencia a insuficiencia dun sistema no que, ademais 
doutros problemas tamén existen importantes fendas de xénero. É o momento de asentar un novo modelo 
económico e social centrado nas persoas e no seu benestar. Un novo modelo que parta do concepto de 
desenvolvemento sustentable, da igualdade real e efectiva e da plena incorporación de homes e mulleres 
como elemento clave de produtividades e eficiencia ao favorecer a utilización da capacidade, o talento e 
a formación en toda a poboación. Unha sociedade moderna que se define como democrática non pode 
prescindir nin da capacidade nin do talento da formación da metade da súa poboación, as mulleres. 
 
Porén, o Partido Socialista se propón manter e continuar potenciando, como tarefa ineludible da nosa 
sociedade, as accións positivas para o acceso e o mantemento das mulleres no mercado laboral, en 
igualdade de condicións en canto ao salario e calidade do emprego; a promoción de políticas para o 
fomento da igualdade no acceso aos postos de responsabilidade nas empresas e a posta en marcha de 
campañas informativas e de sensibilización sobre a corresponsabilidade e conciliación da vida laboral e 
persoal. 
 
A corresponsabilidade e colaboración, entre todas as administracións públicas fai necesario un 
compromiso, tamén e fundamentalmente dos gobernos autonómicos (que teñen transferida a 
responsabilidade en materia de igualdade) para alcanzar a igualdade efectiva. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno 
municipal esta moción, que formula os seguintes acordos: 
1. O Concello de Teo comprométese a aplicar políticas públicas desde a perspectiva de xénero en cada 

unha das súas actuacións. 
2. O Concello de Teo emprenderá accións positivas para aumentar a participación e o mantemento das 

mulleres no mercado laboral e, especialmente, nos sectores estratéxicos. En concreto, no caso da 
adxudicación de contratos para as obras do FEIL introduciranse cláusulas que contemplen ou 
primen a contratación de persoal feminino. 

3. O Concello de Teo intensificará os recursos para fomentar a formación e o autoemprego feminino en 
sectores económicos emerxentes. 

4. O Concello de Teo favorecerá a participación e o protagonismo das mulleres na sociedade da 
información e nas novas tecnoloxías, tanto como usuarias como produtoras de contidos. 
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5. Ínstase ao goberno autonómico á elaboración urxente dun estudo das políticas de igualdade e os 
recursos aplicados por esta Comunidade Autónoma. En base a ese estudo, ínstase ao goberno 
autonómico a solucionar as posibles deficiencias detectadas, especialmente na loita contra a 
violencia de xénero na nosa Comunidade Autónoma. Iso mesmo esiximos no caso do noso propio 
Concello de Teo. 

6. Ínstase ao goberno autónomo a traballar e colaborar activamente coa Administración central a 
través da Conferencia Sectorial de Igualdade e coas administracións locais da nosa Comunidade 
Autónoma, co fin de acadar que Galicia sexa un auténtico referente na consecución da igualdade 
real e efectiva en España.” 

 
 

Aberta a quenda de intervención, o portavoz do PP, Sr. Blanco, a portavoz do BNG, Sr. 
Sisto, e o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajo, amosan a conformidade dos 
seus respectivos grupos coa moción. 
 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
por unanimidade (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), acorda: 
 
1. O Concello de Teo comprométese a aplicar políticas públicas desde a 

perspectiva de xénero en cada unha das súas actuacións. 
2. O Concello de Teo emprenderá accións positivas para aumentar a 

participación e o mantemento das mulleres no mercado laboral e, 
especialmente, nos sectores estratéxicos. En concreto, no caso da 
adxudicación de contratos para as obras do FEIL introduciranse cláusulas 
que contemplen ou primen a contratación de persoal feminino. 

3. O Concello de Teo intensificará os recursos para fomentar a formación e o 
autoemprego feminino en sectores económicos emerxentes. 

4. O Concello de Teo favorecerá a participación e o protagonismo das mulleres 
na sociedade da información e nas novas tecnoloxías, tanto como usuarias 
como produtoras de contidos. 

5. Ínstase ao goberno autonómico á elaboración urxente dun estudo das 
políticas de igualdade e os recursos aplicados por esta Comunidade 
Autónoma. En base a ese estudo, ínstase ao goberno autonómico a 
solucionar as posibles deficiencias detectadas, especialmente na loita contra 
a violencia de xénero na nosa Comunidade Autónoma. Iso mesmo esiximos 
no caso do noso propio Concello de Teo. 

6. Ínstase ao goberno autónomo a traballar e colaborar activamente coa 
Administración central a través da Conferencia Sectorial de Igualdade e coas 
administracións locais da nosa Comunidade Autónoma, co fin de acadar que 
Galicia sexa un auténtico referente na consecución da igualdade real e 
efectiva en España. 

 
 

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

REPRESENTANTES  NOS CONSELLOS ESCOLARES E COMISIÓNS DE 

BAREMACIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE CALO E OS TILOS. 
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O Sr. Alcalde da conta de que a proposta da alcaldía inicial, na que se propoñía unha 

representación do PP e de INTEO, por entender que estes grupos debían estar 

presentes nestes órganos ao ter xa representación o equipo de goberno, foi rexeitada 

por estes grupos, sendo anteriormente rexeitada polo PSOE, o que dou lugar a unha 

proposta modificada formulada na Comisión Informativa de Igualdade, Benestar e 

Servizos Básicos de 20/03/2009, que foi ditaminada favorablemente pola citada 

Comisión. 

 

O Sr. Alcalde da conta da proposta modificada e ditaminada favorablemente que se 

recolle a continuación: 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA MODIFICADA 
 
Unha vez aprobado o Regulamento de organización e funcionamento das escolas infantís municipais e 

posto en marcha o proceso de constitución dos órganos  colexiados dos centros de educacion infantil 

previstos no artigo 31, cómpre designar ós/ás concelleiros/as representantes da corporación municipal 

na Comisión de baremación e no Consello Escolar de cada escola, polo que 

PROPOÑO Ó PLENO DA CORPORACIÓN 

1. A designación, como representante da Corporación Municipal na Comisión de baremación e no 

Consello Escolar da EIM dos Tilos a un/ha representante do grupo municipal do BNG. Dito 

grupo deberá notificar a designación a esta Alcaldía no prazo de dez días. 

2. A designación, como representante da Corporación Municipal na Comisión de baremación e no 

Consello Escolar da EIM de Calo a un/ha representante do grupo municipal do BNG. Dito grupo 

deberá notificar a designación a esta Alcaldía no prazo de dez días. 

Teo, vinte de marzo de 2009 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, amosa a 

súa conformidade coa proposta. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, explica que o seu grupo tomou a decisión de non tomar 

parte en ningún órgano colexiado e di que supón que despois no punto oitavo da orde 

do día se dará lectura os motivos. 
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O Sr. Alcalde di que non ten inconvinte en que a lectura a faga o Sr. Leis. 

 

O Sr. Leis resposta que non trouxo os escritos, por entender que é labor do Presidente 

da Corporación. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con doce votos a favor (6 

BNG e 6 PP) e cinco abstencións (4 PSOE e 1 Grupo Mixto/INTEO), acorda: 

1. A designación, como representante da Corporación Municipal na Comisión 

de baremación e no Consello Escolar da EIM dos Tilos a un/ha 

representante do grupo municipal do BNG. Dito grupo deberá notificar a 

designación a esta Alcaldía no prazo de dez días. 

2. A designación, como representante da Corporación Municipal na Comisión 

de baremación e no Consello Escolar da EIM de Calo a un/ha representante 

do grupo municipal do BNG. Dito grupo deberá notificar a designación a 

esta Alcaldía no prazo de dez días 

 

6º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA DETERMINACIÓN DO XEITO 

DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DA RAMALLOSA. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 16/03/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos 

de 20/03/2009, que se recolle a continuación: 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

APROBACIÓN DA FORMA DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE A 

RAMALLOSA 

Visto o expediente da axuda de construcción e xestión de Escola Infantil Municipal en A 
Ramallosa no marco do Programa PRODER II, AGADER; iniciativa comunitaria Leader +. 

Vista a memoria de xestión de 20 de febreiro de 2008 incorporado ao citado expediente   

Considerando que, de conformidade co citado expediente, resulta preciso que na data límite do 
30 de maio do ano en curso se poña en funcionamento a citada escola infantil municipal, 
debéndose polo tanto levar a cabo os trámites necesarios para poder proceder á contratación 
do servizo. 
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Considerando o disposto nos artigos 85 e 22.2 f) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local, e no artigo 253 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do 
Sector Público, proponse ao Pleno da corporación a adopción do seguinte acordo: 

Único.- Aprobar como forma de xestión indirecta da escola infantil municipal de A Ramallosa a 
concesión. 

En Teo, a 16 de marzo 

O Alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Alcalde explica que a escola infantil foi financiada no 80 % con fondos europeos 

do plan Proder, que está adicado á dinamización da iniciativa privada, polo que aínda 

que o BNG non comparte a concesión como forma de xestión, entende que está 

condicionado polos fondo europeos, traéndose pois a proposta por responsabilidade. 

Explica que o equipo de goberno estudiou a posibilidade de integrala na rede pública 

pero non era viable, propoñéndose polo tanto a mesma forma de xestión que as 

demais garderias. Explica o Sr. Alcalde que a data de hoxe está rematada, tendo o 

concello ata principios de maio para definir a forma de xestión e xustificar a subvención 

que está ingresada e garantida mediante un aval do Concello. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, pregunta 

se o Sr. Alcalde dixo que estaba aberta a fase de concurso. 

 

O Sr. Alcalde resposta que o que dixo é que estaba aberta a matriculación. 

 

O Sr. Parajó di que está claro que foi unha escola que se solicitou cando estaba 

gobernando o Sr. Blanco e que agora está lista. Salienta que é mellor aclarar isto 

porque os membros do equipo de goberno igual din que a pediron eles. Di o Sr. Parajó 

que non entende porque o Sr. Alcalde fala agora de Galiescola cando agora o van a 

cambiar. Opina que o que hai que facer é poñela en funcionamento o máis rápido 

posible porque hai necesidade de prazas no Concello. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta por ser coherente co que defenderon nas escolas de Calo e Os Tilos. Sinala 

que algo diferente é o razoamento do Sr. Alcalde, porque os informes que ten a través 
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de Agader non se corresponden co dito por el. Explica que o feito de que no seu 

momento o expediente de subvención incorporase uns elementos, non implica que 

necesariamente o Pleno teña que acordar esta forma de xestión, tal e como lle dixo 

Elena, que é actualmente a única técnica de Agader, polo que o Pleno pode solicitarlle 

a Agader o cambio da forma de xestión. O Sr. Leis di que fai esa puntualización porque 

se algún cree que a mellor é a xestión directa o debe dicir e apoiar. Salienta que o 

Pleno non está obrigado unha forma de xestión indirecta, podendo pedirse o cambio da 

forma de xestión a Agader. Remata o Sr. Leis sinalando que agora, ao non haber 

galiescolas polo medio, ao Sr. Alcalde xa non lle interesa o tema. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que a escola infantil foi unha xestión do PP 

con Agader ao igual que o Centro de día, que o pediron para aquí e foi para Fixó. O Sr. 

Blanco pídelle o Sr. Alcalde que cando poida lle diga como está o tema do centro de 

día. Explica que para meter a escola infantil como galiescola sería preciso contar coa 

oposición que lle diría que non. Salienta que queren que os rapaces aprendan en 

galego, castelán e inglés e non so en galego. Remata o Sr. Blanco dicindo que algúns 

si que son españois e amosando a conformidade do seu grupo coa proposta. 

 

O Sr. Alcalde di que o Sr. Leis non está contento nunca e que ten que sacarlle punta a 

todo, xa que está de acordo coa modalidade pero está obsesionado coa coherencia do 

grupo de goberno en relación co modelo. Explica que o Pleno pode solicitar un cambio 

da forma de xestión, podendo incluso solicitar estatalizala, aínda que tal e como se 

reiterou polo Director Xeral os fondos buscan fomentar a iniciativa privada e de cara a 

blindarse  está moi acotada a forma de xestión, por iso se propón unha forma de 

xestión que o equipo de goberno non comparte. O Sr. Alcalde reitera que se pode 

solicitar outra forma de xestión engadindo que os membros do equipo de goberno non 

son suicidas e non van a poñer en risco o aval que garante a subvención. O Sr. Alcalde 

di que non vai a negar que na lexislatura do Sr. Blanco se fixo unha petición de 

subvención e que a obra se licitou e rematou na lexislatura actual.  

 

O Sr. Parajó refírese á galiescola de Cacheiras e di que naquel momento cando meteu 

esa moción lle dixo ao Sr. Alcalde que lle daba igual. O concelleiro de INTEO, 

dirixíndose ao Sr. Alcalde, pregúntalle se sabe porque as obras do Fondo non foron a 
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Pleno, sinalando que foi porque os tres grupos querían unha gardería en Cacheiras, xa 

que foi a única obra das propostas que non se meteu. 

 

O Sr. Leis di que na Xunta de Portavoces o Sr. Sisto dixo que baixo ningún concepto 

iría unha escola en Cacheiras se non era unha galiescola. O Sr. Leis anuncia o apoio 

do seu grupo á proposta. 

 

O Sr. Blanco amosa a conformidade do seu grupo coa proposta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

unanimidade (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto/INTEO), acorda: 

Único.- Aprobar como forma de xestión indirecta da escola infantil municipal de 
A Ramallosa a concesión. 
 

7º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 

REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 16/03/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos 

de 20/03/2009, que se recolle a continuación.  

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Á vista do requirimento para a modificación do Regulamento de réxime interior das escolas 

infantís municipais por parte do Servizo de Inspección  nas Áreas de Familia e Muller da 

Vicepresidencia da Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia (rex. entrada nº 1423, de 

02/03/2009) que parcialmente di: 

 

“Unha vez revisado o regulamento de réxime interior desas escolas infantís dependentes dese 

concello é necesario que se corrixan os seguintes aspectos:  

1- No artigo 11. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e matriculación, 

no apartado b)1. ten que eliminarse a obrigatoriedade de aportar a cartilla de vacinación 

actualizada , dado que as vacinas non son obrigatorias na Comunidade Autónoma de Galicia, 

polo que hai que respectar o dereito dos pais e nais neste aspecto, non pudendo ser causa de 

exclusión esta cuestión. 
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2.- No artigo 12. Baixas apartado h) debe eliminarse ou propor outra redacción, dado que a 

expresión xenérica de outras razóns que poidan xurdir, pode dar lugar a indefensión”. 

 

En virtude do exposto e co fin de atender ao requirimento citado, proponse ao Pleno da 

Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de organización e 

funcionamento das Escolas infantís municipais do Concello de Teo, nos termos seguintes: 

1.- Artigo 11º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e matriculación.  

Suprimir no apartado b) a esixencia de presentación da cartilla de vacinación actualizada, 
quedando o artigo 11 b) redactado segundo se recolle a continuación: 

Artigo 11º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e matriculación. 

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. tarxeta sanitaria 

3. dúas fotografías tamaño carné 

4. impreso de domiciliación bancaria, de ser posible esta modalidade de pagamento 

5. 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”. 

2.- Artigo 12º. Baixas. 

Suprimir como causa de baixa nas EIMs a recollida no seu apartado h) referida a: “h) outras 
razóns que poidan xurdir e que conten coa proposta da dirección da EIM” e suprimir no último 
párrafo do artigo a referencia ao apartado h), quedando o artigo 12 redactado segundo se 
recolle a continuación:  

“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 

As baixas polo determinado nas alíneas e) e g) serán resoltas pola alcaldía previa proposta da 

comisión de baremación”. 

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 automáticamente a tal categoría, e 
o texto íntegro da modificación, 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 confomidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei”. 
 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajo, o 

portavoz do PSOE, Sr. Leis, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a conformidade 

dos seus respectivos grupos coa proposta. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade (6 BNG, 

6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto/INTEO), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de organización 

e funcionamento das Escolas infantís municipais do Concello de Teo, nos termos 

seguintes: 

1.- Artigo 11º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e 
matriculación.  
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Suprimir no apartado b) a esixencia de presentación da cartilla de vacinación 
actualizada, quedando o artigo 11 b) redactado segundo se recolle a 
continuación: 

Artigo 11º. Relación definitiva de admitidas e admitidos, listaxe de espera e 

matriculación. 

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. tarxeta sanitaria 

3. dúas fotografías tamaño carné 

4. impreso de domiciliación bancaria, de ser posible esta modalidade de 

pagamento 

5. 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”. 

2.- Artigo 12º. Baixas. 

Suprimir como causa de baixa nas EIMs a recollida no seu apartado h) referida a: 
“h) outras razóns que poidan xurdir e que conten coa proposta da dirección da 
EIM” e suprimir no último párrafo do artigo a referencia ao apartado h), quedando 
o artigo 12 redactado segundo se recolle a continuación:  

“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: 

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. 
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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 

As baixas polo determinado nas alíneas e) e g) serán resoltas pola alcaldía previa 

proposta da comisión de baremación”. 

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 automáticamente a tal 
categoría, e o texto íntegro da modificación, 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 
confomidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei. 
 

 

8º.- DACIÓN DE CONTA DA RENUNCIA DE CONCELLEIROS/AS DO GRUPO 

MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE NOS CONSELLOS ESCOLARES DOS CEIPs DA 

RAMALLOSA E CALO E DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOVOS 

NOMEAMENTOS. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 16/03/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Educación e Mocidade de 20/03/2009, 

que se reproduce a continuación. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Vistos os escritos presentados con data de 25/02/2009 (rex. entrada nº 1281) e 04/03/2009 

(rex. entrada nº 1516) polo portavoz do PSOE. D. Alexandre Leis Carles e pola concelleira 

do PSOE Dª. Sandra Riveiro Carro, renunciando a súa condición de representantes do 

CEIP de Calo e do CEIP da Ramallosa, respectivamente. 

Sendo preciso facer un novo nomeamento, proponse ao Pleno da corporación a adopción 

do seguinte acordo: 
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Primeiro.- Nomear como representante nos Consellos Escolares do CEIP de Calo e do 

CEIP da Ramallosa á concelleira delegada de educación e mocidade, Dª. Carme Diéguez 

González. 

Segundo.- Notificar o represente aos Centros Escolares correspondentes para o seu 

coñecemento e efectos oportunos. 

En Teo, a 16 de marzo 

O Alcalde 

Martiño Noriega Sánchez 

O Sr. Leis pide que se lean os escritos presentados. 

 

O Sr. Alcalde explica que se trata de dar conta das dimisións dos concelleiros do 

PSOE, que presentaron un escrito argumentativo. Opina que tales escritos son 

bastante desafortunados polo que non pode o portavoz do PSOE pedir que se proceda 

á lectura dos mesmos, porque son bastante desafortunados non compartíndose 

ademais polo equipo de goberno os motivos expostos. 

 

O Sr. Leis sinala que él non dispón dos escritos e pídellos ao concelleiro do Grupo 

Mixto, Sr. Parajó, que llos facilita.  

 

O Sr. Leis di que o seu grupo seguirá intentando a busqueda do diálogo entre todas as 

forzas políticas e procede a dar lectura do escrito presentado por el de data 24/02/2009 

(rex. entrada nº 1281, de 25/02/2009), nos termos seguintes: 

 

“En resposta á actitude absolutamente contraria ao diálogo que vostede e o seu 

goberno veñen manifestando a cotío no seo da Corporación de Teo e que tivo a súa 

máis significativa e recente expresión no seu rexeitamento ao consenso institucional na 

aplicación dos fondos Estatais de Investimento Municipal que, no caso que me atinxe 

máis directamente como representante municipal, impediu siquera admitir a 

posibilidade de destinar parte deses investimentos á construcción da aula de servizos 

múltiples e biblioteca do CEIP de Calo, por medio da presente trasládolle a miña 

renuncia como representante do Concello no Consello Escolar deste centro educativo. 



 

 - 50 - 

Agardando que esto sirva para que vostede e o seu grupo fagan una reflexión sobre do 

grave deterioro da vida política en Teo que provoca o seu recurrente comportamento 

contrario aos principios máis elementais das normas de funcionamento democrático 

dunha corporación municipal. 

Alexandre Leis Carlés 

Concelleiro do Grupo Municipal Socialista de Teo”. 

 

A continuación a concelleira do PSOE, Sra. Riveiro, procede a dar lectura ao escrito 

presentado por ela con data de 04/03/2009 (rex. entrada nº 1516) nos termos 

seguintes: 

 

“Sandra Riveiro Carro, concelleira do Partido Socialista de Teo presento a miña 

renuncia como representante municipal do CEIP da Ramallosa como xa manifestamos 

no pleno celebrado en decembro. 

O grupo municipal socialista tomou esta decisión como medida de protesta polas 

distintas actitudes que esta a levar a cabo o grupo de goberno cos distintos grupos da 

oposición e máis concretamente co grupo socialista. Nos últimos meses vimos sufrindo 

por parte do goberno municipal un réximen dictatorial e máis concretamente polo seu 

alcalde no que moitas das nosas mocións presentadas en tempo e forma non son 

incluídas na orde do día, non se dialoga coa oposición para nada e por colmo non se 

conta con nós nin co resto da oposición para decidir onde invetir os Fondos Estatais. 

 

Manifesta a falta de sensibilidade polo grupo de goberno no senso educativo o cal 

nalgunha ocasión e moi difícil de xustificar como representante municipal. 

 

Sandra Riveiro Carro 

Concelleira do Partido Socialista de Teo 

 

O Sr. Leis refírese aos “espazos de convivencia” dos que di falaba no seu momento o 

Sr. Alcalde e sinala que está constatado que o Sr. Alcalde sistemáticamente vulnera a 

lei co tema das mocións. Sinala que o seu grupo non fai calumnias, senón que 

simplemente se trata dunha constatación de feitos que hoxe se puido comprobar no 
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Pleno que se está a celebrar, cando existe unha proposta de alcaldía e un voto en 

contra do grupo de goberno ante unha proposta da oposición. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que está de acordo coa proposta, aínda que 

tamén resulta preciso botarlle a bronca ao Sr. Alcalde polo que fixo en relación co 

Fondo estatal de investimento local. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

doce votos a favor (6 BNG e 6 PP) e cinco abstencións (4 PSOE e 1 Grupo 

Mixto/INTEO), acorda: 

Primeiro.- Nomear como representante nos Consellos Escolares do CEIP de Calo 

e do CEIP da Ramallosa á concelleira delegada de educación e mocidade, Dª. 

Carme Diéguez González. 

Segundo.- Notificar o represente aos Centros Escolares correspondentes para o 

seu coñecemento e efectos oportunos. 

 

9º.- DACIÓN DE CONTA DAS CONCLUSIÓNS DA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE AS OBRAS DO TRAMO DE ESTRADA DE SOLLÁNS-LUOU. 

O Sr. Alcalde explica que o Sr. Rama, Presidente da Comisión de Investigación, lle 

pediu dar lectura persoalmente das conclusións da Comisión de Investigación. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, explica que a Comisión de Investigación foi creada 

polo Pleno da Corporación, na sesión de 29/10/2008 e procede a dar lectura ás 

conclusións da Comisión de Investigación nos termos seguintes: 

 

“2. CONCLUSIÓNS 
 
2.1.- Feitos. 
 

Esta Comisión de Investigación sobre as obras de afirmado e acondicio- namento dos tramos 

Mazas-Quintáns e Veiga da Brea-Igrexa de Luou, da estrada Milladoiro-Pontevea créase por 

acorda do Pleno da Corporación con data 29/outubro/2008. 

 

Esta Comisión de Investigación despois de escoitar aos declarantes antes relacionados e despois 

de analizar exhaustivamente a documentación correspondente, chega ás seguintes conclusións: 
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1.- A orde de execución das obras en base a un proxecto modificado non autorizado previamente 

polo Pleno da Corporación nin iniciada a súa tramitación conforme aos procedementos 

establecidos, partiu do Sr. Concelleiro-delegado de obras, D. Rafael Sisto Edreira, según él 

mesmo recoñece expresamente”. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Rama que non ten inconvinte en que faga a lectura completa, 

pero que do que se trataba era de dar lectura ás conclusións. 

 

O Sr. Rama resposta que está lendo as conclusións. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se está procedendo á lectura de todo o relatorio. 

 

 
O Sr. Rama continúa coa lectura das conclusións de Comisión de investigación, nos 
termos seguintes: 
 

“2.- Quedan demostradas as nulas ou escasas garantías técnicas dun mínimo de calidade na 

realización das obras, por canto: 

 

. Optase por un grosor do afirmado de aglomerado en quente de 4 cm., cando ao mesmo tempo, 

dentros do mesmo programa (PCL 2007) e executada pola mesma empresa, se realizan obras 

similares nos tramos Sisto- Vilar e Guldrís-Lamas con espesores de 6 cm. 

. O Sr. Sisto recoñece que se fixo así para “adecuar a obras ás diponibilidades  económicas” 
co que unha actuación persoal do Sr. Sisto está cuestionando a calidade técnica da obra realizada. 

. Por outra banda, non hai coincidencia entre o espesor (4 cm.) do afirmado que figura no 

proxecto modificado de maio de 2008 e as manifestacións ao respecto do Sr. Rafael Sisto (6 cm.) 

recollidas na acta da sesión plenaria de 28/maio/2008: 

 

“(...) O portavor do BNG sinala que sí hai proxecto e que a  diferencia é, ademáis das 
medicións, o párrafo que di que unha fase consiste en rego de primeria, de segunda e de terceria 
e este que di aglomerado en quente densidade vinte e espesor 6 cm.” 

(a. 43 Acta Pleno 28/maio/2008) 

. Asemade no tramo Milladoiro-Solláns (POS 2008) deste mesma estrada Milladoiro-Pontevea o 

grosor do firme co mesmo material de aglomerado en quende é de 6 cm. A diferencia de criterio 

seguido é evidente. Asemade este feito entra en flagrante contradicción co manifestado polo Sr. 

Alcalde D. Martiño Noriega na sesión plenaria de 38/maio/2008 en relación con esta obra: 

“(...) 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 entre 
tramos como existe ao día de hoxe.”.(26, acta Pleno 28/maio/2008) 

 

Sendo as vinte e tres horas sae do Salón de Plenos a concelleira do BNG, D.ª Carme 
Hermida. 
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“.Según todos os informes recabados de expertos e empresas do serctor 6 cm., é o º espesor 

mínimo recomendado para garantir unha mínima calidade técnica no resultado final deste tipo de 

obras. 

. Nos proxectos técnicos en memorias das obras de afirmado e acondicionamento de estradas que 

o goberno municipal incluíu na súa listaxe para financiar co Fondo Estatal de Investimento 

Municipal óptase por grosores de 8 cm., en firmes con aglomerado en quente. 

Non consta no expediente nin existe según recoñecemento explícito dos responsables políticos e 

técnicos ningún Informe de Control de Calidade das obras en cuestión. 

. Tampouco houbo, como manifesta o Director de Obra designado polo goberno municipal 

ningún tipo de instruccións por parte das autoridades políticas para a realización de informes de 

supervisión e seguemento durante a execución das obras. 

 

3.- Aprecianse “dubidas” fundadas sobre os prezos acordados coa empresa para a execución das 

obras según o proxecto modificado. 

. O propio Director da Obra recoñece literalmente que o prezo de material por metro cadrado 

acordado por Sr. Sisto co empresario !Está moi por baixo dos prezos de mercado”. 

. Según informe de Intervención a empresa contratada aínda non presentou a día 

25/febreiro/2009 “As facturas correspondentes” a esta obra. 

 

4.- Existen evidentes irregularidades formais no procedemento seguido: 

.Os feitos así o demostran e o ratifican as testemuñas dos declarantes que as obras de execución 

do proxecto modificado con aglomerado en quente estaban xa rematadas cando se toma a 

decisión de iniciar o procedemento de solicitude de modificación do proxecto orixinal. 

. Dúbidas sobre da súa propia actuación están recoñecidas implícitamente polo propio Sr. D. 

Rafael Sisto no Pleno da Corporación de Teo de 28/maio/2008 (pp. 28, 40, 42 e 43 da Acta do 

Pleno de 28/maio/2008). 

. Tamén na Proposta Técnica do Director da Obra de abril /2008 faise unha observación 

(páragrafo 7) sobre da necesidade de realizar as obras “unha vez aprobada a modificación”. 

(parágrafo 7). 

. Non existe, como se recoñece de forma manifesta por parte do Director da Obra, do Empresario 

e do Sr. Sisto, a Acta de Recepción das Obras. 

. Existe unha patente e significativa contradicción entre o custe das obras recoñecido polo Sr. 

Sisto no Pleno de maio de 2008 e o custe real de execución recoñecido no proxecto técnico 

modificado e acordado coa empresa: 

“O sr. Sisto di que o tramo de Solláns a Luou custou 65.000 euros a maiores do presupostado 

pola Deputación” (p. 28, acta Pleno 28/maio/2008) 

(....) 

“O sr. Sisto di que pasa que este señor quen a Xunta de Goberno Local de 30 de abril de 2004, se 

gastaron 250.000 euros sen consignación orzamentaria e que veña aquí e porque un, por 

descoñecemento ou por mal asesoramento, gaste 65.ooo euros......” (p. 42. acta Pleno 

28(maio/2008”. 

 

Sendo as vinte e tres horas e cinco minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 
BNG, D.ª Carme Hermida. 
 

“E estes son os datos reais: 

* Custe orzamentado no Proxecto Técnico orixinala probado polo Pleno a a Deputación con rego 

asfáltico: 100.853,05 euros. 
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* Custe orzamentado (e custe real) no proxecto modificado acordado coa empresa con 

aglomerado en quente: 91.303,70 euros. 

 

En conclusión, según estes datos obxectivos extraídos da documentación existente, a obra 

custaría 9549,35 euros menos, cifra moi alonxada dos “65.000 euros a maiores” que sinalaba o 

sr. Sisto. 

* Tampouco coincide para nada o custe total (141.745,12 euros) das obras do proxecto 

modificado con aglomerado en quente que recoñecia o sr. Sisto na sua folla informativa 

distribuída no Pleno de maio/2008 co orzamento (e custe final real) do proxecto técnico 

modificado (91.303,70 euros). A diferencia  é de 50.341,42 euros entre ambas contidades.  

 

2.2- Feitos probados. 
De todo o anteriormente exposto, esta Comisión de Investigación, considera suficientemento 

probado: 

a) Que o trámite seguido por D. Rafael Sisto como responsable político na 

realización das obras é absolutamente contrario aos procedementos legalmente 

establecidos. 

b) Que o Sr. D. Rafael Sisto minte en canto aos grosores utilizados nas obras de 

afirmado. 

c) Que o Sr. D. Rafael Sisto minte en canto ao custe das obras. 

d) Que estas obras provocaron agravios comparativos e alarma social entre a 

veciñanza. 

e) Que estas actuacións poderían provocar un grave quebranto para as arcas 

municipais, ademáis de constituir un grave perxuízo para o interés público en 

canto a máis que dubidosa calidade técnica da súa execucións. 

 

2.3.- Proposta de Acordo. 
Porén, tendo en conta todo o devandito e mesmo que de forma descarada se utilizaron os feitos, 

mediante a terxiversación e manipulación interesada e consciente, para enganar á cidadanía e 

desacreditar aos grupos políticos da oposición que denunciamos os feitos, esta Comisión de 

Investigación ACORDA: 

 

1.- Requerir do Sr. D. Rafael Sisto como responsable político directo dos feitos unha 

rectificación pública no vindeiro Pleno recoñecendo expresamente a irregularidade das súas 

actuacións neste caso e pedindo disculpas aos grupos políticos da oposición e á veciñanza de 

Teo. 

 

2.- No caso de non ser así, esta Comisión de Investigación pide a dimisión deste concelleiro 

como delegado de obras ou ben o seu cese como tal polo Sr. Alcalde”. 

 

3.- Destas conclusións da Comisión de Investigación darase conta ao Pleno na 1ª convocatoria 

ordinaria que celebre.” 

 

O Sr. Alcalde indícalle ao Sr. Rama que non dou lectura a todo, porque omitiu a 

proposta de acordo que aparecía na páxina 8, cando se fala de que “A continuación 

sométese a votación a proposta de conclusións”. 
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O Sr. Rama di que as conclusións aprobadas foron estas. 

 

O Sr. Alcalde sinala que, aínda que él non estivo, ten a acta na que na páxina 8 se 

recollen as conclusións aprobadas. 

 

O Sr. Rama explica que o que non leeu foron as discusións e aportacións que cada un 

fixo. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Rama que se trata dunha dación de contas dunhas 

conclusións, e que o que leeu esta concelleiro foi un relatorio de feitos, existindo unha 

proposta de acordo que non se leeu. O Sr. Alcalde sinala que lle din que hai un voto 

particular. 

 

O Sr. Rama sinala que iso non foi sometido a votación. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o Sr. Rama non se axustou á acta. 

 

O Sr. Rama resposta que sí. 

 

O Sr. Alcalde sinala que ademais de facer un relatorio de feitos, hai un voto particular. 

Opina que, aínda que non forme parte das conclusións, a figura do voto particular é 

legal. O Sr. Alcalde di que, sendo que o Sr. Rama, procedeu á lectura de todo o 

relatorio, vai a permitir que se lea o voto particular. 

 

O Sr. Rama sinala que o acordo definitivo e aprobado foi o que leu el. Dirixíndose ao 

Sr. Alcalde di que pode dicirlle ao Sr. Parajó, ao PP e o BNG, que lean as súas 

conclusións, aínda que algunha non se presentou a votación. Opina o Sr. Rama que o 

Sr. Alcalde é o último en falar e sempre ten a razón. 

 

O Sr. Alcalde di que el é o Presidente da Corporación, que se trataba dunha dación de 

contas e que el ten a acta, que se fixo unha dación de contas polo Presidente da 

Comisión, que se entrou no relatorio dos feitos e que se omitiu o voto particular. O Sr. 

Alcalde pídelle ao Sr. Rama que non manipule. 
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O Sr. Rama resposta que o Sr. Alcalde é o que manipula a todos e non da exemplo. 

 

O Sr. Alcalde sinala que hai dereito a que se lea o voto particular. 

 

O Sr. Rama reitera que non é unha conclusión definitivamente aprobada. 

 

O Sr. Alcalde anuncia que se vai a proceder á lectura do voto particular. 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, da lectura ao voto particular dos tres 

representantes do BNG na Comisión de Investigación nos termos seguintes: 

 
“CONCLUSIÓNS 

 

Vistos os escritos que constan nos expedientes relativos ás obras Veiga da Brea-Igrexa de Luou e 

Quintáns-Mazas e oídas as declaracións das persoas que compareceron ante esta comisión, o 

grupo municipal do BNG extrae as seguintes conclusións: 

1) O procedemento administrativo seguido para a modificación do proxecto inicialmente      

redactado foi o correcto pois existiu un informe do director de obra que o recomendou; 

houbo audiencia co contratista que aceptou a modificación; e procedeuse a encargar a 

redacción dun proxecto modificado que na súa contía non podía superar o 20% do 

proxecto inicial. 

2) Tal e como se indica no informe do director da obra, D. Ignacio Soto, e como el mesmo 

recoñeceu de palabra, a modificación do proxecto, que el aconsellou, xustifícase por 

razóns técnicas de mellora da propia obra. 

3) Tal e como se sinala no informe da secretaría e no do director de obra, a decisión de non 

paralizar os traballos para esperar á redacción do proxecto modificado e á súa aprobación 

polo Pleno tivo a súa xustificación en razóns de interese público, principalmente de 

seguridade viaria, e está amparada pola lei. 

4) Tal e como se deduce do informe da secretaría, a lei prevé que, en casos de interese 

público en que non se paralizan as obras para esperar á realización do modificado, hai un 

prazo de seis meses para á súa aprobación técnica. 

5) Tal e como indicou na súa comparecencia o representante da empresa adxudicataria das 

obras, D. Daniel Prieto Porto, eles aceptaron libremente e sen que mediasen coaccións 

nin promesas de prebendas futuras a realización das modificacións ó prezo indicado, 

condicionado a unha contía que non superase o 20% do proxecto inicial. 

6) Tal e como sinalaron o redactor do proxecto, D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, o 

representante da empresa, D. Daniel Prieto Porto; e mailo director da obra, D. Ignacio 

Soto González, a calidade empregada no aglomerado DM 12 , de 4 cms. Era suficiente 

tendo en conta as condicións previas en que estaba a vía sobre a que se ía colocar. 
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7) Xa que logo, nin na documentación obrante no expediente nin nas declaracións dos 

comparecentes se detecta ningún erro nin indicios de ilegalidade ou de comportamentos 

incorrectos que fagan merecentes de reconvención a ningunha das persoas ou organismos 

actuantes no proceso.” 

 
A Sra. Carme Hermida aclara que se trata dun voto particular ás conclusións, aínda 

que non son conclusións. 

 

O Sr. Leis pide que conste en acta a protesta do PSOE porque do que se trataba era 

de dar conta das conclusións da Comisión de Investigación. 

 

O Sr. Rama sinala que gañaron eles. 

 

O Sr. Blanco di que os concelleiros do BNG retiraron a proposta para a súa votación na 

Comisión e que rematada a votación e cerradas as conclusións, fixeron voto particular. 

 

O Sr. Rama opina que habería que leer a acta enteira. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Sisto se quere comentar algo. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, di que co obxecto de facilitar a modificación do 

proxecto das obras e de que, consecuentemente, o Concello de Teo non renuncie ao 

finaciamento concedido pola Deputación a estas obras, en cumprimento das 

conclusións da Comisión de Investigación das obras do tramo de Solláns–Luou 

plasmadas literal e estritamente nas actas lidas polo seu Presidente, este concelleiro 

“recoñece expresamente a irregularidade das súas actuacións neste caso e pide 

desculpas ao grupos políticos da oposición e á veciñanza de Teo”. 

 

Intervén o Sr. Parajó e sinala que aínda que á última Comisión non puido ir, el tamén 

tiña e formulou na Comisión de Investigación unha proposta que foi rexeitada. 

 

10º.- DICTAME DAS PROPOSTAS DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE 

PROXECTO DO PCP 2007 (AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA 

MAZAS-QUINTÁNS) E DE MODIFICACIÓN DE PROXECTO DO PCP 
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2007(AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA VEIGA DE BREA-IGREXA DE 

LUOU). 

 
O Sr. Alcalde da conta das propostas da 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-Igrexa de 

Luou”, que se transcriben a continuación, salientando que foron ditaminadas 

desfavorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo e que aínda que están 

incluídas nun único punto da orde do día, se van a someter a votación por separado, 

respetándose as propostas iniciais. 

 

“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 55.368.97 €, foi adxudicada á empresa 

Transportes y Maquinaria por 41.532.26 €. 

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. 

Visto o PROXECTO MODIFICADO DE AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA 

MAZÁS-QUINTÁNS (PCP 2007), redactado polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez 

Rodríguez, cuxo orzamento ascende a 49.838,70 €, 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO. PLAN COOPERACIÓN DIPUTACIÓN 

2007. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA MAZÁS-QUINTÁNS, redactado 

polo Enxeñeiro de C.C. y P., D. Gilberto Rodríguez Rodríguez. 
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Segundo.- Remitir o presente á Excma. Deputación provincial da Coruña para o seu 

coñecemento e efectos oportunos. 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

“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 34.554.25 €. 

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. 

Visto o PROXECTO MODIFICADO DE AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA 

VEIGA DE BREA-IGREXA DE LUOU (PCP 2007), redactado polo Enxeñeiro D. Gilberto 

Rodríguez Rodríguez, cuxo orzamento ascende a 41.465,00 €. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO. PLAN DE COOPERACIÓN 

DIPUTACIÓN 2007. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA VEIGA DE BREA-

IGREXA DE LUOU, redactado polo Enxeñeiro de C.C y P., D. Gilberto Rodríguez 

Rodríguez. 

Segundo.- Remitir o presente á Excma. Deputación provincial da Coruña para o seu 

coñecemento e efectos oportunos. 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 



 

 - 60 - 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que non vai a intervir ata a segunda quenda.  

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que as conclusións da Comisión de Investigación 

son claras. Opina que os grupos da oposición demostraron con feitos as irregularidades 

da actuación. Di que é certo que coa intervención do Sr. Sisto se cumpre unha das 

partes das conclusións e salienta que todos os grupos da oposición foron 

extremadamente xenerosos nas conclusións porque en realidade o que se debería 

pedir era a dimisión do concelleiro, pero introduciuse unha primeira parte, co afán de 

abrir unha porta á solución do problema. 

 

Sendo as vinte e tres horas e vinte e sete minutos sae do Salón de Plenos a concelleira 

do BNG, D.ª Carme Hermida.  

 

Salienta o Sr. Leis que iso amosa a vontade de colaboración dos grupos da oposición 

que o BNG ten que recoñecer. O Sr. Leis sinala que están dispostos a modificar a súa 

posición inicial de voto en contra non para aprobar os proxectos, porque suporía dar un 

recoñecemento legal a unhas irregularidade, pero si para permitir a súa aprobación. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que sinala que sendo que se fixeron mal as 

cousas e se xenerou un movemento veciñal para deixar quedar mal á oposición, o seu 

grupo dixo dende un principio que ía a votar en contra e o van a manter. O Sr. Blanco 

agradece as desculpas do Sr. Sisto e dille a este concelleiro que se polo menos se xa 

que o fixo mal non fora tan prepotente quizais hoxe o PP cambiaría o voto. 

 

O Sr. Alcalde  salienta que o BNG fixo na Comisión de Investigación un voto particular 

e di que o seu grupo está convencido de que en todo caso daba igual porque as 

conclusións da Comisión xa ían vendidas. Opina que as mesmas observacións que se 

facían antes da Comisión de Investigación se fixeron despois, pese á presencia dos 

técnicos. O Sr. Alcalde salienta que o Sr. Sisto pediu desculpas e que pese a iso o Sr. 

Blanco mantén a mesma posición. Opina que esa actitude so pode calificarse de 

miserable. 
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Sendo as vinte e tres horas e trinta e dous minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 
O Sr. Alcalde sinala que normalmente as acusacións fanse porque as obras custan 

máis do que deberan custar pero aquí se critica que se gastou menos e hai un bloqueo 

dos cartos da empresa que fixo as obras. O Sr. Alcalde explica que mantivo varias 

conversas coa Deputación e que non entendían nada do que estaba a ocorrer. O Sr. 

Alcalde opina que o Sr. Sisto é moi xeneroso porque aínda que discrepa das 

conclusións, entende que é importante que a empresa cobre e non que se teñan que 

tirar de cartos que o Concello non ten. O Sr. Alcalde, dirixíndose ao portavoz do PP, 

dille que non se vai a ir de rositas e que a historia poñerá a cada un no seu sitio, sendo 

que xa falaran nos próximos meses. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que despois de escoitar ao Sr. Alcalde non 

sabe se o seu grupo cambiará de postura, porque cada vez que intervén é peor. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, e sinala que el dixera que 

tiña que ser coherente, ao igual que co tema das facturas, xa que igual que non é 

lóxico que a xente deixe de cobrar, tampouco é lóxico que se fixera a obra e saian os 

cartos dos bolsillos dos veciños. Sinala que él aprobou o cambio de rego asfáltico a 

aglomerado de todo o tramo de Solláns a Luou. Salienta o Sr. Parajó que o Sr. Alcalde 

di que o Sr. Sisto é moi xeneroso e opina que tamén é un pouco dictador. Remata o Sr. 

Parajó sinalando que como o Sr. Sisto tomou a decisión de pedir desculpas e sendo 

coherente coa votación feito non se momento, se vai a abster.  

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, lamenta a inoportunidade do Sr. Alcalde. Opina que a 

xenerosidade está no PSOE, non no BNG. Opina que o recoñecemento do Sr. Sisto o 

honra, pero que quen está deshonrando ao Sr. Sisto e aos demais concelleiros é o Sr. 

Alcalde. O Sr. Leis sinala que sendo que se trata dunha obra na que se vulneraron os 

procedementos legais segundo a Comisión de investigación, na que se mentiu e que foi 

utilizada contra os grupos da oposición, o que merecía era a petición de dimisión do Sr. 

Sisto. Salienta que as conclusións abren unha porta pero non se pode dicir que xa está 

cumprido e que a empresa cobre, xa que o importante é que acaben as irregularidades. 
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O Sr. Leis opina que vista a proposta do seu grupo non é de recibo a intervención do 

Sr. Alcalde. Cree o Sr. Leis que o Sr. Alcalde ten que facer un esforzo por contener os 

seus esforzos verbais e ver que non existe ningún tipo de animadversión contra el, 

senón unicamente posicións políticas diferentes. Pídelle ao Sr. Alcalde que cree un 

clima diferente, porque entende que así non hai maneira e que o está poñendo difícil. 

Explica o Sr. Leis que había unha moción que non se trouxo ao Pleno onde o PSOE 

pedía directamente a dimisión do Sr. Sisto, polo que hai que ver o esforzo que esta 

facendo o PSOE estando disposto a renunciar a iso e sacar adiante os proxectos.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o comportamento do Sr. Alcalde 

desmereceo de Alcalde. Di que en relación coas ameazas que fixo o Sr. Alcalde 

referíndose aos “próximos meses”, descoñece o que lle terá gardado pero en todo caso 

ten a conciencia moi tranquila e a seguirá tendo. O Sr. Blanco di que as ameazas do 

Sr. Alcalde lle teñen sen coidado. Explica o Sr. Blanco que o outro día o Sr. Sisto 

condicionaba a petición de perdón a que se lle aprobara isto e opina que hai que saber 

comportarse, porque non se pode condicionar a petición de desculpas a que se 

aproben as desfeitas que se fixo. Remata o Sr. Blanco sinalando que o BNG ten que 

respetar o voto do PP, como o PP sempre fixo co voto do BNG. 

 
Non habendo máis intervencións e sometida a votación a proposta da alcaldía de  

modificación de proxecto do PCP 2007 “Afirmado e acondicionamento de pista 

Mazas-Quintáns”, prodúcese o seguinte resultado: 

 

- Votos a favor – 3 BNG 

- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese a proposta novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

 

- Votos a favor – 3 BNG 

- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 
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Persistindo o resultado de empate, decide o voto de calidade do Alcalde, polo 

que a o Pleno da Corporación, acorda: 

Primeiro.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO. PLAN COOPERACIÓN 

DIPUTACIÓN 2007. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA MAZÁS-

QUINTÁNS, redactado polo Enxeñeiro de C.C. y P., D. Gilberto Rodríguez 

Rodríguez. 

Segundo.- Remitir o presente á Excma. Deputación provincial da Coruña para o 

seu coñecemento e efectos oportunos. 

 
Sometida a votación, a proposta da alcaldía de  modificación de proxecto do PCP 

2007 “Afirmado e acondicionamento de pista Veiga de Brea, Igrexa de Luou”, 

prodúcese o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 3 BNG 

- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese a proposta novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 3 BNG 

- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

          

Persistindo o resultado de empate, decide o voto de calidade do Alcalde, polo 

que a o Pleno da Corporación, acorda: 

Primeiro.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO. PLAN DE COOPERACIÓN 

DIPUTACIÓN 2007. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA VEIGA DE 

BREA-IGREXA DE LUOU, redactado polo Enxeñeiro de C.C y P., D. Gilberto 

Rodríguez Rodríguez. 

Segundo.- Remitir o presente á Excma. Deputación provincial da Coruña para o 

seu coñecemento e efectos oportunos. 

 

O Sr. Parajó pide explicación de voto e di que unha vez aprobado este punto é preciso 

que o equipo de goberno reflexione sobre o tema e mire na política para diante e non 
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para atrás, porque se non lle pode pasar como o Sr. Quintana co yate, que tivo que ir 

para casa. 

 

11º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE RELATIVA A PROPOSTA DE 

CELEBRACIÓN DO 30 ANIVERSARIO DAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS 

DEMOCRÁTICAS. 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, Sr. Leis. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, da conta da moción do PSOE de 06/03/2007 (rex.  

entrada nº 1667, de 09/03/2009), ditaminada favorablemente pola Comisión informativa 

de Presidencia de 20/03/2009, que se reproduce a continuación: 

“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO (previo 
DITÁME da COMISIÓN INFORMATIVA correspondente) O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA, Alexandre Leis Carles, 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 celebración do 30 anerversario das Eleccións Municipais Democráticas. 
O 3 de abril de 1979, tras o referendo maioritario da cidadanía á Constitución de 1978, 
realizáronse as primeiras eleccións municipais, que abriron o camiño da normalización 
democrática en España e á vertebración política da sociedade española. 
 
Nos últimos anos da década dos 70, o noso país recuperaba a democracia, celebrando unhas 
eleccións fundamentais nas que foron elixidos libremente os/as concelleiros/as e os/as 
alcaldes/esas de todos os concellos españois. 
 
A masiva participación electoral na xornada supuxo o mellor recoñecemento ao cambio político 
e ao desexo de inaugurar unha nova etapa democrática na historia de España. A construción 
dos primeiros concellos foi unha festa da liberdade e da democracia, que demostrou a madurez 
da sociedade española. 
 
Durante estes 30 anos, os gobernos locais das cidades e pobos, xunto coas deputacións 
provinciais, consellos e cabidos insulares melloraron significativamente o benestar social dos 
cidadáns, prestándolles un número importante de servizos de calidade. 
 
O cambio e o progreso experimentado nestes anos de democracia débense, en gran medida, ao 
traballo e ao esforzo dos máis de 300 000 alcaldes/esas e concelleiros/as que desempeñaron as 
súas responsabilidades ao longo destes 30 anos. Tamén, polo apoio e a confianza dunha 
cidadanía comprometida co presente e o futuro das súas cidades e pobos. 
 
A resposta dada polos concellos ás demandas dos cidadáns foi fundamental para forxar a 
cohesión social, baseada na solidariedade e na igualdade. 
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As entidades locais foron líderes na mellora da calidade dos servizos á cidadanía e á hora de 
proporcionar benestar e progreso. 
 
A proximidade aos problemas diarios, vitais, inmediatos da xente, os que máis afectan ás súas 
aspiracións e necesidades, unido ao coñecemento máis axustado do medio no que desenvolven 
as persoas os seus proxectos de vida, fixeron do ámbito local un espazo privilexiado para 
mellorar as condicións de vida da veciñanza. 
 
A consolidación dos concellos foi unha das claves do acelerado avance da democracia no noso 
país, converténdose nunha escola de liderado e nun importante viveiro do que se souberon 
nutrir despois outras administracións públicas. 
 
Celebrar o 30 aniversario das primeiras eleccións municipais supón festexar o triunfo dos 
mellores valores democráticos cos que todos nos identificamos: o diálogo, a participación, a 
tolerancia, o compromiso, a responsabilidade, o benestar e o progreso que resumen nunha soa 
palabra: democracia. 
 
Invocando aos escritos de Tocqueville é certo que o concello é, por antonomasia, unha escola de 
cidadanía, resultando ser o mellor escenario para a aprendizaxe cívica e a pedagoxía política. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta para a súa consideración e aceptación 
polo Pleno municipal esta moción, que formula os seguintes acordos: 
 
1. Conmemorar o 3 de abril e organizar actos institucionais, para celebrar as primeiras 

eleccións municipais democráticas en 1979. 
2. Distinguir o día 3 de abril como “Día de portas abertas dos concellos”. 
3. Consensuar con todos os grupos municipais do consistorio un manifesto municipalista 

conmemorativo do día 3 de abril. 
4. Celebrar, ao longo dos próximos meses, diferentes actividades municipais en colaboración 

coa trama asociativa do municipio para conmemorar a devandita data: ciclos de mesas 
redondas e conferencias, xornadas de debate, exposicións de fotografía, etc., relacionadas 
coa vida e a historia do concello democrático. 

5. Promover, ao longo deste ano, o coñecemento dos valores municipais relacionados coa 
tolerancia, a proximidade e a cidadanía entre nenos/as e mozos/as, planificando actos nos 
centros educativos, cívicos e culturais onde interveñan, ademais, representantes de todos os 
grupos municipais. 

6. Organizar un Pleno da Corporación onde os nenos/as sexan os/as protagonistas da vida 
municipal. 

7. Propoñer o nome “3 de abril” a unha praza, parque ou rúa do concello en homenaxe á data 
de celebración das eleccións municipais de 1979”. 

 

Aberta a quenda de intervencións o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, e o 

portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a conformidade dos seus respectivos grupos coa 

moción. 
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O Sr. Alcalde sinala que o BNG quere facer unha enmenda na proposta de resolución, 

no senso de introducir un apartado 8 co seguinte tenor literal: 

 

“8. O Pleno da Corporación municipal acorda dirixirse á FEGAMP para que, desde a 

institución que agrupa aos concellos e deputacións galegas, se teña en conta a 

celebración da efeméride do 30 aniversario da constitución das corporacións locais en 

1979, para reclamar que se continúe co desenvolvemento do Pacto Local, coa mellora 

no financiamento dos concellos e coa consolidación dos servizos que se prestan no 

ámbito municipal, sobre todo aqueles que atinxen a etapa 2005-2009”. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que non ten ningún problema en engadir a 

enmenda proposta, pese a que a moción proposta polo seu grupo tiña un carácter máis 

conmemorativo, e a do BNG máis reinvindicatorio. 

 

Sometida a moción a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade (6 BNG, 

6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto(INTEO), acorda: 

1. Conmemorar o 3 de abril e organizar actos institucionais, para celebrar as 
primeiras eleccións municipais democráticas en 1979. 

2. Distinguir o día 3 de abril como “Día de portas abertas dos concellos”. 
3. Consensuar con todos os grupos municipais do consistorio un manifesto 

municipalista conmemorativo do día 3 de abril. 
4. Celebrar, ao longo dos próximos meses, diferentes actividades municipais en 

colaboración coa trama asociativa do municipio para conmemorar a devandita 
data: ciclos de mesas redondas e conferencias, xornadas de debate, 
exposicións de fotografía, etc., relacionadas coa vida e a historia do concello 
democrático. 

5. Promover, ao longo deste ano, o coñecemento dos valores municipais 
relacionados coa tolerancia, a proximidade e a cidadanía entre nenos/as e 
mozos/as, planificando actos nos centros educativos, cívicos e culturais onde 
interveñan, ademais, representantes de todos os grupos municipais. 

6. Organizar un Pleno da Corporación onde os nenos/as sexan os/as 
protagonistas da vida municipal. 

7. Propoñer o nome “3 de abril” a unha praza, parque ou rúa do concello en 
homenaxe á data de celebración das eleccións municipais de 1979 

8. O Pleno da Corporación municipal acorda dirixirse á FEGAMP para que, desde 
a institución que agrupa aos concellos e deputacións galegas, se teña en 
conta a celebración da efeméride do 30 aniversario da constitución das 
corporacións locais en 1979, para reclamar que se continúe co 
desenvolvemento do Pacto Local, coa mellora no financiamento dos concellos 
e coa consolidación dos servizos que se prestan no ámbito municipal, sobre 
todo aqueles que atinxen a etapa 2005-2009”. 
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12º.- MOCIÓNS 

Antes de entrar no punto decimoterceiro 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 concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajo, sinala que el ten tres mocións que 

presentar. 

 

O Sr. Alcalde habida conta do principio de unidade de acto das sesións, lle propón ao 

Sr. Parajó que as presente por rexistro para o vindeiro Pleno. 

 

O Sr. Parajó resposta que as presentara no tempo que resta. 

 

1.- Moción do Grupo Mixto (INTEO) sobre arranxo de destrozos nas escaleiras xunta á 

gardería de Os Tilos. 

“Antecedentes: Fai aproximadamente 3 meses (pídase informe á Policía Local) un coche 
que debía baixar pola Rúa Ameneiro, a altura da gardería, destrozou parte da escaleira. 
Nese lugar encontrouse a matrícula do vehículo que causou os desperfectos, localizando a 
Policía Local o titular do vehículo. 

Pasados todos estes meses, as ditas escaleiras están sen arranxar, con perigo para os 
transeúntes que utilizan as ditas escaleiras, así como a barandilla cuios ferros podería 
ocasionar danos a algún cativo. Adxunto fotografías. 

A vista do exposto: 

1.- Propoño a aprobación polo Pleno do arranxo, con efecto inmediato, das escaleiras e do 
pasamán. 

2.- Proceder a enviar a factura dos gastos dos arranxos o titular do vehículo causante dos 
destrozos para o seu abono. 

Teo, 25 de marzo de 2008 
 
Asdº. F. Manuel Parajó Liñares” 
 

O Sr. Alcalde pide coherencia e salienta que o que o Sr. Parajó plantexa é un rogo. 

 

O Sr. Parajó di que nunca se pode meter nada. 
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O Sr. Alcalde explica que non se opón a que se fale, que se recolla e que se esixa que 

se cumpra, pero que o que non pode admitir é que se trate como unha moción. 

 

O Sr. Parajó pregunta se non se vai a someter a votación. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non. 

 

O Sr. Parajó sinala que a urxencia é do Pleno. 

 

O Sr. Alcalde di que ningún dos grupos entendería que a proposta é unha moción. 

 

O Sr. Parajó di que lla trasladar maña ao Sr. Alcalde. 

 

O Sr. Alcalde resposta que pode facelo, pero que non se poden adoptar acordos sobre 

cuestións que non sexan competencia do Pleno senón da alcaldía. 

 

O Sr. Parajo volta a preguntar se non se vai a someter a votación. 

 

O Sr. Alcalde resposta que en principio non, porque non é competencia plenaria. 

 

2.- Moción do Grupo Mixto (INTEO) sobre o aumento do número de efectivos na policía 
local. 

“Nos derradeiros meses o noso Concello está a sufrir un importante aumento da 
delincuencia, tanto en roubos como en danos de bens públicos (ejemplo: 
contenedores de lixo queimados, etc.) ou en bens privados. O pasado sábado, 
día 14, na Urbanización Os Tilos, entre as 2,30 e as 4,00 da madrugada, foron 
rotosos cristais dun total de 22 coches, sendo na Rúa Castiñeiro, uns 14 
vehículos que foron danados. Adxunto fotografías dalgúns coches. 

Na actualidade no cadro da policía de Teo, temos 10 efectivos, número 
insuficiente para atender dunha forma mais ou menos axeitada o Concello e 
moito menos batallar a posibilidade de ter un turno de policías durante as 24 
horas do día. 

Polo tanto, a vista do exposto, someto á aprobación do Pleno: 

1.- Aumentar e/ou convocar, con carácter de urgencia máis parazas de policía 
municipal 
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2.- Unha vez realizado o punto anterior, proceder con efecto inmediato a ter 
efectivos policiais no noso Concello as 24 horas do día. 

Teo, 25 de marzo de 25 de marzo de 2009 
 
Asdº. F. Manuel Parajó Liñares” 
  

 

O Sr. Alcalde sinala que hai que diferenciar rogo e moción. Explica que o Sr. Parajó 

plantexa esta cuestión e pide que se adopte un acordo sobre algo que xa está 

convocado.  

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e catro horas e en virtude do 

principio de unidade de acto, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se 

estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

        O Alcalde                           A Secretaria 

 

  

 

 Martiño Noriega Sánchez                    Virginia Fraga Díaz 

 



 

 - 1 - 

A  C  T  A  3 / 2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 25 DE FEBREIRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e cinco de febreiro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. Armando U. Blanco 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 

 

Interventor: 

D. Faustino J. Villamor Iglesias 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS DO 

28.01.2009 E 02.02.2009 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 16/09 Á 72/09). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DUNHA 

REPRESENTANTE –ESPECIALISTA EN TEMAS EDUCATIVOS PARA O 

CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL. 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DOS ORZAMENTOS  

MUNICIPAIS PARA 2009 E DO CADRO DE PERSOAL. 

5º.- DICTAME DA  PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE GRUPO E 

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DOS MEMBROS DA POLICÍA LOCAL DO 

CONCELLO DE TEO. 

6º.- DICTAME DA RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA 32/09 DO 

29.01.2009, RELATIVO Á CONXELACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS DOS CARGOS 

ELECTOS. 

7º.- MOCIÓNS 

8º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

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

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

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

seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS DO 

28.01.2009 E 02.02.2009 

Acta da sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/01/09. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que quere facer unha puntualización na acta de 

28 de xaneiro, xa que na páxina 22 se recolle que “Salienta o Sr. Leis que existe unha 

conxuntura económica complicada e que dende o principio da lexislatura 
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establecéronse moitas taxas que quizais tiñan sentido”, cando debería engadirse unha 

negación e dicir que “que quizais non tiñan sentido”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto, e sometida a votación a acta da sesión 

ordinaria de 28/01/2009, queda aprobada a mesma por unanimidade dos presentes, 

coa corrección advertida. 

 
Acta da sesión extraordinaria do día 2 de febreiro de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 02/02/09. 

 

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

unanimidade dos presentes.  

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 16/09 Á 72/09). 

 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de xaneiro 

ata o 19 de febreiro de 2009, que comprenden os números 16 ao 72 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 NOMEAMENTO DUNHA 

REPRESENTANTE –ESPECIALISTA EN TEMAS EDUCATIVOS PARA O 

CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

O Sr. Alcalde sinala que no proceso de constitución do Consello Escolar Municipal 

compre nomear por acordo plenario a un representante especialista en temas 

educativos e cede a palabra á concelleira de educación e mocidade D.ª Carme Diéguez 

González. 
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A Sra. Diéguez da conta da proposta de Alcaldía de 17/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión informativa  de educación e mocidade de 20/02/2009. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 

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 e artigo 4 do Regulamento  do Consello 

Escollar Municipal do Concello de Teo, aprobado polo Pleno da Corporación de 28/05/2008 

(BOP nº 252, de 31/10/2008), o Consello Escolar Municipal de Teo deberá estar composto, 

entre outros, por un/unha especialista en temas educativos nomeado polo Pleno Municipal. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeira.- Nomear como especialista en temas educativos no Consello Escolar municipal 

de Teo a Dª. Ana García López (coordinadora do IES de Cacheiras, Teo). 

Segunda.- Notificar o presente á interesada para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

Teo, 17 de febreiro de 2009. 

O alcalde, 

Martiño Noriega Sánchez.“ 

 

A Sra. Diéguez sinala que Dª. Ana García López é a coordinadora do IES de 

Cacheiras. Explica que a decisión tómase porque se trata dunha persoa que traballa no 

citado IES dende fai moitos anos, con experiencia, que coñece a todos os directores/as 

dos centros educativos e que conta ademais cun gran coñecemento do sistema 

educativo en xeral e do Concello de Teo en particular. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta, engadindo que coñece persoalmente á persoa proposta e que é moi 

competente e unha magnífica traballadora. Remata o Sr. Leis manifestando a ledicia do 

seu grupo por esta proposta e anunciando o voto a favor do seu grupo. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta. 

 

Rematado o debate e sometida a proposta a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-

INTEO), acorda: 

Primeira.- Nomear como especialista en temas educativos no Consello Escolar 

municipal de Teo a Dª. Ana García López (coordinadora do IES de Cacheiras, 

Teo). 

Segunda.- Notificar o presente á interesada para o seu coñecemento e efectos 

oportunos. 

 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DOS ORZAMENTOS  

MUNICIPAIS PARA 2009 E DO CADRO DE PERSOAL. 

 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 16/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de economía e facenda de 20/02/2009. 

 
“PROPOSTA DE ACORDO 

 
Confeccionado por esta Alcaldía o orzamento desta entidade para o exercicio 2009, e considerando 
que  na súa tramitación cumpríronse os requisitos que sinala a lexislación vixente e que contén os 
documentos que preceptúan os artigos 165 a 168 e concordantes do R.D. Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e Real Decreto 
500/1990, do 20 de abril, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Aprobar  inicialmente o orzamento da Corporación para o exercicio do 2009 con unhas 
contías no Estado de ingresos de 12.471.497,98 euros, e no Estado de gastos de 11.621.497,98 
euros, coa estrutura en capítulos que de seguido se relacionan:  
  

ESTADO DE GASTOS 
 

A) OPERACIÓNS CORRENTES 
 
 Cap. 1. Gastos de persoal.................................. 3.077.564,15 € 
 Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos.......5.088.179,94 € 
 Cap. 3. Gastos financeiros.....................................164.904,10 € 
 Cap. 4. Transferencias correntes...........................604.000,00 € 
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B) OPERACIÓNS DE CAPITAL 

 
 Cap. 6. Investimentos reais.................................2.499.098,32 € 
 Cap. 7. Transferencias de capital.............................15.000,00 € 
 Cap. 8. Activos financeiros............................................. 0,00 € 
 Cap. 9. Pasivos financeiros.................................. 172.801,47 € 
 
 TOTAL GASTOS............................................11.621.497,98 €. 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
A) OPERACIÓNS CORRENTES 

 
 Cap. 1. Impostos directos....................................2.663.500,00 € 
 Cap. 2. Impostos indirectos.................................1.000.000,00 € 
 Cap. 3. Taxas e outros ingresos...........................1.789.500,00 € 
 Cap. 4. Transferencias correntes..........................4.250.000,00 € 
 Cap. 5. Ingresos patrimoniais.................................. 60.000,00 € 
 

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL 
 
 Cap. 6. Alleamento de investimentos reais...........800.500,00 € 
 Cap. 7. Transferencias de capital........................1.437.997,98 € 
 Cap. 8. Activos financeiros..............................................0,00 € 
 Cap. 9. Pasivos financeiros....................................470.000,00 € 
 
 TOTAL INGRESOS........................................ 12.471.497,98 € 
 
Segundo.- Aprobar o cadro de persoal da Corporación para o ano 2009, que consta incorporado ao 
expediente. 
 
Terceiro.- Expoñelo ao público polo prazo de quince días, por medio de anuncio no taboleiro de 
edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que as 
persoas e as entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que xulguen oportunas, 
consonte o que dispón o artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais (Rdlex. 2/2004, do 5 de 
marzo, en diante LRFL). De non habelas, o orzamento entenderase aprobado definitivamente.  
                                         
    Teo, 16 de febreiro de 2009 
                                                  O Alcalde 
    Asdo.: Martiño Noriega Sánchez” 
 

“CADRO DE PERSOAL 2009 
 

 
A) FUNCIONARIOS DE  CARREIRA: 
 

Nº prazas Escala Subescala Clase Categoría Grupo 

1 Hab. Nacional Secretaría   Entrada A1 
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1 Hab. Nacional 
Intervención-
Tesourería   Entrada A1 

1 Hab. Nacional Secretª-Intervención     A1/A2 

6 Admón. Xeral Administrativa     C1 

1 Admón.Xeral Administrativa-Tesour.     C1 

2 Admón. Xeral Auxiliar Admtva.     C2 

1 Admón. Xeral Subalterna     AP 

            

1 

Admón. Especial 
– Policía Local 
Escala Básica   Oficial C1 

15 

Admón. Especial 
– Policía Local 
Escala Básica   Policía C1 

      

2 Admón. Especial Técnica 
Téc. 

Medio T. Social A2 

1 Admón. Xeral Administrativa     C1 

            

3 Admón. Xeral Subalterna     AP 

            

1 Admón. Especial Técnica Téc.Sup. Arqutecto A1 

1 Admón. Especial Técnica 
Téc. 

Medio 
Arq. 

Técnico A2 

            

 
 
B) PERSOAL LABORAL 
 

Nº 
PRAZAS POSTO GRUPO AS 

1 Técnico Informático C1 

2 Auxiliar Admón. Xeral C2 

1 Auxiliar Arquivo e Biblioteca C2 

1 Telefonista AP 

2 Limpiadora AP 

      

1 Capataz Proteccion Civil AP 

6 Peón Proteccion Civil AP 

      

1 Auxiliar Administrativa C2 

1 Educadora Familiar A2 

1 Traballadora Social A2 

1 Psicóloga A2 

      

1 Técnico Local Emprego A1 

      

1 
Técnico educ e dinam 
xuvenil A2 

   

1 Arquitecto Técnico A2 
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1 Animador/a Cultural A2 

1 Bibliotecaria/o A2 

1 Alfabetizador/a Dixital C1 

      

1 Animador Deportivo C1 

1 
Coordinador Act. 
Deportivas C2 

1 
Oper. Mto e dinam. 
Instal.dep C2 

      

1 Encargado Obras Mpais. C2 

2 Oficial Albanelería AP 

1 Servicios Múltiples AP 

4 Peón Obras Mpais. AP 

2 Tractorista AP 

1 Encargado servizos basicos C2 

7 Peón servizos básicos AP 

   

1 Técnico de Medio Ambiente C1 

 
C) PERSOAL EVENTUAL 
 

Nº 
PRAZAS. 

Denominación 

1 Gabinete Alcaldía 

1 Responsable comunicación 

 
Teo, 16 de febreiro de 2009. 
O Alcalde 
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que a proposta contempla un montante de gasto que ascende a 

11.621.497,98 € e un montante de ingresos de 12.471.497,98 €. Sinala que a proposta 

está xustificada polo plan de aforro que obriga a ter un superávit de 850.000,00 €, 

tratándose polo tanto dun orzamento onde prima a austeridade. Salienta o Sr. Alcalde 

que aínda que o Concello ten un problema de asimetría entre gastos e ingresos resulta 

preciso forzar ao máximo o control do gasto e ser responsables, dada a conxuntura 

tanto a nivel global como municipal e a débeda que se arrastra. Nese senso os 

investimentos que se contemplan están adheridos a plans supramunicipais, 

fundamentalmente da Deputación e algunha outra liña de subvención, ademais dos que 

foron aprobados noutros anos. Hai un importante recorte de gastos en todas as áreas 

sen excepción. Inténtase manter o investimento en política social e tamén en políticas 

de conciliación e de subvencións, mantendo as subvencións nominativas e o montante 

nas subvencións educativas e nas de conciliación. Explica que unha importante 
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porcentaxe dos gastos do Concello se va en gastos correntes e servizos e en gastos de 

persoal. O Sr. Alcalde sinala que o Concello presta unha serie de servizos, que están 

establecidos e consolidados, polo que aí non se fixo ningún tipo de recorte. Salienta 

que os orzamentos propostos son claramente austeros e responden a un acto de 

responsabilidade para sanear as contas do Concello. Remata o Sr. Alcalde sinalando 

que o orzamento proposto dificilmente se podería dar sen o contexto do Fondo Estatal 

de Investimento Local, xa que o mesmo da autonomía para poder executar obras do 

Concello de Teo e permite facer ese exercicio de responsabilidade. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que está claro que hoxe é un día importante ao traerse o orzamento a Pleno. Di que é 

un orzamento que se trae con retraso porque debería estar aprobado antes do 31 de 

decembro como se lles lembraba a eles durante moitos anos. Opina que os 

orzamentos son irreais e di que non sabe se será mellor prorrogar os do pasado ano ou 

intentar aprobar os que se propoñen. Aclara que entende que son irreais porque 

existen partidas en ingresos que se sabe que non se van a cumprir. Salienta que se 

trata duns orzamentos que foron feitos de forma moi rápida e sen acordo coa oposición 

porque dende a primeira xuntanza que se tivo para tratar de unificar criterios non se 

fixo ningunha máis e non porque a oposición non quixera senón porque non se 

convocou. Di o Sr. Parajó que se fixeron unilateralmente e que o equipo de goberno 

fixo e desfixo a súa maneira. Salienta o concelleiro de INTEO que o feito de que foron 

feitos rápido e con moitas correccións demóstrase cando na propia proposta de acordo 

da alcaldía as operacións de ingresos correntes non se corresponden co que ven no 

orzamento, xa que en impostos directos aparecen 2.673.500 €, cando en realidade son 

2.768.500 €, en impostos indirectos aparece 1.000.000 €, cando en realidade son 

860.000 €, taxas e outros ingresos aparece 1.789.500 € e en realidade son 1.784.500 € 

e en transferencias correntes aparecen 4.250.000 € e son 4.290.000 €. Di o Sr. Parajó 

que polo tanto a proposta de alcaldía non se corresponde en nada cos ingresos do 

orzamento que lle deron, sendo totalmente diferentes. Sinala que iso amosa que os 

orzamentos se fixeron dunha forma rápida, que se corrixiron e que despois non se 

modificou a proposta. O concelleiro do Grupo Mixto opina que os orzamentos son unha 

copia dos do anos pasado, aínda que reducidos. O concelleiro de INTEO pregunta se é 

verdade a discrepancia que pon de manifesto.  
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O Sr. Alcalde di que cree que o Sr.Parajó ten razón e que foi un erro á hora de 

trasladar o documento. 

 

O Sr. Parajó di que a documentación se entregou tarde, mal e arrastro, sendo incluso 

que hoxe pola mañá lle foron entregadas as bases de execución. Sinala que atopa 

problemas co plan de saneamento que se aprobou o ano pasado, xa que aparece 

como que se vai a regularizar en tres anos, aparecen 380.000 € que ten que aportar o 

Concello e un crédito de 470.000. Ese crédito no ano 2010 ten que cancelarse porque 

no 2011 non pode haber ningún crédito pendente do plan de saneamento. Pregunta o 

Sr. Parajó a canto tería que ir o orzamento do 2010 para enxugar todo esto do plan de 

saneamento. O Sr. Parajó di que terán que ser uns orzamentos inmensos e que tal e 

como está a situación non cree que se poidan facer. Sinala que no tema de persoal, 

funcionarios que entraron o mesmo día e á mesma hora van a cobrar tres mil euros 

máis que outros que entraron no mesmo día e á mesma hora cando os postos que 

realizan case son iguais. Di que nas retribucións de altos cargos aparece unha 

dedicación exclusiva do Sr. Sixto, que será porque voltará cando remate as súas 

labores no colexio ou no instituto ou onde estea, pero que tamén aparecen as 

retribucións da Sra. Carme Hermida, cando presentou o outro día a súa renuncia a 

cobrar, polo que se debería sacar. Remata o Sr. Parajó sinalando que el é partidario de 

que se deixe o orzamento sobre a mesa se corrixan os erros e se volva a traer de novo. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o debate do orzamento é o máis 

importante da vida corporativa municipal. Todo debate orzamentario ten unha 

perspectiva formal, de fondo e unha orientación política. Sinala o Sr. Leis que vai 

esgotar a primeira quenda da súa intervención ocupándose da parte formal, porque 

onte os membros do seu grupo tiveron a oportunidade de escoitar unhas lamentables 

declaracións do Sr. Alcalde en relación ao procedemento seguido na elaboración dos 

orzamentos e ao papel que neste proceso xogou o PSOE segundo o Sr. Noriega. 

Salienta que foron unhas declaracións que provocaron estupor e indignación na 

dirección do partido socialista e no grupo municipal porque se trata de declaracións 

cheas de falsidades, polo que se ve obrigado a explicar detalladamente o proceso e a 

cronoloxía dos feitos, para que por unha vez se utilicen argumentos políticos para 

contrastar coa oposición e non a mentira e o engano permanente. Refírese o Sr. Leis a 
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un texto escrito polo Sr. Noriega, publicado no voceiro do BNG en febreiro de 2005, 

chamado “espazos de convivencia”. O Sr. Leis di que vai a proceder á lectura dalgúns 

párrafos do mesmo porque hai que ser coherente co que se escribe cando se está na 

oposición e cando se está no goberno. Salienta que nese texto o Sr. Alcalde dicía que 

“na política como noutros outras cousas da vida é importante encontrar espazos de 

convivencia”. O Sr. Leis di que lamentablemente este discurso o podería subscribir o 

seu grupo aínda que non saben se agora o podería subscribir o Sr. Noriega. O Sr. Leis 

di que vai a pasar a explicar o que ocorreu no proceso de elaboración dos orzamentos. 

Explica que o luns dezaseis de febreiro de 2009 recibiu unha chamada do gabinete da 

alcaldía para preguntarlle cando podía pasar esa semana porque o Sr. Alcalde quería 

entregarlle persoalmente os orzamentos, respostando él que ata o Xoves non podía 

polo que se quedou para ese día. Explica que o Martes 17 tiveron unha xuntanza do 

grupo municipal e que ese mesmo día o Sr. Rego levou a convocatoria da Comisión 

informativa para o Venres cunha copia incompleta do borrador dos orzamentos, polo 

que se queda para o Xoves e practicamente de forma simultánea se convoca a 

Comisión informativa. Explica o concelleiro do PSOE que nese momento e á vista da 

postura non dialogante do Sr. Alcalde os membros do seu grupo decidiron non acudir a 

esa entrega de documentación. Explica que o borrador entregado era incompleto, xa 

que practicamente so viña a partida de ingresos e gastos, e  toda a demais 

documentación que esixe a Lei Reguladora das Facendas Locais, o 90 % desa 

documentación, non aparecía, aínda que se acompañaba dunha carta do Sr. Alcalde 

onde se dicía que  “a información complementaria atópase a súa disposición na 

Secretaría do Concello e o horario de consulta será o xeral de funcionamento da 

Administración municipal”. O portavoz do PSOE sinala que nos últimos anos esto é a 

segunda vez que ocorre, xa que antes incluso a documentación se lles entregaba 

incluso en disquete. Continúa o Sr. Leis sinalando que o Mércores 18 comunicou a 

decisión da executiva municipal á xefa de gabinete da alcaldía. Sinala que o Luns 23 

de febreiro tivo a oportunidade de recibir a documentación anexa, e que aínda hoxe 

pola maña se dou conta de que faltaba un documento fundamental, tamén 

contemplado na Lei de Facendas Locais, como son as bases de execución. O Sr. Leis 

di que quere adiantarse aos acontecementos e eximir de responsabilidade á Secretaria 

e o Interventor, porque a responsabilidade política de que se entregue a 

documentación é do Sr. Alcalde. O portavoz do PSOE dille ao Sr. Alcalde que non lle 
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bote a culpa aos funcionarios porque iso é un vello vicio que en Teo ocorría. Di que 

queda absolutamente claro que os orzamentos se retrasan practicamente catro meses 

e que se podería botar man dos voceiros do BNG e do que este grupo dicía, con razón, 

cando o anterior goberno se retrasaba na presentación dos orzamentos. Refírese o Sr. 

Leis ao voceiro do BNG número 14 de febreiro do 2004, onde se falaba dos 

orzamentos do 2003, sinalando que incumprían a lei en varios aspectos e non se 

acompañaba a documentación esixida na Lei de Facendas Locais ao non contar coa 

liquidación, o voceiro número 15 de xuño de 2005, onde se dicía que nin sequera se 

cumpría a legalidade en relación cos orzamentos do 2004, existindo incluso un estudio 

comparativo, o voceiro número 16, onde se fala das mesmas cousas en relación co 

orzamento de 2005 e o voceiro 20 de febreiro de 2007, onde se volvía a insistir do que 

dicía o BNG en relación cos orzamentos, e agora se volta a facer algo máis grave do 

que ocorría na pasada lexislatura. Sinala o Sr. Leis que a segunda certeza é que se 

entregou a documentación incompleta, polo que o Sr. Alcalde minte cando nun medio 

radiofónico di que se entregou toda a documentación e que estaba a disposición de 

todos os grupos da oposición, xa que quedou acreditado que faltaban as bases de 

execución. Salienta o portavoz do PSOE que en terceiro lugar en ningún momento co 

comportamento do Sr. Alcalde existiu marxe para a negociación política, porque non se 

pode convocar aos responsables dos diferentes grupos e inmediatamente convocar a 

comisión informativa porque iso transmite que o Sr. Alcalde non quere negociación, xa 

que esa negociación ten que ser previa incluso á comisión informativa. O Sr. Leis di 

que o Sr. Alcalde oculta nas súas declaracións que con data de 02 de decembro de 

2008 o portavoz do PSOE lle enviou unha carta. O Sr. Leis procede á lectura da carta 

citada nos termos seguintes: 

1/decembro/2008 

“Sr. D. Martiño Noriega Sánchez 
Alcalde de Teo 

Dacordo coa lexislación vixente, abrese o prazo para que a Corporación de Teo elabore e 
aprobe os seus orzamentos para o vindeiro ano 2009. 

A particular situación política de Teo, a sua precariedade económico-financeira e os déficits 
estructurais que padece en materia de equipamentos e infraestructuras, xunto coa 
preocupante coxuntura económica global na que estamos ineludiblemente inmersos, 
obriganos ás forzas políticas a facer un esforzo suplementario encamiñado a buscar 
fórmulas de entendemento que permitan o máximo apoio para a aprobación duns 
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orzamentos para o exercicio 2009 que respondan de maneira eficiente a este preocupante 
estado de cousas. 

Precisamente as circunstancias que nos rodean e moi especialmente os efectos que a 
crise económica xeral pode ter no noso ámbito territorial, esíxenos facer especial fincapé 
na necesidade ética e política de contemplar neses orzamentos actuacións de aforro e 
contención do gasto e de fomento do emprego así como medidas exemplarizantes que 
afecten aos responsables públicos e ás formacións políticas. 

Por outra banda, a recente aprobación polo Goberno español do Decreto-Ley que aproba o 
Fondo de Inversión Municipal con 8.000 millóns de euros para financiar a realización de 
actuacións urxentes en materia de investimentos debe ser un instrumento de xeneración 
de emprego e de modernización das nosas infraestructuras que obviamente non podemos 
desaproveitar. O calendario establecido no devandito Decreto e os requisitos esixidos 
obrígannos a actuar coa máxima dilixencia dentro dun marco xeral de concertación e 
consenso de todas as forzas políticas municipais. 

Con este fin, a través da presente particípolle da miña sinceira disposición para, cando o 
estime necesario, manter próximamente unha primeira xuntanza persoal con vostede co fin 
de intercambiar impresións ao respecto e abrir desa maneira unha segunda fase do 
proceso de negociación sobre estes extremos entre o grupo político que represento e o 
goberno municipal. 

Agardando interprete na sua xusta medida este ofrecemento, e á espera de pronta 
resposta pola sua banda, saúdalle atentamente, 

Alexandre Leis Carlés 
Portavoz do Grupo Municipal socialista” 

 

O Sr. Leis di que unha vez máis, como cos orzamentos do 2008 e co POS, queda clara 

a posición do PSOE en relación ao diálogo. Salienta o portavoz do PSOE que a 

resposta non se fixo agardar e que o cinco de decembro respostoulle o Sr. Alcalde 

dicíndolle que “En resposta ao seu escrito de 2 de decembro con número de rexistro de 

entrada 11.335 no que plantexa diversas cuestións relativas ao Fondo de Inversión 

Municipal e á elaboración dos orzamentos para o exercicio do 2009, agradézolle o 

espíritu de colaboración demostrado na súa comunicación e infórmollo que nestas 

datas recibira unha convocatoria para tratar en exclusiva na Xunta de Portavoces este 

e outros asuntos”. O Sr. Leis sinala que nunca máis voltaron a saber nada e que era 

necesario explicar isto para que non se intente enganar á cidadanía. Opina que queda 

claro que por parte do equipo de goberno existiu un claro rexeitamento ao diálogo e á 

busca de consenso, engadindo que non se celebrou tal Xunta de Portavoces. Di o Sr. 

Leis que outra cuestión que lle pareceu indignante ao seu grupo é que o Sr. Alcalde 

siga utilizando os temas das dedicacións exclusivas para tapar as súas vergoñas. 
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Salienta que o orzamento é un documento que ten que estudarse polo grupo municipal 

e por outras persoas que participan con el e que o Sr. Alcalde volta a utilizar o tema de 

forma absolutamente mezquina e perversa. Di o Sr. Leis que en definitiva queda 

absolutamente demostrado que o Sr. Alcalde quedou instaurado na política da 

imposición e da negativa ao diálogo e ao consenso, razón pola que o seu grupo 

abandonou a Comisión Informativa, sendo que a abstención dos demais grupos foi non 

tanto porque non tiveran unha opinión senón porque non tiveron tempo para estudar o 

tema. Dirixíndose ao Sr. Alcalde o Sr. Leis dille que xa está ben e pídelle que non siga 

utilizando a mentira para intentar xustificar o inxustificable. O Sr. Leis di que pasou con 

esto, co FEIL, co POS e cos orzamentos, quedando claro que o Sr. Alcalde non está 

disposto a dialogar nada. O Sr. Leis di que remata facendo unha referencia que cree 

que hai que facela aos orzamentos do 2008. Sinalando que como son uns orzamentos 

que están baseados nunha grande mentira que aos membros do seu grupo lles 

gostaría que lles respostara a algunha cuestión deses orzamentos. Di que cando 

naquel momento o PSOE facía obxeccións a eses orzamentos, falaba de cinco grandes 

cuestións, como o desfase entre ingresos e gastos, a existencia no anexo de 

investimentos de actuacións directas doutras Administracións Públicas onde o Concello 

non poñía nin un euro e se falaba dos Centros Sociais de Oza e Raris incluídos no Plan 

concertado. Di o Sr. Leis que leu un voceiro ou documento do BNG onde parece que 

estes centros os fixo so a Vicepresidencia da Xunta de Galicia, cando ten entendido 

que se iniciaron moito antes e que hai que ter un mínimo de decoro político para dicir 

que foi unha obra iniciada noutra lexislatura e rematada polo BNG. Lembra o Sr. leis 

que tamén se falaba de muros de contención, que van agora no fondo, da 

reurbanización dos Tilos primeira fase, se falaba do escaso esforzo inversor con fondos 

exclusivamente municipais, falábase de tres actuacións, que practicamente ningunha 

delas está cumprida, falábase da Ponte de Sextelo que está sen executar, da 

reurbanización dos Tilos primeira fase e se falaba da fibra óptica, que despois se 

cambiou porque se deron conta de que era unha barbaridade. Opina o Sr. Leis que se 

lle está dando a razón. Lembra que hai algo máis importante porque o seu grupo dicía 

que se trataba duns orzamentos deliberadamente inflados e en concreto se falaba 

dunha transferencia de capital de tres millóns de euros do Ministerio de Medio 

Ambiente. Di que o PSOE no seu momento manifestou que non existía tal transferencia 

de capital, que era un investimento directo que faría o Ministerio de Medio Ambiente a 
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través da Consellería de Medio Ambiente. O Sr. Leis pregunta onde están eses tres 

millóns de euros que se incorporaron ao orzamento do 2008 como transferencia de 

capital. Di o Sr. Leis que agora o Sr. Alcalde ten a oportunidade de confirmar o que o 

no seu momento defendeu a capa e espada. Remata o Sr. Leis sinalando que deixa 

para a segunda quenda todo o concernente ás cuestións de fondo dos orzamentos, 

engadindo que con esta actitude que amosou o Sr. Alcalde de nula disposición ao 

diálogo e onde hai uns orzamentos do 2008 deliberadamente inflados e polo tanto un 

engano á cidadanía, hai elementos que cuestionaba a credibilidade política do 

Sr.Alcalde para defender os orzamentos. 

 

Sendo as vinte horas e corenta e cinco minutos auséntase do Salón de Plenos a 

concelleira do PSOE, D.ª Sandra Riveiro Carro. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que ten que darlle a razón ao portavoz do 

PSOE, porque describiu a realidade de como se presentaron os orzamentos xa que 

non existiu diálogo nin tempo para estudar o tema. Di que hoxe a mediodía se lle 

entregaron as bases de execución do orzamento e que el tiña máis que facer que mirar 

isto hoxe para traerllo ao Pleno ao Sr. Alcalde. O Sr. Blanco salienta que o orzamento 

tiña que estar aprobado en Decembro e que o Sr. Alcalde sempre o criticou cando eles 

gobernaban, engadindo que ademais se lles dou todo incompleto. Reitera que hoxe a 

mediodía se lle entregaron as bases de execución e pregunta que lles van a dar maña. 

O Sr. Blanco di que el non oíu ao Sr. Alcalde nos medios de comunicación, que llo oíu 

ao Sr. Leis, pero que nos medios de comunicación é onde o Sr. Alcalde mellor saca as 

súas ideas para diante. Di o Sr. Blanco que os orzamentos están feitos polos 

funcionarios e non polos políticos, cousa que antes o Sr. Alcalde criticaba a viva voz, e 

que é o orzamento do ano pasado con iso que inflou o Sr. Alcalde dos tres millóns de 

euros, empeñándose en que virían, aínda que xa se lle dicía dende a oposición que 

non sería así. Opina o Sr. Blanco que tendo en conta a decisión de Xunta de Galicia en 

relación co PXOM as previsión de ingresos na partida 28.200 de ingresos lle parece 

excesiva xa que triplican a recadación do ano 2008 para un plan que mandaron de 

volta con unhas limitacións impresionantes, sendo polo tanto as previsións do ICIO 

abusivas e fora de contexto. 
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Sendo as vinte horas e cincuenta minutos, entra no Salón de Plenos a concelleira do 

PSOE, Dª. Sandra Riveiro Carro. 

 

Di o Sr. Blanco que descoñece se se xustifica o incremento das taxas por ocupación de 

dominio público. O Sr. Blanco opina que se está incumprindo o plan de saneamento. 

Lembra que o remanente de tesourería é negativo en tres millóns de euros e da lectura 

ao artigo 193 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. O Sr. 

Blanco pregunta a razón pola que se aproba o orzamento con un superávit de 850.000 

euros cando a Lei de Facendas Locais é clara e di que o superávit ten que ser igual 

que o remanente de tesourería negativo que foi moi superior ao superávit contemplado 

na proposta do orzamento. 

 

O Sr. Blanco di que ademais de incumprir o artigo citado se concerta un préstamo que 

haberá que amortizar antes da renovación da Corporación, polo tanto hai que 

devolvelo, como dicía o Sr. Parajó, antes de maio de 2111, e se o remanente de 

tesourería do exercicio sae negativo haberá que aprobar os orzamentos do ano 2010 

cun superávit que asumira a carga de 470.000 € que hai que devolver. O Sr. Blanco di 

que tamén quere lembrar que o Sr. Alcalde nunca aprobou nin votou a favor de ningún 

orzamento cando o PP estaba gobernando. Pregunta o Sr. Blanco se pode facer unha 

enmenda a viva voz. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se estiveron agardando as enmendas por escrito, cuxa 

votación se admitiría, previa fiscalización da intervención, pero ao non existir, vaise a 

someter a votación o documento proposto e non se van aceptar enmendas “in voce, 

porque aínda que están contempladas no regulamento ao tratarse dun documento con 

certas peculiaridades, con informe de intervención e que require un equilibrio 

económico, as enmendas deberían ser por escrito. 

 

 O Sr. Blanco sinala que quería que se quitaran as dedicacións do Sr. Sisto, da Sra. 

Carme Hermida, a da periodista e a Secretaría do Sr. Alcalde, ademais de minorar en 

seis mil euros a dedicación do PP e seis mil euros a do PSOE e pasar eses cartos a 

servizos sociais. Reitera o Sr. Blanco que se trata dunha proposta que pensaba facer. 
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O Sr. Alcalde di que o documento pola súa entidade require unhas propostas por 

escrito e equilibradas, ao tratarse dun documento que ten que ter un equilibrio e contar 

co informe de intervención, sendo que por iso resultaba preciso presentar as propostas 

por escrito. Reitera o Sr. Alcalde que se votará o documento tal e como se presenta.  

 

O Sr. Blanco sinala que non se deixou tempo para estudar o documento nin se dou 

lugar para debater sobre el e traer algunha postura dos grupos da oposición. 

 

O Sr. Alcalde salienta que a obriga legal é ter a documentación nas dependencias 

municipais e que o que se trasladou persoalmente, no caso do Sr. Blanco e do Sr. 

Parajó, foi o estado de ingresos e gastos, o estado da débeda e o cadro de 

investimentos, reiterándose por carta, no caso do Sr. Blanco, que estaba todo nas 

dependencias municipais, aínda que despois o Sr. Sisto fixo fotocopias na Comisión. Di 

que do feito de que non se fotocopiara o conxunto non vai a culpabilizar ao Sr. Sisto, 

porque non ten que estar facendo fotocopias,  e menos aos funcionarios porque o único 

que pode falar é cousas boas pola traballo que realizaron, sendo ademais que o 

documento ten un claro perfil político. Sinala o Sr. Alcalde que a documentación estaba 

no Concello, que é onde ten que estar, sendo diferente que os concelleiros entendan 

que se lles tiña que trasladar en conxunto, aínda que el non lembra que a eles se lles 

dera en disquete. Di o Sr. Alcalde que hai que lembrar os momentos nos que era difícil 

acceder a un extracto, e xa non dicir ás copias, cando a día de hoxe non se pon ningún 

tipo de problema en relación ao acceso a información e obtención de copias. Aclara 

que cando falaba dos liberados non o fai no senso de que sexan eles os que teñen que 

estudar o orzamento, xa que entende que é un traballo de grupo, senón que se refire a 

que se se lle traslado ao grupo a vontade de ter unha entrevista, non hai inconveniente 

en tela con calquera dos liberados. Dirixíndose ao Sr. Parajó o Sr. Alcalde dille que 

este concelleiro e el están nas antípodas de posicionamentos políticos, pero que 

nembargantes a súa posición é a máis seria, xa que polo menos tivo a ben mirar a 

documentación. Salienta que na proposta o total de ingresos e gastos correspóndese 

aínda que é certo que existe un erro, tal e como apuntou este concelleiro, pero que se 

ve que é tal. Di o Sr. Alcalde que o Sr. Parajó falou dun orzamento irreal e dille a este 

concelleiro que poden ser optimistas. Salienta o Sr. Alcalde que os membros do equipo 

de goberno tiveron que adicarlle moitas horas ao orzamento para intentar cumprir co 
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plan de aforro. Explica que no ámbito de persoal a única modificación proponse a parte 

e se trata dunha cuestión de equiparación que se arrastraba de atrás, xa que tendo o 

mesmo traballo, uns policías teñen un complemento específico máis elevado que 

outros. Salienta que a única variación refírese á cuadrilla de protección civil xa que 

resulta preciso dotar de estabilidade ao corpo. Tratándose da operación de crédito di o 

Sr. Alcalde que se axusta á legalidade, xa que se non fora así non se faría. Non se 

contratou o pasado ano por diferentes cuestións, entres outras, polo cambio no posto 

de intervención. En relación coa intervención do Sr. Leis di o Sr. Alcalde que algo 

cambiou en Teo cando este concelleiro falou trinta minutos e antes non se podía falar 

máis de catro sen que viñera a policía. Di que por deporte e por perversión recolleu ao 

longo da intervención do portavoz do PSOE algunhas das súas afirmacións, tales como 

“provoca noxo”, “mezquino”, “perverso”, etc, engadindo que despois este concelleiro lee 

un artigo no que se fala de espazos de convivencia. Aclara que estes non se constrúen 

unilateralmente e que os espazos de supervivencia son os únicos que lle quedan co Sr. 

Leis, tendo xa interiorizado que co portavoz do PSOE os espazos de convivencia son 

espazos de supervivencia. Di o Sr. Alcalde que non vai a entrar na cronoloxía e que o 

Sr. Leis foi o único que se negou a ter unha reunión con el, como fixo o PP e INTEO 

aínda que logo poidan ser críticos ao respecto. Tratándose da documentación sinala o 

Sr. Alcalde que xa o deixou claro e que non se vai a escudar nos funcionarios. Salienta 

que hai un traballo político importante. Explica que para o equipo de goberno os 

orzamentos propostos non son cómodos porque lles obrigan a un autocontrol absoluto, 

pero que pensan que é o momento. Di que sería máis cómodo seguir cos orzamentos 

prorrogados pero que non sería real. O Sr. Alcalde di que lle gostaría facer algunhas 

puntualizacións, xa que aínda que o Sr. Leis dixo que ía a utilizar a súa intervención 

para facer unha descrición dos feitos, entrou en cuestións de fondo como por exemplo 

o tema dos tres millóns de euros. Salienta o Sr. Alcalde que vai a facer todo o posible 

por traer eses cartos dende o momento en que apareceu a partida nos orzamentos 

estatais do 2008 e seguen nos do 2009 e dende o momento en que a Consellería de 

Medio Ambiente lle convida para intentar desbloquear o tema. Explica o Sr. Alcalde que 

estaban nos orzamentos do 2008 porque o problema era quen os ía a executar, sendo 

que a día de hoxe parece que o vai a vehiculizar a Consellería de Medio Ambiente. Di o 

Sr. Alcalde que lle consta que o Sr. Leis tivo interese por traer os tres millóns e que 

sabe que é un home que se preocupa polo interese público e común e que pese a iso 
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agora vai e saca iso. O Sr. Alcalde dirixíndose ao Sr. Leis dille que a realidade é 

complexa e que a percepción que ten este concelleiro non é verdade. En relación co 

intervención do Sr. Blanco, di o Sr. Alcalde que o orzamento non é un documento 

elaborado polos funcionarios, aínda que o Sr. Interventor estivo tardes e tardes 

traballando no tema. Lembra que no pleno de xaneiro se lle pediu ao equipo de 

goberno que se levase ao pleno de febreiro e que agora se lle di que non houbo tempo 

para estudar o tema. Pregunta o Sr. Alcalde “en que quedamos”. Salienta que existiu 

participación política e que non son uns orzamentos para botar cohetes. Di que o Sr. 

Blanco fala da Lei de Facendas Locais pero que omite que foi o Pleno o que acordou 

repartir o remanente negativo en tres anualidades. Di o Sr. Alcalde que os membros do 

equipo de goberno asumen o tema das paternidades e que a todos lle está saíndo un 

bandullo que están preocupados. Tratándose do PXOM di que sí que houbo contactos 

co Consellería e sí que os escoitaron. Di o Sr. Alcalde que a segunda paternidade é 

que o Sr. Blanco diga o de dividir a débeda cando é filla deste concelleiro. Opina que 

bastante elegantes foron non falando de paternidades e que non o fixeron eles senón o 

Sr. Blanco, pero que o fillo se hai que quererlle, quéreselle. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) e di que non se entregou a 

documentación nun disquete. Di que houbo momentos no Concello nos que non había 

Secretario e Interventor polo que a labor que se fixo naquel momento tamén é de 

respetar porque se pasaron canutas para poder levar adiante o Concello. Tratándose 

dos orzamentos di o Sr. Parajó que o tema dos específicos debía pasar á mesa do 

acordo regulador para chegar a un entendemento con todos os sindicatos. Di que 

existe unha operación de crédito e que é certo que tiña que estar feita o ano pasado. 

Salienta que aínda que se pode facer mellor resulta preciso corrixir os fallos, corrixir e 

reducir as partidas que se poidan minorar e incrementar outras como as dirixidas aos 

libros e o transporte. Opina que o orzamento debe quedar sobre a mesa, facer unha 

revisión e despois volver a traelo outra vez. 

 

Sendo as vinte e unha hora e quince minutos auséntase do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida Gulías. 
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que a veces a verba fácil do Alcalde lle 

traizoa o subconsciente, como cando di que “leva corenta e cinco minutos aguantando 

isto”. Di o Sr. Leis que el ten o seu tempo porque o elixiron os cidadáns e que non 

aguanta a ninguén. Salienta que non vai a respostar a algunhas cousas ditas polo Sr. 

Alcalde, como que se negou a asistir, porque o seu grupo non quere participar nestes 

paripes. Explica o Sr.Leis que non é unha cuestión súa e que o Sr. Alcalde ten a manía 

de criminalizarlle a el persoalmente. Salienta que o que cuestiona o seu grupo é que o 

Sr. Alcalde fixera figurar os tres millóns como unha transferencia de capital no capítulo 

de ingresos, polo que os orzamentos do 2008 estaban deliberadamente inflados. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos auséntase do Salón de Plenos, o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín Valladares. 

 

O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde nas súas palabras recoñece que non se entregou a 

documentación e que non pode dicir que houbo tempo ata hoxe para estudar o tema. 

Pregunta o Sr. Leis cando lle foi entregada a documentación e di que tratándose das 

bases de execución se lle entregaron porque foi él ao Concello ao darse conta de que 

lle faltaban. Salienta o portavoz do PSOE que non cambiaron tantas cousas. 

 

Sendo as vinte e unha hora e vinte e cinco minutos entran no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida Gulías e o concelleiro do PP, D. Antonio 

Castroagudín Valladares. 

 

Di o Sr. Leis que o seu grupo traballou moito nos orzamentos e que aínda hoxe 

estiveron facendo un estudio comparativo das bases de execución. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e sete minutos auséntase do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Angel Rey Martínez. 

 

O portavoz do PSOE sinala que tratándose dos orzamentos debería ser un texto 

consensuado porque existe un goberno en minoría, porque Teo ten importantes eivas 

estructurais e porque existe un contexto de crise que esixe unha postura unánime de 

toda a Corporación. Opina que tendo en conta iso actualmente hai que entender que a 
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racionalización do gasto non implica necesariamente contención do gasto, que en 

época de crise debería priorizarse o gasto social e que deberán existir xestos claros de 

políticas de fomento do emprego. Tratándose da racionalización do gasto opina o Sr. 

Leis que ven esixido pola situación económica do Concello, pola situación financeira e 

polo retraso do PXOM. Salienta que racionalizar o gasto non é exactamente igual a 

conter do gasto. En época de crise a prioridade é gastar, pero gastar ben, en 

infraestructuras, en gasto social, no fomento do emprego, etc. Di que se deberán 

contemplar medidas exemplarizantes nas retribucións dos altos cargos. Lembra o 

portavoz do PSOE que o Sr. Alcalde no anterior pleno referiuse a dúas renuncias e que 

nos orzamentos nada de nada. Explica que o Sr. Sisto renunciou por incompatibilidade 

legal e a Sra. Carme Hermida por razóns persoais. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, D. Angel Rey Martínez. 

 

Salienta o Sr. Leis que as dedicacións seguen figurando no orzamento sendo polo 

tanto incongruente. Di que o seu grupo bota en falta que os orzamentos non veñan 

acompañados dun plan de racionalización do gasto como o que presentaron eles. 

Tratándose da necesidade de priorizar o gasto social e en infraestructuras di o Sr. Leis 

que non atopa a partida do Fondo Galego de Cooperación, que se diminúen os gastos 

en acción social en 152.129 €, os investimos en estradas e camiños e os investimentos 

en abastecemento e saneamento en 2.850.853,93 €, etc, e que polo contrario se 

incrementa os gastos en atención protocolaria. Reitera que o gasto en acción social se 

reduce sensiblemente. Tratándose de políticas de fomento do emprego di o portavoz 

do PSOE que non existe ningún programa destinado a iso e que a isto hai que 

engadirlle que a penas existe esforzo inversor. Sinala o Sr. Leis que haberá que ver no 

seu momento cantos novos empregos se xeneran coas obras do fondo e que 

tratándose de aspectos xenéricos existe unha minoración en relación cos orzamentos 

do 2008. O Sr. Leis reitera a ausencia dun plan de racionalización do gasto e a 

inexistencia de medidas de fomento do emprego. Sinala que o anexo de investimentos 

se puxo unha especie de caixón desastre e que volta a aparecer a Casa do Concello 2ª 

fase, o edificio da policía 3ª fase, ademais do POS 2008 o POS 2009, a construcción 

da pista multideporte o local de ensaio en Calo, etc. Di o Sr. Leis que non aparece a 
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piscina climatizada e pregunta se desapareceu. Salienta o portavoz do PSOE que con 

todos estes datos deberían retirarse os orzamentos, pero como se teme que esta non 

vai a ser a mensaxe sinala que o que ten que dicir é que teñen razóns de forma e de 

fondo suficientes para votar en contra destes orzamentos, pero que a política é algo 

complexa. Explica o Sr. Leis que os membros do seu grupo tiveron un debate extenso, 

non libre de certa tensión, á hora de fixar a postura do PSOE. Explica que hai que ter 

en conta o interese da cidadanía que o seu grupo ten moi presente, que non lle queren 

dar ao BNG argumentos para disfrazar o seu fracaso acudindo ao victimismo e un 

terceiro factor, que foi decisivo, ao ter unha instrucción do partido expresado polo Sr. 

Zapatero de facer un exercicio de responsabilidade cívica e favorecer a aprobación dos 

orzamentos. Di o Sr. Leis que en virtude desto último o seu grupo, facendo un enorme 

esforzo de xenerosidade, vai a permitir a aprobación dos orzamentos coa súa 

abstención. O portavoz do PSOE lémbralle ao Sr. Alcalde que está pendente o debate 

sobre o estado do Concello e que agardaran a convocatoria dese Pleno. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e sinala que tendo en conta todo o exposto polo 

portavoz do PSOE o que tiña que facer ese grupo era votar en contra, ao que o Sr. Leis 

resposta afirmativamente.  

 

O Sr. Blanco di que él nestes casos non lle fai caso ao partido. O portavoz do PP 

lembra que só se chamou á Policía unha vez para que se fora o Sr. Alcalde do Pleno e 

di que hai que lembrar o teatro que o Sr. Alcalde facía nos Plenos. Di que os do seu 

grupo si que son educados porque non se meten nada cos do BNG en comparación co 

que se metían con eles. Tratándose do traballo conxunto di o Sr. Blanco que o BNG 

traballou so porque con eles non contaron. En canto o PXOM sinala que o Sr. Alcalde 

dixo que o PP era o pai do mesmo, engadindo que o seu grupo sacou un PXOM que 

non era o do BNG, e que se plantexaba coa mellor intención de cara aos veciños e foi 

para arriba costándolle moitos votos. Despois de que se mandara de medio ambiente, 

recortaron o plan nos ríos e regatos a cen metros, levouse ao Pleno e voltouse a 

mandar. Despois se mandou á COTOP, que son da mesma corda que o equipo de 

goberno, e hai que preguntarse se despois non houbo tempo para ir co equipo redactor 

e cos técnicos, ou incluso se fai falla cunha manifestación, para ir a defendelo á Xunta 

porque se o equipo de goberno se preocupara diso e se os recibiran podía evitarse 
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unha porcentaxe elevado das anomalías que ten o Plan. Opina o Sr. Blanco que se fora 

así se poderían evitar moitos recortes en beneficio dos veciños. Sinala o portavoz do 

PP que en relación co dito polo Sr. Leis de que non queren torpedear a acción de 

goberno, hai que ter en conta que o BNG en vez de gobernar o que fai é desgobernar 

porque o concello quedóuselle grande. Di que se o PSOE se abstén e se tamén o fai o 

Sr. Parajó e o seu grupo vota en contra, o orzamento sairá adiante co voto de calidade 

co que o Sr. Alcalde fai maravillas. Explica o Sr. Blanco que o voto en contra xustificase 

tamén co que fixo o BNG no seu momento ao non votar nunca a favor dun orzamento. 

O Sr. Blanco remata a súa intervención anunciado o voto en contra do seu grupo. 

 

O Sr. Alcalde sinala, dirixíndose ao Sr. Parajó, que se non ten o apoio da Corporación 

haberá que voltar a replantealo. Di que cando este concelleiro fala de determinadas 

partidas, por exemplo en cultura e deportes, hai que ter en conta que o BNG se atopou 

cunhas dinámicas establecidas, non existindo un concello con unha política de 

subvencións coma a de Teo, coas súas vantaxes e os seus inconvintes dende o punto 

de vista do desequilibrio económico. Existe un modelo que non se pode eliminar 

derrepente porque hai entidades cunha previsión mínima de ingresos para seguir 

funcionando, polo tanto aínda que se intenten buscar outras vías hai que seguir 

manténdoo. Tratándose do persoal explica o Sr. Alcalde que se propón unha cuestión 

puntual da policía, en proposta diferenciada, de xeito que se non é ratificada non vai a 

entrar nos orzamentos, sendo a única cuestión en materia e persoal o tema de 

protección civil. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó sinala que él nunca dixo que había 

que retirar o tema das subvencións. 

 

O Sr. Alcalde di que non lle acusa dixo senón que lle quería dar unha explicación ao 

respecto. En cato o dito polo Sr. Leis, o Sr. Alcalde sinala que tratándose dos tres 

millóns de euros estes figuraban como ingresos e como gastos e se blindaron, 

recolléndose porque no ano 2008 non se sabía a través de quen se ían a vehiculizar. 

En canto o Fondo Galego de Cooperación, explica o Sr. Alcalde que figura nas partidas 

xenéricas, xa que había un compromiso e se vai a manter, estando xa pagado o do ano 

pasado. En canto ao incremento dos gastos de protocolo e publicidade salienta o Sr. 
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Alcalde que non é certo, só que estando dispersos en diferentes partidas, se 

agruparon. Tratándose do emprego di o Sr. Alcalde que existe unha orientadora laboral 

que vai a vehiculizar o traballo de campo. Explica que probablemente ese posto se 

financie pola Consellería pero que polo de agora se está apostando dende o Concello 

polo mantemento do servizo. Salienta o Sr. Alcalde que o problema actual afecta ao 

conxunto do Estado e non só ao Concello de Teo. Aclara que as infraestructuras que 

figuran é porque teñen que figurar, porque as anualidades van ata o 2010. Aclara que a 

piscina se sigue executando, que está subvencionado pola Deputación e que xa haberá 

tempo de abrir ese debate, xa que a situación é a que é, polo que o importante non é 

buscar culpabilidades senón solucións. Aclara que tendo en conta que das dúas 

empresas que se presentaron ao concurso unha se atopa en vía concursal e outra en 

suspensión de pagos, se está poñendo en perigo a execución do proxecto, polo que 

dende o Concello se están tomando medidas para blindar o tema, sen que o problema 

sexa achacable ao equipo de goberno. O Sr. Alcalde agradécelle ao PSOE español o 

seu posicionamento. Dirixíndose ao Sr. Blanco, sinala que xa sabe que este 

concelleiro, con ou sen directrices, vai a piñón. Opina que este concelleiro perde unha 

gran oportunidade de ter un posicionamento responsable e di que lle consta que algúns 

compañeiros do PP tamén o pensan. Explica o Sr. Alcalde que tratándose do PXOM o 

equipo de goberno tivo contactos coa Xunta independentemente de que foran ou non 

fructíferos. 

 

O Sr. Leis pregunta onde están recortados os gastos protocolarios. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se recorta todo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

seis votos a favor (6 BNG), sete votos en contra (6 PP e 1 INTEO) e catro 

abstencións (4 PSOE), rexeita a proposta de aprobación inicial dos orzamentos 

municipais para 2009 e do cadro de persoal. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, pide explicación de voto e di que é 

un día triste para el por non poder apoiar o tema, engadindo que sempre apoiara o que 

vaia dentro do diálogo. 
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Sendo as vinte e dúas horas auséntase do Salón de Plenos a concelleira do BNG, D.ª 

Carme Diéguez González. 

 

5º.- DICTAME DA  PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE GRUPO E 

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DOS MEMBROS DA POLICÍA LOCAL DO 

CONCELLO DE TEO. 

 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 16/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de economía e facenda de 20/02/2009, que 

se recolle a continuación: 

“PROPOSTA DE ACORDO 
 
Mediante acordo Plenario da Corporación de data 26 de xullo de 2006 aprobouse o 

incremento do complemento específico de determinados postos de Garda da Policía Local. Dita 
modificación, segundo consta no acordo plenario, estaba motivada en  que “as prazas de Gardas 
da Policía Local están suxeitas a un réxime especial de responsabilidade (exercicio de 
autoridade), e perigosidade (uso de armas e actuacións relativas ó orde público), que deben ser 
obxecto dunha adecuada compensación económica reflectida no seu complemento específico”, 
en base a cal acordouse o incremento de ditos complementos específicos. En dito acordo, 
indicábase que somentes se procedía á “adecuación dos complementos específicos das prazas de 
Gardas da Policía Local, contemplando só as que neste momento están cubertas en propiedade, 
para evitar superar a consignación orzamentaria asignada a este concepto, así como a de 
Cabo”.  

Non obstante, a valoración das funcións e contido de ditos postos realizouse con 
carácter xeral para tódolos postos de traballo de Garda da Policía Local en conxunto, sen que na 
mesma se establecesen diferenciacións entre o contido duns postos de traballo e outros nin se 
indica que se valoraban de distinto xeito uns postos concretos por ter diferentes contidos o 
características no seu desempeño. Por outra banda, non existe unha Relación de postos de 
traballo aprobada no Concello na que se asignen características ou funcións diferenciadas a ditos 
postos, de xeito que actualmente para tódolos postos de traballo de Garda da Policía Local, 
ademais de esixirse o mesmo nivel de titulación, desempeñan as mesmas tarefas e teñen o 
mesmo grao de dificultade, sendo as características de ditos postos semellantes. 

Dada a igualdade substancial que existe entre ditos postos de traballo, considérase que 
non existen razóns obxectivas que xustifique a diferenciación de complementos específicos entre 
uns e outros, de acordo coa normativa en materia de función pública, que establece que “os 
postos de traballo que exixan o mesmo nivel de titulación e que teñan no seu exercicio similar 
grao de dificultade terán os mesmos complementos de destino e específico se son semellantes as 
condicións de traballo” (art. 71 do Texto Refundido da Lei de Función Pública de Galicia).  

Por outra banda, a Disposición transitoria 1ª da Lei 4/2007, de 20 de abril, de 
coordinación de Policías Locais de Galicia, dispón que no prazo de tres anos dende a entrada en 
vigor da Lei os funcionarios da Policía Local entenderanse clasificados nos grupos C, B e A, sen 
que este feito teña que supoñer necesariamente un incremento do gasto público nin a 
modificación do cómputo anual das retribucións totais de ditos funcionarios. Pola súa banda, o 
apartado 4 de dita disposición establece que a nova clasificación non suporá necesariamente 
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incremento no cómputo conxunto  das súas retribucións, de xeito que o exceso sobre o grupo 
anterior deducirase das súas retribucións complementarias, preferentemente no concepto de 
productividade, se o hai, referidas a 14 mensualidades no cómputo anual, de xeito que se 
perciban idénticas remuneracións globais respecto á situación anterior. 

As prazas de Garda da Policía Local (actualmente denominadas “Policía” na Lei 
4/2007) e de Cabo da Policía Local (actualmente denominada “Oficial” na Lei 4/2007) segundo 
o Cadro de Persoal vixente están clasificadas dentro do grupo C2, polo que, segundo a 
establecido na Lei 4/2007, deberán, dentro do prazo establecido na D.T. 1ª, reclasificarse ó grupo 
C1. Por outra banda, e posto que a Lei permite para evitar que esta reclasificación non supoña un 
incremento das retribucións totais anuais, que se compense deducíndoa das retribucións 
complementarias (preferentemente o complemento de productividade), e tendo en conta que o 
complemento de productividade non é un concepto retributivo fixo nin periódico nin pode estar 
asignado a postos de traballo concretos, as retribucións complementarias restantes sobre as que 
se podería realizar dita deducción serían o complemento específico. Deste xeito, o incremento 
retributivo en termos anuais que supón o cambio de grupo de C2 a C1 (1.869,84 €) 
compensaríase reducindo na mesma cantidade o importe anual do complemento específico para 
2009 de ditos postos de traballo. 

En consecuencia, e tendo en conta tanto a valoración realizada no acordo plenario de 26 
de xullo de 2006, como a identidade esencial de ditos postos de traballo, como a obrigatoriedade 
de que os postos de traballo con condicións de traballo semellantes teñan os mesmos niveis de 
complemento de destino e complemento específico, e visto o disposto na Disposición transitoria 
1ª da Lei 4/2007, de Coordinación de Policías Locais de Galicia, propónse o Pleno a adopción do 
seguinte ACORDO: 

 
1.- Modificar os grupos das prazas de Policía da Policía Local e Oficial da Policía Local 

contemplados no vixente Cadro de Persoal do Concello, que pasarán a estar encadrados no grupo 
de clasificación C1. 

2.- Modificar o complemento específico asignado ós postos de “Policía de Policía 
Local”, que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 9.034,51 € anuais,  fixándoo en 
12.627,14 € anuais, e dos postos de “Policía de Policía Local” que tiñan un complemento 
específico para o ano 2009 de 14.496,98 €, fixándoo en 12.627,14 €, e do posto de “Oficial da 
Policía Local” que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 15.048,61 €, fixándoo 
en 13.178,97 €. 

 
Teo, 16 de febreiro de 2009. 
O Alcalde 
Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Sr. Alcalde explica que se trata dunha proposta independente da do orzamento e que 

está xustificada porque dentro da Policía Local hai complementos específicos 

diferentes sen que existan funciones diferentes nin horarios diferentes. Aclara o Sr. 

Alcalde que se trata dunha situación herdada e lembra o acordado polo Pleno da 

Corporación no 2006, cando existían cinco policías e se variou o complemento 

específico dos mesmos e non o das demais prazas porque non estaban ocupadas. 

Salienta o Sr. Alcalde que se trata de defender unha equiparación que parece de 
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xustiza xa que hai que entender que coas mesmas funcións hai que cobrar o mesmo 

específico. Explica o Sr. Alcalde que se trata de facer unha equiparación ao específico 

e incrementar as retribucións básicas para pasar de C1 a C2, tratándose polo tanto de 

unha proposta de equiparación e de xustiza. O Sr. Alcalde explica que non se entra en 

procesos de diferenciación como podería ser o caso do Cabo, xa que se trata de 

supostos diferentes sendo ademais que ao Concello a medida proposta lle vai a 

supoñer unha carga económica relativa. 

 

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

BNG, D.ª Carme Diéguez González. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que xa explicou a súa postura na Comisión informativa no senso de que esta proposta 

debería acordarse no mesmo acordo regulador mediante o convenio aprobado por 

todos os sindicatos que forman parte da mesa do convenio, porque é o máis lóxico. 

Lembra o Sr. Parajó que aínda que hai que levalo ao acordo regulador, cando o 26 de 

xullo do 2006 se tomou o acordo el abstívose e os demais votaron a favor. Lembra o 

Sr. Parajó a intervención do Sr. Sisto naquel momento cando dicía que “teño serías 

dúbidas sobre se abandoar o Pleno antes de tratar os asuntos, non entendo nada do 

que está pasando aquí, que comprendo ó Sr. Alcalde e ó Sr. Parajó e incluso ó Sr. 

Vázquez Pallas por disciplina de partido; porque aquí algúns veñen a dar conferencias 

e despois votar outra cousa, engadindo que xa cando aprobamos o presuposto o 

dixemos e non estamos por castigar ós policías locais”. Di o Sr. Parajó que isto era 

naquel momento pero que agora hai outro tema. Remata o Sr. Parajó a súa 

intervención sinalando que se debía aprobar o tema na mesa do convenio e non decidir 

agora nada. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que comparte a postura do grupo de 

goberno. Salienta que o seu grupo entende que no corpo de policía existe un agravio 

comparativo entre funcionarios coas mesmas funcións. Refírese o Sr. Leis á 

disposición transitoria e o artigo 24 da Lei de Coordinación de policías locais de Galicia 

e di que obrigan a facer o cambio de grupo proposto. Opina o Sr. Leis que esperar ao 

Convenio é un risco porque se pode chegar a asinar ou non e neste último caso se 
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mantería a situación descrita na policía. Salienta o Sr. Leis que en todo caso o 

problema non queda definitivamente resolto coa proposta do equipo de goberno xa que 

seguirán existindo agravios comparativos entre os policías e algúns funcionarios do 

Concello. Anuncia o Sr. Leis o voto a favor do seu grupo e insta ao equipo de goberno 

para que siga negociando para subsanar todas as eivas que hai. Opina o Sr. Leis que é 

absolutamente imprescindible a aprobación de relación de postos de traballo. Di que 

lles  consta que está elaborada e que o BNG debe proceder a negociala cos 

traballadores e aplicala canto antes mellor.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que explica que cando o Sr. Alcalde di que todo 

esto foi herdado hai que ter en conta que o PP quería sempre o mellor para todos os 

traballadores, e non queren que haxa desigualdades nin que haxa agravios 

comparativos entre os funcionarios e se os hai podería facerse unha equiparación á 

alta e non a baixa, non baixar uns e subir outros, senón facelo á alta a todos. Salienta o 

Sr. Blanco que non entende porque non se pode facer así. Explica que todos os 

funcionarios do grupo C1 sen encadran no nivel 22, excepto a policía local e unha 

praza vacante de administrativo que sen encadran no 18. Di o Sr. Blanco que o 

complemento específico do grupo C2, nivel 18, é superior ao contemplado para a 

policía local, cando este se encadra no grupo superior C1, engadindo que a única 

praza de administrativo catalogado como grupo C1, nivel 18, conleva un complemento 

específico superior ao da policía, cando xeralmente a  igualdade de nivel e grupo, o 

complemento da policía noutros concello é superior a dos administrativos do mesmo 

grupo e nivel debido as especialidades características do corpo de policía, como a 

perigosidade, penosidade, nocturnidade, etc. O Sr. Blanco dille ao Sr. Alcalde que se 

existen diferenzas que se revisen todos os soldos á alta como unha forma de poñer o 

tema en claro. Opina o Sr. Blanco que ao acordo haberá que darlle efectos retroactivos, 

porque os policías llo reclamarán ao Concello. Di o Sr. Blanco que en todo caso quen 

manda é o Sr. Alcalde que ten un gran verbo fácil. Opina que o Sr. Alcalde tiña que 

intermediar cos traballadores e cos sindicatos para solventar todos estes problemas. 

Remata a súa intervención o Sr. Blanco sinalando que está de acordo en levar o 

convenio adiante urxentemente a través dos sindicatos e abordar o problema destas 

prazas e pagarlles o que teñan que cobrar. 
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O Sr. Alcalde explica que se asinou un convenio coa universidade para facer a relación 

de postos de traballo e que existe un proceso de negociación aberto, empezando 

ademais a existir unha normalización nas dinámicas, que non existían, de relación 

entre o grupo de goberno e os sindicatos, existindo vontade por todas as partes. Opina 

o Sr. Alcalde que independentemente diso hai cuestións como a que se está a tratar 

que son de xustiza e que non se poden vincular á negociación aberta porque esta se 

pode dilatar no tempo. Explica que a valoración está feita pero que non é fácil levala á 

práctica, sobre todo polo aspecto salarial. Salienta o Sr. Alcalde que se seguira 

negociando pero non para equiparar as inxustizas, porque o que non pode ser é que 

determinados niveis sirvan de referente para buscar a equiparación, engadindo que coa 

proposta ninguén perde capacidade retributiva. O Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. 

Blanco, di que escoitándoo, este concelleiro lle parece un socialista de barra libre, con 

equiparacións ao máximo, coa non imposición de taxas, etc., e pregúntalle como vai a 

funcionar así o negocio e onde está a responsabilidade. Salienta o Sr. Alcalde que 

cando di herdado di herdado porque se encontraron con iso. Remata o Sr. Alcalde 

sinalando que lle parece sorprendente a postura do PP sendo este grupo o que 

provocou esta situación. 

 

Intervén o concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, que sinala que xa dixo que lle parece máis 

correcto que o tema se faga na mesa do Convenio e pregunta se repercute a baixada 

do específico aos que xa o están cobrando máis alto. 

 

O Sr. Alcalde resposta que é a fórmula que se atopou de elevar as retribucións básicas 

axustando o complemento específico. 

 

O Sr. Parajó pregunta se é legal baixar o complemento específico sen máis. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se o propoñen é porque existen garantías de que se están 

axustando. 

O Sr. Parajó salienta que él non é que se opoña senón que pensa que é mellor facelo 

na mesa do convenio. 
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O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que a postura do seu grupo é clara, aínda que 

tamén saben que hai outros problemas que hai que solventar. Insiste o portavoz do 

PSOE na necesidade de continuar coa negociación e engade que a única forma que 

hai de solventar estes problemas e mediante a aprobación e aplicación da relación de 

postos de traballo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que cree que a relación de postos de 

traballo está feita e que hai que ter diálogo cos traballadores. Sinala que un 

administrativo C1 cun nivel 22 ten un complemento específico de 15.257,67 €, o cabo 

da policía cun nivel 20 ten un complemento específico de 13.178,9, unha praza de 

administrativo vacante cun nivel 18 ten un complemento específico de 13.742 €, un 

policía cun nivel 18 ten un complemento específico de 12.627,14 €, etc. Sinala o Sr. 

Blanco que o seu grupo quere que esto se faga no convenio colectivo e que se faga o 

mellor para os traballadores para que teñan un soldo digno. Sinala o Sr. Blanco que o 

Sr. Alcalde preguntou como ía o negocio e di que el non sabe como foi, como se 

arranxaba, pero que se solucionaban todos os problemas. Salienta que o seu grupo 

non quere taxas e que o BNG é o rei das taxas. Opina que se fan falta cartos hai que 

buscalos e non esperar que os traian. Remata o Sr. Blanco sinalando que o que queren 

é que ninguén saia perxudicado e que esa discriminación que existe se solventaría 

facendo un suba á alta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto –

INTEO), acorda: 

1.- Modificar os grupos das prazas de Policía da Policía Local e Oficial da Policía 

Local contemplados no vixente Cadro de Persoal do Concello, que pasarán a 

estar encadrados no grupo de clasificación C1. 

2.- Modificar o complemento específico asignado ós postos de “Policía de Policía 

Local”, que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 9.034,51 € 

anuais,  fixándoo en 12.627,14 € anuais, e dos postos de “Policía de Policía 

Local” que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 14.496,98 €, 

fixándoo en 12.627,14 €, e do posto de “Oficial da Policía Local” que tiñan un 

complemento específico para o ano 2009 de 15.048,61 €, fixándoo en 13.178,97 €. 
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6º.- DICTAME DA RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA 32/09 DO 

29.01.2009, RELATIVO Á CONXELACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS DOS CARGOS 

ELECTOS. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 17/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de economía e facenda de 20/02/2009, que 

se recolle a continuación: 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Á vista da resolución nº 32/09 dictada o día 29 de xaneiro de 2009, relativa á conxelación das 

retribucións asignadas ós cargos electos deste Concello, e que se reproduce literalmente a 

continuación:  

“Visto que no acordo plenario de 6 de xullo de 2007 fixáronse as retribucións a determinados cargos 
electos con dedicacións exclusivas e parciais, e que nas Bases de execución do Orzamento de 2008, 
prorrogado para o exercicio 2009, na súa Base 37ª establecese o incremento anual de ditas 
retribucións na mesma medida que para o resto do persoal do Concello segundo a Lei de 
Orzamentos xerais do Estado. 
Tendo en conta que a actual situación económica xeral impón unha política de contención do gasto 
público, que se estende tamén ós gastos de persoal, 
Tendo en conta a necesidade de adoptar ditas medidas na nómina de xaneiro, que vaise a aprobar 
nos vindeiros días, 
Vistas as competencias que me atribúe o art. 21 da Lei 7/1985 de Bases do Rexime Local, 
 
RESOLVO: 
 
1.- Deixar sen aplicación para o ano 2009 o incremento do 2% das retribucións asignadas ós cargos 
electos con dedicación exclusiva e parcial, de xeito que continuarán percibindo os mesmos importes 
brutos que no exercicio 2008. 
2.- Someter esta Resolución á ratificación polo Pleno do Concello na vindeira sesión que celebre, de 
xeito que, de non ser ratificada, na seguinte nómina se aboen os atrasos deixados de percibir.”. 
 
PROPOÑO 

ó Pleno da Corporación a ratificación da resolución 32/09 do 29 de xaneiro de 2009. 

Teo, 17 de xaneiro de 2009 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, e os portavoces do PSOE, Sr. Leis, 

e do PP, Sr. Blanco, amosan a conformidade dos seus respectivos grupos coa 

proposta. 
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Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto –INTEO), acorda ratificar 

a Resolución da Alcaldía do 29 de xaneiro de 209 (nº 32/09). 

 

7º.- MOCIÓNS 

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
 
8º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
 

1.- O Sr. Parajó refírese e amosa unhas fotografías e di que se trata do camiño 

portugués ao seu paso polo lugar de Galanas, o que vai dende Gálanas ata a rotonda 

das viñas. Salienta que non é un camiño senón unha corredoira, e que non se pode 

esquecer que por el pasan moitos peregrinos. Roga o Sr. Parajó que, despois de vistas 

as fotos, se mande arranxalo o máis pronto posible e se mande tamén arranxar a 

entrada que está a medio reparar despois de xestión que se fixo antes os responsables 

da autovía. 

  

O Sr. Alcalde di que se recolle o rogo e que se compromete a estudialo e miralo. 

 

2.- O Sr. Parajó explica que o outro día recibiu un escrito onde di que o día 21 de 

febreiro a Unesco celebra o día internacional da lingua materna. O concelleiro de 

INTEO di que lle extrana que cando foi o día da Constitución non se fixo nada e agora 

coa Unesco si. Di que lle gustaría saber porque se fan algunhas cousas e outras non. 

 

3.- O Sr. Parajó pregunta porque aparece unha ordenanza de normalización lingüística, 

aprobada fai tempo, onde lle din os funcionario o decálogo para a boa utilización da 

lïngüa por parte do persoal da Administración. 
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O Sr. Alcalde sinala que se trata dunha actividade do normalizador e que se trasladou 

unha ordenanza aprobada en tempos de D. Ignacio, no ano 90. Salienta o Sr. Alcalde 

que se o concelleiro de INTEO pretende entender que iso ten algún tipo de 

perigosidade ao mellor está entrando tamén no tema de que os mandilóns das 

galiescolas convirten os nenos/as en nacionalistas. 

 

4.- O Sr. Parajó explica que despois ven o tema das galiescolas, que aínda que non hai 

en Teo, se produce nas garderías, xa que por exemplo na de Calo danse cinco minutos 

en castelán e o resto todo en galego. 

 

O Sr. Alcalde di que haberá que aproveitar os cinco minutos. 

 

O Sr. Parajó di que con esa resposta vaise adicar á barra libre. 

 

O Sr. Alcalde di que non ten constancia diso, que o servizo está externalizado e que 

non existe ningunha queixa. Aclara que a resposta non é ningunha falta de respeto. 

 

Co permiso da Presidencia, a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida pregunta se é 

que na gardería teñen materias. 

 

O Sr. Parajó di que non sabe, que el á gardería non vai. 

 

5.- O Sr. Parajó sinala que está habendo problemas con correos na zona das Galanas 

porque lles devolven as cartas ao non existir numeración. Roga o concelleiro de INTEO 

que se faga unha xestión con correos para solventar a situación. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se fará a xestión e que en breve se presentará unha 

numeración das zonas rurais, engadindo que en todo caso iso non solventará o 

problema. Salienta que lles consta de que independentemente da numeración, haberá 

que facer unha notificación personalizada, correos terá que tomar parte e cambiar 

todas as direccións. 
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6.- O Sr. Parajó di que o portavoz do PSOE falou do tema dos centros sociais de Oza e 

Rarís e que él ve normal que os vaia a inaugurar o Sr. Alcalde pero non que veña 

alguén de Vicepresidencia. Opina que hai que darse conta de que so a finca de Rarís 

custou máis que todo o que dou Vicepresidencia, xa que custou vinte e tantos millóns 

de pesetas. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, di que 22 millóns. 

 

O Sr. Parajó di que o lóxico é pensar noutra xente e non que veña xente de 

Vicepresidencia a vender a moto. 

 

O Sr. Alcalde sinala que non veu ninguén. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que en Oza a Sra. Hermida dixo que o fixera 

Vicepresidencia. 

 

A Sra. Hermida di que non. 

 

O Sr. Alcalde explica que cando chegou existía un convenio asinado co Concello que 

era ata o ano 2008 con anualidades para poder rematar eses edificios. A anualidade de 

maior contía, a do 2006, nunca se chegou a executar e xustificar e iso impedía ir ás 

anualidades de 2007 e 2008 e aínda se corría o risco de ter que devolver os cartos das 

primeiras anualidades. Explica o Sr. Alcalde que se levou un acordo no Consello da 

Xunta de Galicia de anulación do convenio e intentouse buscar outra vía a través do 

Plan concertado. O Sr. Alcalde di que non se oculta que os terreos se mercaron, que se 

fixo a estructura externa, como tampouco se oculta que non se xustificou a subvención 

do 2006 e que houbo unha grande xenerosidade por parte da Administración 

autonómica. Reitera o Sr. Alcalde que non houbo ningún membro da Administración na 

inauguración, cursándose unicamente invitacións aos concelleiros da Corporación. 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, sinala que o que non se pode dicir é que 

estaban abandonados. 
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O Sr. Alcalde di que agora vai a resultar que estaban ben acondicionados estilo “loft”. 

Pregúntalle ao Sr. Castroagudín se veu as fotografías de como estaban. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, pregúntalle ao Sr. Alcalde se sabe o que é estar 

abandonado. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, di que estaban sen rematar pero non abandonados e 

que incluso os veciños celebraban alí actos. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Hermida, e di que ela na inauguración tanto de Oza 

como de Rarís, dixo que se rematara a reforma coa axuda de Vicepresidencia, non que 

foran feitos por Vicepresidencia. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama di que el oíu que a obra se fixera toda con cartos de 

Vicepresidencia. 

 

A Sra. Hermida sinala que ela referiuse á reforma, non a obra. 

 

7.- O Sr. Parajó pregunta se se vai a tomar algunha medida en relación co PXOM e se 

vai a reunir a Comisión de seguemento. 

 

O Sr. Alcalde explica que se reunirá a Comisión de seguemento e que existiu contacto 

coa empresa e se lle encargou un estudo do Decreto da Xunta, pedíndoselle que 

existirá un avance en planimetría que permite explicar en qué afecta exactamente o 

Decreto e unha información detallada. Sinala que se fará esa reunión na semana 

seguinte ou na posterior. 

 

Pregunta o Sr. Parajó se será co equipo redactor, respostando afirmativamente o Sr. 

Alcalde. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que non teñen rogos ou preguntas que formular.  



 

 - 36 - 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que el ten unha pequena pregunta que facer. 

Explica que leu non fai moitos días nunha publicidade do BNG que lle chegou á casa, 

que o traslado de pista polideportiva de Cacheiras fora consensuada cos veciños. 

Pregunta o Sr. Rama se é verdade que foi consensuada cos veciños. 

 

O Sr. Alcalde resposta que o traslado da ubicación sí. 

 

O Sr. Rama di que non facela naquel sitio foi consensuado e pregunta se facela no 

outro tamén foi consensuado. 

  

O Sr. Alcalde di que lle encanta que os concelleiros do PSOE lean as publicacións do 

BNG e que espera que algún día se lles pegue algo.  

 

O Sr. Rama volta a preguntar se a ubicación foi consensuada. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Rama que é o que vai a criticar que logo se 

consensuara ou inicialmente. 

 

O Sr. Rama di que non lle gosta chamar a ninguén mentiroso e que só está 

preguntando se é verdade ou non. 

 

 O Sr. Alcalde di que a ubicación definitiva entende que si. 

 

O Sr. Rama pregunta se estaba consensuada coa intervención do Sr. Alcalde no 

pórtico, dicíndolle aos de Augas Mansas que non se lle faría alí. O Sr. Rama di que os 

de Augas Mansas estaban de acordo e moita máis xente tamén, e que resulta que foi 

consensuada.  

  

O Sr. Alcalde lle pregunta ao Sr. Rama se o consenso lle chama unanimidade, 

engadindo que eles entenden que se falou e sen consensuou. 

O Sr. Rama di algúns concelleiros do BNG querían facela alí e outros, entre eles o Sr. 

Alcalde, non, sendo que xa se acordou previamente no Concello e despois resulta que 

foi consensuada. 
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O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, referíndose ao Sr. Rama, di que este concelleiro 

estaba alí. 

 

O Sr. Rama resposta que por iso sabe que non foi consensuada senón que foi imposta. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

 

1.- O Sr. Blanco pregunta como está o aparcamento dos comerciantes de Cacheiras 

coas negociacións coa Xunta dende a Alcaldía e porque queda sen a entrada do 

campo da festa. Di o portavoz do PP que é o único camiño que ten o campo da festa. 

Explica que cando falou coas da empresa lle dixeron que alí seguían a beiravía para 

arriba e non deixaban camiño para o campo da festa porque tiña entrada por arriba e 

por abaixo. O Sr. Blanco dille ao Sr. Alcalde que sabe que son terreos particulares e 

que hoxe ve que deixan a estrada morta. Di que ademais entra para unha propiedade 

da súa familia. Reitera o Sr. Blanco que foi un camiño de toda a vida e que o veciño do 

lado Jaime o “da ferreira” e el firmaron un documento no que cederon un terreo onde 

había un mojón, para poder ampliar a pista, e Jaime donou o muro e fíxoselle o muro 

novo e asfaltouse. Di que hoxe preguntou se se ía a deixar a entrada da pista e lle 

dixeron que non. Reitera o Sr. Blanco que é a única entrada que ten o campo da festa. 

Explica o Sr. Blanco que despois consensuouse cos veciños de abaixo, que era un 

camiño a pe, e  derono gratuitamente a cambio de nada. O Sr. Blanco, dirixíndose á 

Sra. Hermida, dille que é de fora é que el vive alí. Di que os membros do equipo de 

goberno viñeron os baños. Opina que habería que xuntarse os grupos políticos da 

oposición e parar as obras ou facer o que haxa que facer porque non se pode concibir 

que deixen o campo da festa sen entrada. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Hermida, di que ela veu aos baños e lle gustou tanto que se 

quedou e que segue metida neles. Explica esta concelleira que tal e como acaba de 

dicir o Sr. Blanco, a pista ao campo de baile en fronte da casa do portavoz do PP é 

porque a familia Blanco e Jaime deixaron o sitio e llo cederon á comunidade, e que 

aínda que sexa de agradecer, hai un problema que coñece o Sr. Blanco porque ese 

camiño nunca apareceu como tal e non está recollido nos planos da parcelaria que 
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están no Concello. A concelleira do BNG explica que a entrada oficial o campo de baile 

de sempre é a entrada polo Gandarón, a que está asfaltada. 

  

Pregunta o Sr. Blanco se a pe. 

 

A Sra. Hermida resposta que a pe ou en coche. 

 

O Sr. Alcalde explica que independentemente da cuestión concreta, que lla trasladou á 

Xunta, habería que preguntarse, á hora de reivindicar, se non sería máis fácil que o 

camiño figurara que que non figure, independentemente do dereito de paso. Explica o 

Sr. Alcalde que ten o compromiso de ser interlocutor entre os comerciante e o proxecto, 

que este ten cousas positivas, sen que iso sexa contradictorio con que se fagan 

reivindicacións concretas que se poidan estudar e que a Consellería ten que escoitar e 

atender. Salienta o Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. Blanco, que agora fala de cortes pero 

que cando él chegou ao goberno lle dixo que era un proxecto pechado e licitado e que 

unicamente se podían facer modificacións, sendo que agora é fácil adoptar posicións 

populistas, cando na anterior lexislatura quen gobernaba era o Sr. Blanco. O Sr. 

Alcalde dille ao Sr. Blanco que non teñen nada que ocultar, que as competencias 

municipais son limitadas incluso para cortar as obras e que non lle pide que se flaguele 

pero que resulta preciso ter un pouco de responsabilidade porque o proxecto se 

elaborou e licitou na anterior lexislatura. Salienta o Sr. Alcalde que o proxecto é positivo 

pero que se pode falar de cuestións puntuais que afectan ao comercio e que ten que 

haber interlocución. Salienta o Sr. Alcalde que hai un argumento que pensa que é moi 

perigoso que se está empezando a utilizar por xente de fora e de aquí, que acaba 

adoptando posicións xenófobas e que quen as está alimentando e mantendo son 

discursos como os do Sr. Blanco, sendo preciso integrar un pouco e deixar os 

pedigrees. 

 

O Sr. Blanco di que o equipo de goberno non coñece o concello nin os problemas do 

veciños, polo que os veciños terán que mirar por eles cando non teñen quen os 

defenda. 

 

O Sr. Alcalde di que tiveron no Sr. Blanco un gran defensor toda a vida. 
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O Sr. Sisto di que hai que lembrar cando en eleccións presentou o cartel do proxecto 

na prensa. 

  

O Sr. Blanco di que el non é técnico. 

 

O Sr. Sisto salienta que ben que o apoiou antes das eleccións. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as once horas, de orde da Presidencia, 

levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

        O Alcalde                           A Secretaria 

 

  

 

 Martiño Noriega Sánchez                    Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  3 / 2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 25 DE FEBREIRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e cinco de febreiro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. Armando U. Blanco 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 

 

Interventor: 

D. Faustino J. Villamor Iglesias 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS DO 

28.01.2009 E 02.02.2009 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 16/09 Á 72/09). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DUNHA 

REPRESENTANTE –ESPECIALISTA EN TEMAS EDUCATIVOS PARA O 

CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL. 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DOS ORZAMENTOS  

MUNICIPAIS PARA 2009 E DO CADRO DE PERSOAL. 

5º.- DICTAME DA  PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE GRUPO E 

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DOS MEMBROS DA POLICÍA LOCAL DO 

CONCELLO DE TEO. 

6º.- DICTAME DA RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA 32/09 DO 

29.01.2009, RELATIVO Á CONXELACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS DOS CARGOS 

ELECTOS. 

7º.- MOCIÓNS 

8º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

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

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

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

seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS DO 

28.01.2009 E 02.02.2009 

Acta da sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/01/09. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que quere facer unha puntualización na acta de 

28 de xaneiro, xa que na páxina 22 se recolle que “Salienta o Sr. Leis que existe unha 

conxuntura económica complicada e que dende o principio da lexislatura 
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establecéronse moitas taxas que quizais tiñan sentido”, cando debería engadirse unha 

negación e dicir que “que quizais non tiñan sentido”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto, e sometida a votación a acta da sesión 

ordinaria de 28/01/2009, queda aprobada a mesma por unanimidade dos presentes, 

coa corrección advertida. 

 
Acta da sesión extraordinaria do día 2 de febreiro de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 02/02/09. 

 

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

unanimidade dos presentes.  

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 16/09 Á 72/09). 

 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de xaneiro 

ata o 19 de febreiro de 2009, que comprenden os números 16 ao 72 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 NOMEAMENTO DUNHA 

REPRESENTANTE –ESPECIALISTA EN TEMAS EDUCATIVOS PARA O 

CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

O Sr. Alcalde sinala que no proceso de constitución do Consello Escolar Municipal 

compre nomear por acordo plenario a un representante especialista en temas 

educativos e cede a palabra á concelleira de educación e mocidade D.ª Carme Diéguez 

González. 
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A Sra. Diéguez da conta da proposta de Alcaldía de 17/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión informativa  de educación e mocidade de 20/02/2009. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 

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 e artigo 4 do Regulamento  do Consello 

Escollar Municipal do Concello de Teo, aprobado polo Pleno da Corporación de 28/05/2008 

(BOP nº 252, de 31/10/2008), o Consello Escolar Municipal de Teo deberá estar composto, 

entre outros, por un/unha especialista en temas educativos nomeado polo Pleno Municipal. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeira.- Nomear como especialista en temas educativos no Consello Escolar municipal 

de Teo a Dª. Ana García López (coordinadora do IES de Cacheiras, Teo). 

Segunda.- Notificar o presente á interesada para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

Teo, 17 de febreiro de 2009. 

O alcalde, 

Martiño Noriega Sánchez.“ 

 

A Sra. Diéguez sinala que Dª. Ana García López é a coordinadora do IES de 

Cacheiras. Explica que a decisión tómase porque se trata dunha persoa que traballa no 

citado IES dende fai moitos anos, con experiencia, que coñece a todos os directores/as 

dos centros educativos e que conta ademais cun gran coñecemento do sistema 

educativo en xeral e do Concello de Teo en particular. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta, engadindo que coñece persoalmente á persoa proposta e que é moi 

competente e unha magnífica traballadora. Remata o Sr. Leis manifestando a ledicia do 

seu grupo por esta proposta e anunciando o voto a favor do seu grupo. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta. 

 

Rematado o debate e sometida a proposta a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-

INTEO), acorda: 

Primeira.- Nomear como especialista en temas educativos no Consello Escolar 

municipal de Teo a Dª. Ana García López (coordinadora do IES de Cacheiras, 

Teo). 

Segunda.- Notificar o presente á interesada para o seu coñecemento e efectos 

oportunos. 

 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DOS ORZAMENTOS  

MUNICIPAIS PARA 2009 E DO CADRO DE PERSOAL. 

 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 16/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de economía e facenda de 20/02/2009. 

 
“PROPOSTA DE ACORDO 

 
Confeccionado por esta Alcaldía o orzamento desta entidade para o exercicio 2009, e considerando 
que  na súa tramitación cumpríronse os requisitos que sinala a lexislación vixente e que contén os 
documentos que preceptúan os artigos 165 a 168 e concordantes do R.D. Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e Real Decreto 
500/1990, do 20 de abril, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Aprobar  inicialmente o orzamento da Corporación para o exercicio do 2009 con unhas 
contías no Estado de ingresos de 12.471.497,98 euros, e no Estado de gastos de 11.621.497,98 
euros, coa estrutura en capítulos que de seguido se relacionan:  
  

ESTADO DE GASTOS 
 

A) OPERACIÓNS CORRENTES 
 
 Cap. 1. Gastos de persoal.................................. 3.077.564,15 € 
 Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos.......5.088.179,94 € 
 Cap. 3. Gastos financeiros.....................................164.904,10 € 
 Cap. 4. Transferencias correntes...........................604.000,00 € 
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B) OPERACIÓNS DE CAPITAL 

 
 Cap. 6. Investimentos reais.................................2.499.098,32 € 
 Cap. 7. Transferencias de capital.............................15.000,00 € 
 Cap. 8. Activos financeiros............................................. 0,00 € 
 Cap. 9. Pasivos financeiros.................................. 172.801,47 € 
 
 TOTAL GASTOS............................................11.621.497,98 €. 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
A) OPERACIÓNS CORRENTES 

 
 Cap. 1. Impostos directos....................................2.663.500,00 € 
 Cap. 2. Impostos indirectos.................................1.000.000,00 € 
 Cap. 3. Taxas e outros ingresos...........................1.789.500,00 € 
 Cap. 4. Transferencias correntes..........................4.250.000,00 € 
 Cap. 5. Ingresos patrimoniais.................................. 60.000,00 € 
 

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL 
 
 Cap. 6. Alleamento de investimentos reais...........800.500,00 € 
 Cap. 7. Transferencias de capital........................1.437.997,98 € 
 Cap. 8. Activos financeiros..............................................0,00 € 
 Cap. 9. Pasivos financeiros....................................470.000,00 € 
 
 TOTAL INGRESOS........................................ 12.471.497,98 € 
 
Segundo.- Aprobar o cadro de persoal da Corporación para o ano 2009, que consta incorporado ao 
expediente. 
 
Terceiro.- Expoñelo ao público polo prazo de quince días, por medio de anuncio no taboleiro de 
edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que as 
persoas e as entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que xulguen oportunas, 
consonte o que dispón o artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais (Rdlex. 2/2004, do 5 de 
marzo, en diante LRFL). De non habelas, o orzamento entenderase aprobado definitivamente.  
                                         
    Teo, 16 de febreiro de 2009 
                                                  O Alcalde 
    Asdo.: Martiño Noriega Sánchez” 
 

“CADRO DE PERSOAL 2009 
 

 
A) FUNCIONARIOS DE  CARREIRA: 
 

Nº prazas Escala Subescala Clase Categoría Grupo 

1 Hab. Nacional Secretaría   Entrada A1 
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1 Hab. Nacional 
Intervención-
Tesourería   Entrada A1 

1 Hab. Nacional Secretª-Intervención     A1/A2 

6 Admón. Xeral Administrativa     C1 

1 Admón.Xeral Administrativa-Tesour.     C1 

2 Admón. Xeral Auxiliar Admtva.     C2 

1 Admón. Xeral Subalterna     AP 

            

1 

Admón. Especial 
– Policía Local 
Escala Básica   Oficial C1 

15 

Admón. Especial 
– Policía Local 
Escala Básica   Policía C1 

      

2 Admón. Especial Técnica 
Téc. 

Medio T. Social A2 

1 Admón. Xeral Administrativa     C1 

            

3 Admón. Xeral Subalterna     AP 

            

1 Admón. Especial Técnica Téc.Sup. Arqutecto A1 

1 Admón. Especial Técnica 
Téc. 

Medio 
Arq. 

Técnico A2 

            

 
 
B) PERSOAL LABORAL 
 

Nº 
PRAZAS POSTO GRUPO AS 

1 Técnico Informático C1 

2 Auxiliar Admón. Xeral C2 

1 Auxiliar Arquivo e Biblioteca C2 

1 Telefonista AP 

2 Limpiadora AP 

      

1 Capataz Proteccion Civil AP 

6 Peón Proteccion Civil AP 

      

1 Auxiliar Administrativa C2 

1 Educadora Familiar A2 

1 Traballadora Social A2 

1 Psicóloga A2 

      

1 Técnico Local Emprego A1 

      

1 
Técnico educ e dinam 
xuvenil A2 

   

1 Arquitecto Técnico A2 
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1 Animador/a Cultural A2 

1 Bibliotecaria/o A2 

1 Alfabetizador/a Dixital C1 

      

1 Animador Deportivo C1 

1 
Coordinador Act. 
Deportivas C2 

1 
Oper. Mto e dinam. 
Instal.dep C2 

      

1 Encargado Obras Mpais. C2 

2 Oficial Albanelería AP 

1 Servicios Múltiples AP 

4 Peón Obras Mpais. AP 

2 Tractorista AP 

1 Encargado servizos basicos C2 

7 Peón servizos básicos AP 

   

1 Técnico de Medio Ambiente C1 

 
C) PERSOAL EVENTUAL 
 

Nº 
PRAZAS. 

Denominación 

1 Gabinete Alcaldía 

1 Responsable comunicación 

 
Teo, 16 de febreiro de 2009. 
O Alcalde 
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que a proposta contempla un montante de gasto que ascende a 

11.621.497,98 € e un montante de ingresos de 12.471.497,98 €. Sinala que a proposta 

está xustificada polo plan de aforro que obriga a ter un superávit de 850.000,00 €, 

tratándose polo tanto dun orzamento onde prima a austeridade. Salienta o Sr. Alcalde 

que aínda que o Concello ten un problema de asimetría entre gastos e ingresos resulta 

preciso forzar ao máximo o control do gasto e ser responsables, dada a conxuntura 

tanto a nivel global como municipal e a débeda que se arrastra. Nese senso os 

investimentos que se contemplan están adheridos a plans supramunicipais, 

fundamentalmente da Deputación e algunha outra liña de subvención, ademais dos que 

foron aprobados noutros anos. Hai un importante recorte de gastos en todas as áreas 

sen excepción. Inténtase manter o investimento en política social e tamén en políticas 

de conciliación e de subvencións, mantendo as subvencións nominativas e o montante 

nas subvencións educativas e nas de conciliación. Explica que unha importante 
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porcentaxe dos gastos do Concello se va en gastos correntes e servizos e en gastos de 

persoal. O Sr. Alcalde sinala que o Concello presta unha serie de servizos, que están 

establecidos e consolidados, polo que aí non se fixo ningún tipo de recorte. Salienta 

que os orzamentos propostos son claramente austeros e responden a un acto de 

responsabilidade para sanear as contas do Concello. Remata o Sr. Alcalde sinalando 

que o orzamento proposto dificilmente se podería dar sen o contexto do Fondo Estatal 

de Investimento Local, xa que o mesmo da autonomía para poder executar obras do 

Concello de Teo e permite facer ese exercicio de responsabilidade. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que está claro que hoxe é un día importante ao traerse o orzamento a Pleno. Di que é 

un orzamento que se trae con retraso porque debería estar aprobado antes do 31 de 

decembro como se lles lembraba a eles durante moitos anos. Opina que os 

orzamentos son irreais e di que non sabe se será mellor prorrogar os do pasado ano ou 

intentar aprobar os que se propoñen. Aclara que entende que son irreais porque 

existen partidas en ingresos que se sabe que non se van a cumprir. Salienta que se 

trata duns orzamentos que foron feitos de forma moi rápida e sen acordo coa oposición 

porque dende a primeira xuntanza que se tivo para tratar de unificar criterios non se 

fixo ningunha máis e non porque a oposición non quixera senón porque non se 

convocou. Di o Sr. Parajó que se fixeron unilateralmente e que o equipo de goberno 

fixo e desfixo a súa maneira. Salienta o concelleiro de INTEO que o feito de que foron 

feitos rápido e con moitas correccións demóstrase cando na propia proposta de acordo 

da alcaldía as operacións de ingresos correntes non se corresponden co que ven no 

orzamento, xa que en impostos directos aparecen 2.673.500 €, cando en realidade son 

2.768.500 €, en impostos indirectos aparece 1.000.000 €, cando en realidade son 

860.000 €, taxas e outros ingresos aparece 1.789.500 € e en realidade son 1.784.500 € 

e en transferencias correntes aparecen 4.250.000 € e son 4.290.000 €. Di o Sr. Parajó 

que polo tanto a proposta de alcaldía non se corresponde en nada cos ingresos do 

orzamento que lle deron, sendo totalmente diferentes. Sinala que iso amosa que os 

orzamentos se fixeron dunha forma rápida, que se corrixiron e que despois non se 

modificou a proposta. O concelleiro do Grupo Mixto opina que os orzamentos son unha 

copia dos do anos pasado, aínda que reducidos. O concelleiro de INTEO pregunta se é 

verdade a discrepancia que pon de manifesto.  
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O Sr. Alcalde di que cree que o Sr.Parajó ten razón e que foi un erro á hora de 

trasladar o documento. 

 

O Sr. Parajó di que a documentación se entregou tarde, mal e arrastro, sendo incluso 

que hoxe pola mañá lle foron entregadas as bases de execución. Sinala que atopa 

problemas co plan de saneamento que se aprobou o ano pasado, xa que aparece 

como que se vai a regularizar en tres anos, aparecen 380.000 € que ten que aportar o 

Concello e un crédito de 470.000. Ese crédito no ano 2010 ten que cancelarse porque 

no 2011 non pode haber ningún crédito pendente do plan de saneamento. Pregunta o 

Sr. Parajó a canto tería que ir o orzamento do 2010 para enxugar todo esto do plan de 

saneamento. O Sr. Parajó di que terán que ser uns orzamentos inmensos e que tal e 

como está a situación non cree que se poidan facer. Sinala que no tema de persoal, 

funcionarios que entraron o mesmo día e á mesma hora van a cobrar tres mil euros 

máis que outros que entraron no mesmo día e á mesma hora cando os postos que 

realizan case son iguais. Di que nas retribucións de altos cargos aparece unha 

dedicación exclusiva do Sr. Sixto, que será porque voltará cando remate as súas 

labores no colexio ou no instituto ou onde estea, pero que tamén aparecen as 

retribucións da Sra. Carme Hermida, cando presentou o outro día a súa renuncia a 

cobrar, polo que se debería sacar. Remata o Sr. Parajó sinalando que el é partidario de 

que se deixe o orzamento sobre a mesa se corrixan os erros e se volva a traer de novo. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o debate do orzamento é o máis 

importante da vida corporativa municipal. Todo debate orzamentario ten unha 

perspectiva formal, de fondo e unha orientación política. Sinala o Sr. Leis que vai 

esgotar a primeira quenda da súa intervención ocupándose da parte formal, porque 

onte os membros do seu grupo tiveron a oportunidade de escoitar unhas lamentables 

declaracións do Sr. Alcalde en relación ao procedemento seguido na elaboración dos 

orzamentos e ao papel que neste proceso xogou o PSOE segundo o Sr. Noriega. 

Salienta que foron unhas declaracións que provocaron estupor e indignación na 

dirección do partido socialista e no grupo municipal porque se trata de declaracións 

cheas de falsidades, polo que se ve obrigado a explicar detalladamente o proceso e a 

cronoloxía dos feitos, para que por unha vez se utilicen argumentos políticos para 

contrastar coa oposición e non a mentira e o engano permanente. Refírese o Sr. Leis a 
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un texto escrito polo Sr. Noriega, publicado no voceiro do BNG en febreiro de 2005, 

chamado “espazos de convivencia”. O Sr. Leis di que vai a proceder á lectura dalgúns 

párrafos do mesmo porque hai que ser coherente co que se escribe cando se está na 

oposición e cando se está no goberno. Salienta que nese texto o Sr. Alcalde dicía que 

“na política como noutros outras cousas da vida é importante encontrar espazos de 

convivencia”. O Sr. Leis di que lamentablemente este discurso o podería subscribir o 

seu grupo aínda que non saben se agora o podería subscribir o Sr. Noriega. O Sr. Leis 

di que vai a pasar a explicar o que ocorreu no proceso de elaboración dos orzamentos. 

Explica que o luns dezaseis de febreiro de 2009 recibiu unha chamada do gabinete da 

alcaldía para preguntarlle cando podía pasar esa semana porque o Sr. Alcalde quería 

entregarlle persoalmente os orzamentos, respostando él que ata o Xoves non podía 

polo que se quedou para ese día. Explica que o Martes 17 tiveron unha xuntanza do 

grupo municipal e que ese mesmo día o Sr. Rego levou a convocatoria da Comisión 

informativa para o Venres cunha copia incompleta do borrador dos orzamentos, polo 

que se queda para o Xoves e practicamente de forma simultánea se convoca a 

Comisión informativa. Explica o concelleiro do PSOE que nese momento e á vista da 

postura non dialogante do Sr. Alcalde os membros do seu grupo decidiron non acudir a 

esa entrega de documentación. Explica que o borrador entregado era incompleto, xa 

que practicamente so viña a partida de ingresos e gastos, e  toda a demais 

documentación que esixe a Lei Reguladora das Facendas Locais, o 90 % desa 

documentación, non aparecía, aínda que se acompañaba dunha carta do Sr. Alcalde 

onde se dicía que  “a información complementaria atópase a súa disposición na 

Secretaría do Concello e o horario de consulta será o xeral de funcionamento da 

Administración municipal”. O portavoz do PSOE sinala que nos últimos anos esto é a 

segunda vez que ocorre, xa que antes incluso a documentación se lles entregaba 

incluso en disquete. Continúa o Sr. Leis sinalando que o Mércores 18 comunicou a 

decisión da executiva municipal á xefa de gabinete da alcaldía. Sinala que o Luns 23 

de febreiro tivo a oportunidade de recibir a documentación anexa, e que aínda hoxe 

pola maña se dou conta de que faltaba un documento fundamental, tamén 

contemplado na Lei de Facendas Locais, como son as bases de execución. O Sr. Leis 

di que quere adiantarse aos acontecementos e eximir de responsabilidade á Secretaria 

e o Interventor, porque a responsabilidade política de que se entregue a 

documentación é do Sr. Alcalde. O portavoz do PSOE dille ao Sr. Alcalde que non lle 
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bote a culpa aos funcionarios porque iso é un vello vicio que en Teo ocorría. Di que 

queda absolutamente claro que os orzamentos se retrasan practicamente catro meses 

e que se podería botar man dos voceiros do BNG e do que este grupo dicía, con razón, 

cando o anterior goberno se retrasaba na presentación dos orzamentos. Refírese o Sr. 

Leis ao voceiro do BNG número 14 de febreiro do 2004, onde se falaba dos 

orzamentos do 2003, sinalando que incumprían a lei en varios aspectos e non se 

acompañaba a documentación esixida na Lei de Facendas Locais ao non contar coa 

liquidación, o voceiro número 15 de xuño de 2005, onde se dicía que nin sequera se 

cumpría a legalidade en relación cos orzamentos do 2004, existindo incluso un estudio 

comparativo, o voceiro número 16, onde se fala das mesmas cousas en relación co 

orzamento de 2005 e o voceiro 20 de febreiro de 2007, onde se volvía a insistir do que 

dicía o BNG en relación cos orzamentos, e agora se volta a facer algo máis grave do 

que ocorría na pasada lexislatura. Sinala o Sr. Leis que a segunda certeza é que se 

entregou a documentación incompleta, polo que o Sr. Alcalde minte cando nun medio 

radiofónico di que se entregou toda a documentación e que estaba a disposición de 

todos os grupos da oposición, xa que quedou acreditado que faltaban as bases de 

execución. Salienta o portavoz do PSOE que en terceiro lugar en ningún momento co 

comportamento do Sr. Alcalde existiu marxe para a negociación política, porque non se 

pode convocar aos responsables dos diferentes grupos e inmediatamente convocar a 

comisión informativa porque iso transmite que o Sr. Alcalde non quere negociación, xa 

que esa negociación ten que ser previa incluso á comisión informativa. O Sr. Leis di 

que o Sr. Alcalde oculta nas súas declaracións que con data de 02 de decembro de 

2008 o portavoz do PSOE lle enviou unha carta. O Sr. Leis procede á lectura da carta 

citada nos termos seguintes: 

1/decembro/2008 

“Sr. D. Martiño Noriega Sánchez 
Alcalde de Teo 

Dacordo coa lexislación vixente, abrese o prazo para que a Corporación de Teo elabore e 
aprobe os seus orzamentos para o vindeiro ano 2009. 

A particular situación política de Teo, a sua precariedade económico-financeira e os déficits 
estructurais que padece en materia de equipamentos e infraestructuras, xunto coa 
preocupante coxuntura económica global na que estamos ineludiblemente inmersos, 
obriganos ás forzas políticas a facer un esforzo suplementario encamiñado a buscar 
fórmulas de entendemento que permitan o máximo apoio para a aprobación duns 
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orzamentos para o exercicio 2009 que respondan de maneira eficiente a este preocupante 
estado de cousas. 

Precisamente as circunstancias que nos rodean e moi especialmente os efectos que a 
crise económica xeral pode ter no noso ámbito territorial, esíxenos facer especial fincapé 
na necesidade ética e política de contemplar neses orzamentos actuacións de aforro e 
contención do gasto e de fomento do emprego así como medidas exemplarizantes que 
afecten aos responsables públicos e ás formacións políticas. 

Por outra banda, a recente aprobación polo Goberno español do Decreto-Ley que aproba o 
Fondo de Inversión Municipal con 8.000 millóns de euros para financiar a realización de 
actuacións urxentes en materia de investimentos debe ser un instrumento de xeneración 
de emprego e de modernización das nosas infraestructuras que obviamente non podemos 
desaproveitar. O calendario establecido no devandito Decreto e os requisitos esixidos 
obrígannos a actuar coa máxima dilixencia dentro dun marco xeral de concertación e 
consenso de todas as forzas políticas municipais. 

Con este fin, a través da presente particípolle da miña sinceira disposición para, cando o 
estime necesario, manter próximamente unha primeira xuntanza persoal con vostede co fin 
de intercambiar impresións ao respecto e abrir desa maneira unha segunda fase do 
proceso de negociación sobre estes extremos entre o grupo político que represento e o 
goberno municipal. 

Agardando interprete na sua xusta medida este ofrecemento, e á espera de pronta 
resposta pola sua banda, saúdalle atentamente, 

Alexandre Leis Carlés 
Portavoz do Grupo Municipal socialista” 

 

O Sr. Leis di que unha vez máis, como cos orzamentos do 2008 e co POS, queda clara 

a posición do PSOE en relación ao diálogo. Salienta o portavoz do PSOE que a 

resposta non se fixo agardar e que o cinco de decembro respostoulle o Sr. Alcalde 

dicíndolle que “En resposta ao seu escrito de 2 de decembro con número de rexistro de 

entrada 11.335 no que plantexa diversas cuestións relativas ao Fondo de Inversión 

Municipal e á elaboración dos orzamentos para o exercicio do 2009, agradézolle o 

espíritu de colaboración demostrado na súa comunicación e infórmollo que nestas 

datas recibira unha convocatoria para tratar en exclusiva na Xunta de Portavoces este 

e outros asuntos”. O Sr. Leis sinala que nunca máis voltaron a saber nada e que era 

necesario explicar isto para que non se intente enganar á cidadanía. Opina que queda 

claro que por parte do equipo de goberno existiu un claro rexeitamento ao diálogo e á 

busca de consenso, engadindo que non se celebrou tal Xunta de Portavoces. Di o Sr. 

Leis que outra cuestión que lle pareceu indignante ao seu grupo é que o Sr. Alcalde 

siga utilizando os temas das dedicacións exclusivas para tapar as súas vergoñas. 
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Salienta que o orzamento é un documento que ten que estudarse polo grupo municipal 

e por outras persoas que participan con el e que o Sr. Alcalde volta a utilizar o tema de 

forma absolutamente mezquina e perversa. Di o Sr. Leis que en definitiva queda 

absolutamente demostrado que o Sr. Alcalde quedou instaurado na política da 

imposición e da negativa ao diálogo e ao consenso, razón pola que o seu grupo 

abandonou a Comisión Informativa, sendo que a abstención dos demais grupos foi non 

tanto porque non tiveran unha opinión senón porque non tiveron tempo para estudar o 

tema. Dirixíndose ao Sr. Alcalde o Sr. Leis dille que xa está ben e pídelle que non siga 

utilizando a mentira para intentar xustificar o inxustificable. O Sr. Leis di que pasou con 

esto, co FEIL, co POS e cos orzamentos, quedando claro que o Sr. Alcalde non está 

disposto a dialogar nada. O Sr. Leis di que remata facendo unha referencia que cree 

que hai que facela aos orzamentos do 2008. Sinalando que como son uns orzamentos 

que están baseados nunha grande mentira que aos membros do seu grupo lles 

gostaría que lles respostara a algunha cuestión deses orzamentos. Di que cando 

naquel momento o PSOE facía obxeccións a eses orzamentos, falaba de cinco grandes 

cuestións, como o desfase entre ingresos e gastos, a existencia no anexo de 

investimentos de actuacións directas doutras Administracións Públicas onde o Concello 

non poñía nin un euro e se falaba dos Centros Sociais de Oza e Raris incluídos no Plan 

concertado. Di o Sr. Leis que leu un voceiro ou documento do BNG onde parece que 

estes centros os fixo so a Vicepresidencia da Xunta de Galicia, cando ten entendido 

que se iniciaron moito antes e que hai que ter un mínimo de decoro político para dicir 

que foi unha obra iniciada noutra lexislatura e rematada polo BNG. Lembra o Sr. leis 

que tamén se falaba de muros de contención, que van agora no fondo, da 

reurbanización dos Tilos primeira fase, se falaba do escaso esforzo inversor con fondos 

exclusivamente municipais, falábase de tres actuacións, que practicamente ningunha 

delas está cumprida, falábase da Ponte de Sextelo que está sen executar, da 

reurbanización dos Tilos primeira fase e se falaba da fibra óptica, que despois se 

cambiou porque se deron conta de que era unha barbaridade. Opina o Sr. Leis que se 

lle está dando a razón. Lembra que hai algo máis importante porque o seu grupo dicía 

que se trataba duns orzamentos deliberadamente inflados e en concreto se falaba 

dunha transferencia de capital de tres millóns de euros do Ministerio de Medio 

Ambiente. Di que o PSOE no seu momento manifestou que non existía tal transferencia 

de capital, que era un investimento directo que faría o Ministerio de Medio Ambiente a 
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través da Consellería de Medio Ambiente. O Sr. Leis pregunta onde están eses tres 

millóns de euros que se incorporaron ao orzamento do 2008 como transferencia de 

capital. Di o Sr. Leis que agora o Sr. Alcalde ten a oportunidade de confirmar o que o 

no seu momento defendeu a capa e espada. Remata o Sr. Leis sinalando que deixa 

para a segunda quenda todo o concernente ás cuestións de fondo dos orzamentos, 

engadindo que con esta actitude que amosou o Sr. Alcalde de nula disposición ao 

diálogo e onde hai uns orzamentos do 2008 deliberadamente inflados e polo tanto un 

engano á cidadanía, hai elementos que cuestionaba a credibilidade política do 

Sr.Alcalde para defender os orzamentos. 

 

Sendo as vinte horas e corenta e cinco minutos auséntase do Salón de Plenos a 

concelleira do PSOE, D.ª Sandra Riveiro Carro. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que ten que darlle a razón ao portavoz do 

PSOE, porque describiu a realidade de como se presentaron os orzamentos xa que 

non existiu diálogo nin tempo para estudar o tema. Di que hoxe a mediodía se lle 

entregaron as bases de execución do orzamento e que el tiña máis que facer que mirar 

isto hoxe para traerllo ao Pleno ao Sr. Alcalde. O Sr. Blanco salienta que o orzamento 

tiña que estar aprobado en Decembro e que o Sr. Alcalde sempre o criticou cando eles 

gobernaban, engadindo que ademais se lles dou todo incompleto. Reitera que hoxe a 

mediodía se lle entregaron as bases de execución e pregunta que lles van a dar maña. 

O Sr. Blanco di que el non oíu ao Sr. Alcalde nos medios de comunicación, que llo oíu 

ao Sr. Leis, pero que nos medios de comunicación é onde o Sr. Alcalde mellor saca as 

súas ideas para diante. Di o Sr. Blanco que os orzamentos están feitos polos 

funcionarios e non polos políticos, cousa que antes o Sr. Alcalde criticaba a viva voz, e 

que é o orzamento do ano pasado con iso que inflou o Sr. Alcalde dos tres millóns de 

euros, empeñándose en que virían, aínda que xa se lle dicía dende a oposición que 

non sería así. Opina o Sr. Blanco que tendo en conta a decisión de Xunta de Galicia en 

relación co PXOM as previsión de ingresos na partida 28.200 de ingresos lle parece 

excesiva xa que triplican a recadación do ano 2008 para un plan que mandaron de 

volta con unhas limitacións impresionantes, sendo polo tanto as previsións do ICIO 

abusivas e fora de contexto. 
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Sendo as vinte horas e cincuenta minutos, entra no Salón de Plenos a concelleira do 

PSOE, Dª. Sandra Riveiro Carro. 

 

Di o Sr. Blanco que descoñece se se xustifica o incremento das taxas por ocupación de 

dominio público. O Sr. Blanco opina que se está incumprindo o plan de saneamento. 

Lembra que o remanente de tesourería é negativo en tres millóns de euros e da lectura 

ao artigo 193 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. O Sr. 

Blanco pregunta a razón pola que se aproba o orzamento con un superávit de 850.000 

euros cando a Lei de Facendas Locais é clara e di que o superávit ten que ser igual 

que o remanente de tesourería negativo que foi moi superior ao superávit contemplado 

na proposta do orzamento. 

 

O Sr. Blanco di que ademais de incumprir o artigo citado se concerta un préstamo que 

haberá que amortizar antes da renovación da Corporación, polo tanto hai que 

devolvelo, como dicía o Sr. Parajó, antes de maio de 2111, e se o remanente de 

tesourería do exercicio sae negativo haberá que aprobar os orzamentos do ano 2010 

cun superávit que asumira a carga de 470.000 € que hai que devolver. O Sr. Blanco di 

que tamén quere lembrar que o Sr. Alcalde nunca aprobou nin votou a favor de ningún 

orzamento cando o PP estaba gobernando. Pregunta o Sr. Blanco se pode facer unha 

enmenda a viva voz. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se estiveron agardando as enmendas por escrito, cuxa 

votación se admitiría, previa fiscalización da intervención, pero ao non existir, vaise a 

someter a votación o documento proposto e non se van aceptar enmendas “in voce, 

porque aínda que están contempladas no regulamento ao tratarse dun documento con 

certas peculiaridades, con informe de intervención e que require un equilibrio 

económico, as enmendas deberían ser por escrito. 

 

 O Sr. Blanco sinala que quería que se quitaran as dedicacións do Sr. Sisto, da Sra. 

Carme Hermida, a da periodista e a Secretaría do Sr. Alcalde, ademais de minorar en 

seis mil euros a dedicación do PP e seis mil euros a do PSOE e pasar eses cartos a 

servizos sociais. Reitera o Sr. Blanco que se trata dunha proposta que pensaba facer. 
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O Sr. Alcalde di que o documento pola súa entidade require unhas propostas por 

escrito e equilibradas, ao tratarse dun documento que ten que ter un equilibrio e contar 

co informe de intervención, sendo que por iso resultaba preciso presentar as propostas 

por escrito. Reitera o Sr. Alcalde que se votará o documento tal e como se presenta.  

 

O Sr. Blanco sinala que non se deixou tempo para estudar o documento nin se dou 

lugar para debater sobre el e traer algunha postura dos grupos da oposición. 

 

O Sr. Alcalde salienta que a obriga legal é ter a documentación nas dependencias 

municipais e que o que se trasladou persoalmente, no caso do Sr. Blanco e do Sr. 

Parajó, foi o estado de ingresos e gastos, o estado da débeda e o cadro de 

investimentos, reiterándose por carta, no caso do Sr. Blanco, que estaba todo nas 

dependencias municipais, aínda que despois o Sr. Sisto fixo fotocopias na Comisión. Di 

que do feito de que non se fotocopiara o conxunto non vai a culpabilizar ao Sr. Sisto, 

porque non ten que estar facendo fotocopias,  e menos aos funcionarios porque o único 

que pode falar é cousas boas pola traballo que realizaron, sendo ademais que o 

documento ten un claro perfil político. Sinala o Sr. Alcalde que a documentación estaba 

no Concello, que é onde ten que estar, sendo diferente que os concelleiros entendan 

que se lles tiña que trasladar en conxunto, aínda que el non lembra que a eles se lles 

dera en disquete. Di o Sr. Alcalde que hai que lembrar os momentos nos que era difícil 

acceder a un extracto, e xa non dicir ás copias, cando a día de hoxe non se pon ningún 

tipo de problema en relación ao acceso a información e obtención de copias. Aclara 

que cando falaba dos liberados non o fai no senso de que sexan eles os que teñen que 

estudar o orzamento, xa que entende que é un traballo de grupo, senón que se refire a 

que se se lle traslado ao grupo a vontade de ter unha entrevista, non hai inconveniente 

en tela con calquera dos liberados. Dirixíndose ao Sr. Parajó o Sr. Alcalde dille que 

este concelleiro e el están nas antípodas de posicionamentos políticos, pero que 

nembargantes a súa posición é a máis seria, xa que polo menos tivo a ben mirar a 

documentación. Salienta que na proposta o total de ingresos e gastos correspóndese 

aínda que é certo que existe un erro, tal e como apuntou este concelleiro, pero que se 

ve que é tal. Di o Sr. Alcalde que o Sr. Parajó falou dun orzamento irreal e dille a este 

concelleiro que poden ser optimistas. Salienta o Sr. Alcalde que os membros do equipo 

de goberno tiveron que adicarlle moitas horas ao orzamento para intentar cumprir co 
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plan de aforro. Explica que no ámbito de persoal a única modificación proponse a parte 

e se trata dunha cuestión de equiparación que se arrastraba de atrás, xa que tendo o 

mesmo traballo, uns policías teñen un complemento específico máis elevado que 

outros. Salienta que a única variación refírese á cuadrilla de protección civil xa que 

resulta preciso dotar de estabilidade ao corpo. Tratándose da operación de crédito di o 

Sr. Alcalde que se axusta á legalidade, xa que se non fora así non se faría. Non se 

contratou o pasado ano por diferentes cuestións, entres outras, polo cambio no posto 

de intervención. En relación coa intervención do Sr. Leis di o Sr. Alcalde que algo 

cambiou en Teo cando este concelleiro falou trinta minutos e antes non se podía falar 

máis de catro sen que viñera a policía. Di que por deporte e por perversión recolleu ao 

longo da intervención do portavoz do PSOE algunhas das súas afirmacións, tales como 

“provoca noxo”, “mezquino”, “perverso”, etc, engadindo que despois este concelleiro lee 

un artigo no que se fala de espazos de convivencia. Aclara que estes non se constrúen 

unilateralmente e que os espazos de supervivencia son os únicos que lle quedan co Sr. 

Leis, tendo xa interiorizado que co portavoz do PSOE os espazos de convivencia son 

espazos de supervivencia. Di o Sr. Alcalde que non vai a entrar na cronoloxía e que o 

Sr. Leis foi o único que se negou a ter unha reunión con el, como fixo o PP e INTEO 

aínda que logo poidan ser críticos ao respecto. Tratándose da documentación sinala o 

Sr. Alcalde que xa o deixou claro e que non se vai a escudar nos funcionarios. Salienta 

que hai un traballo político importante. Explica que para o equipo de goberno os 

orzamentos propostos non son cómodos porque lles obrigan a un autocontrol absoluto, 

pero que pensan que é o momento. Di que sería máis cómodo seguir cos orzamentos 

prorrogados pero que non sería real. O Sr. Alcalde di que lle gostaría facer algunhas 

puntualizacións, xa que aínda que o Sr. Leis dixo que ía a utilizar a súa intervención 

para facer unha descrición dos feitos, entrou en cuestións de fondo como por exemplo 

o tema dos tres millóns de euros. Salienta o Sr. Alcalde que vai a facer todo o posible 

por traer eses cartos dende o momento en que apareceu a partida nos orzamentos 

estatais do 2008 e seguen nos do 2009 e dende o momento en que a Consellería de 

Medio Ambiente lle convida para intentar desbloquear o tema. Explica o Sr. Alcalde que 

estaban nos orzamentos do 2008 porque o problema era quen os ía a executar, sendo 

que a día de hoxe parece que o vai a vehiculizar a Consellería de Medio Ambiente. Di o 

Sr. Alcalde que lle consta que o Sr. Leis tivo interese por traer os tres millóns e que 

sabe que é un home que se preocupa polo interese público e común e que pese a iso 
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agora vai e saca iso. O Sr. Alcalde dirixíndose ao Sr. Leis dille que a realidade é 

complexa e que a percepción que ten este concelleiro non é verdade. En relación co 

intervención do Sr. Blanco, di o Sr. Alcalde que o orzamento non é un documento 

elaborado polos funcionarios, aínda que o Sr. Interventor estivo tardes e tardes 

traballando no tema. Lembra que no pleno de xaneiro se lle pediu ao equipo de 

goberno que se levase ao pleno de febreiro e que agora se lle di que non houbo tempo 

para estudar o tema. Pregunta o Sr. Alcalde “en que quedamos”. Salienta que existiu 

participación política e que non son uns orzamentos para botar cohetes. Di que o Sr. 

Blanco fala da Lei de Facendas Locais pero que omite que foi o Pleno o que acordou 

repartir o remanente negativo en tres anualidades. Di o Sr. Alcalde que os membros do 

equipo de goberno asumen o tema das paternidades e que a todos lle está saíndo un 

bandullo que están preocupados. Tratándose do PXOM di que sí que houbo contactos 

co Consellería e sí que os escoitaron. Di o Sr. Alcalde que a segunda paternidade é 

que o Sr. Blanco diga o de dividir a débeda cando é filla deste concelleiro. Opina que 

bastante elegantes foron non falando de paternidades e que non o fixeron eles senón o 

Sr. Blanco, pero que o fillo se hai que quererlle, quéreselle. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) e di que non se entregou a 

documentación nun disquete. Di que houbo momentos no Concello nos que non había 

Secretario e Interventor polo que a labor que se fixo naquel momento tamén é de 

respetar porque se pasaron canutas para poder levar adiante o Concello. Tratándose 

dos orzamentos di o Sr. Parajó que o tema dos específicos debía pasar á mesa do 

acordo regulador para chegar a un entendemento con todos os sindicatos. Di que 

existe unha operación de crédito e que é certo que tiña que estar feita o ano pasado. 

Salienta que aínda que se pode facer mellor resulta preciso corrixir os fallos, corrixir e 

reducir as partidas que se poidan minorar e incrementar outras como as dirixidas aos 

libros e o transporte. Opina que o orzamento debe quedar sobre a mesa, facer unha 

revisión e despois volver a traelo outra vez. 

 

Sendo as vinte e unha hora e quince minutos auséntase do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida Gulías. 
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que a veces a verba fácil do Alcalde lle 

traizoa o subconsciente, como cando di que “leva corenta e cinco minutos aguantando 

isto”. Di o Sr. Leis que el ten o seu tempo porque o elixiron os cidadáns e que non 

aguanta a ninguén. Salienta que non vai a respostar a algunhas cousas ditas polo Sr. 

Alcalde, como que se negou a asistir, porque o seu grupo non quere participar nestes 

paripes. Explica o Sr.Leis que non é unha cuestión súa e que o Sr. Alcalde ten a manía 

de criminalizarlle a el persoalmente. Salienta que o que cuestiona o seu grupo é que o 

Sr. Alcalde fixera figurar os tres millóns como unha transferencia de capital no capítulo 

de ingresos, polo que os orzamentos do 2008 estaban deliberadamente inflados. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos auséntase do Salón de Plenos, o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín Valladares. 

 

O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde nas súas palabras recoñece que non se entregou a 

documentación e que non pode dicir que houbo tempo ata hoxe para estudar o tema. 

Pregunta o Sr. Leis cando lle foi entregada a documentación e di que tratándose das 

bases de execución se lle entregaron porque foi él ao Concello ao darse conta de que 

lle faltaban. Salienta o portavoz do PSOE que non cambiaron tantas cousas. 

 

Sendo as vinte e unha hora e vinte e cinco minutos entran no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida Gulías e o concelleiro do PP, D. Antonio 

Castroagudín Valladares. 

 

Di o Sr. Leis que o seu grupo traballou moito nos orzamentos e que aínda hoxe 

estiveron facendo un estudio comparativo das bases de execución. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e sete minutos auséntase do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Angel Rey Martínez. 

 

O portavoz do PSOE sinala que tratándose dos orzamentos debería ser un texto 

consensuado porque existe un goberno en minoría, porque Teo ten importantes eivas 

estructurais e porque existe un contexto de crise que esixe unha postura unánime de 

toda a Corporación. Opina que tendo en conta iso actualmente hai que entender que a 
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racionalización do gasto non implica necesariamente contención do gasto, que en 

época de crise debería priorizarse o gasto social e que deberán existir xestos claros de 

políticas de fomento do emprego. Tratándose da racionalización do gasto opina o Sr. 

Leis que ven esixido pola situación económica do Concello, pola situación financeira e 

polo retraso do PXOM. Salienta que racionalizar o gasto non é exactamente igual a 

conter do gasto. En época de crise a prioridade é gastar, pero gastar ben, en 

infraestructuras, en gasto social, no fomento do emprego, etc. Di que se deberán 

contemplar medidas exemplarizantes nas retribucións dos altos cargos. Lembra o 

portavoz do PSOE que o Sr. Alcalde no anterior pleno referiuse a dúas renuncias e que 

nos orzamentos nada de nada. Explica que o Sr. Sisto renunciou por incompatibilidade 

legal e a Sra. Carme Hermida por razóns persoais. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, D. Angel Rey Martínez. 

 

Salienta o Sr. Leis que as dedicacións seguen figurando no orzamento sendo polo 

tanto incongruente. Di que o seu grupo bota en falta que os orzamentos non veñan 

acompañados dun plan de racionalización do gasto como o que presentaron eles. 

Tratándose da necesidade de priorizar o gasto social e en infraestructuras di o Sr. Leis 

que non atopa a partida do Fondo Galego de Cooperación, que se diminúen os gastos 

en acción social en 152.129 €, os investimos en estradas e camiños e os investimentos 

en abastecemento e saneamento en 2.850.853,93 €, etc, e que polo contrario se 

incrementa os gastos en atención protocolaria. Reitera que o gasto en acción social se 

reduce sensiblemente. Tratándose de políticas de fomento do emprego di o portavoz 

do PSOE que non existe ningún programa destinado a iso e que a isto hai que 

engadirlle que a penas existe esforzo inversor. Sinala o Sr. Leis que haberá que ver no 

seu momento cantos novos empregos se xeneran coas obras do fondo e que 

tratándose de aspectos xenéricos existe unha minoración en relación cos orzamentos 

do 2008. O Sr. Leis reitera a ausencia dun plan de racionalización do gasto e a 

inexistencia de medidas de fomento do emprego. Sinala que o anexo de investimentos 

se puxo unha especie de caixón desastre e que volta a aparecer a Casa do Concello 2ª 

fase, o edificio da policía 3ª fase, ademais do POS 2008 o POS 2009, a construcción 

da pista multideporte o local de ensaio en Calo, etc. Di o Sr. Leis que non aparece a 
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piscina climatizada e pregunta se desapareceu. Salienta o portavoz do PSOE que con 

todos estes datos deberían retirarse os orzamentos, pero como se teme que esta non 

vai a ser a mensaxe sinala que o que ten que dicir é que teñen razóns de forma e de 

fondo suficientes para votar en contra destes orzamentos, pero que a política é algo 

complexa. Explica o Sr. Leis que os membros do seu grupo tiveron un debate extenso, 

non libre de certa tensión, á hora de fixar a postura do PSOE. Explica que hai que ter 

en conta o interese da cidadanía que o seu grupo ten moi presente, que non lle queren 

dar ao BNG argumentos para disfrazar o seu fracaso acudindo ao victimismo e un 

terceiro factor, que foi decisivo, ao ter unha instrucción do partido expresado polo Sr. 

Zapatero de facer un exercicio de responsabilidade cívica e favorecer a aprobación dos 

orzamentos. Di o Sr. Leis que en virtude desto último o seu grupo, facendo un enorme 

esforzo de xenerosidade, vai a permitir a aprobación dos orzamentos coa súa 

abstención. O portavoz do PSOE lémbralle ao Sr. Alcalde que está pendente o debate 

sobre o estado do Concello e que agardaran a convocatoria dese Pleno. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e sinala que tendo en conta todo o exposto polo 

portavoz do PSOE o que tiña que facer ese grupo era votar en contra, ao que o Sr. Leis 

resposta afirmativamente.  

 

O Sr. Blanco di que él nestes casos non lle fai caso ao partido. O portavoz do PP 

lembra que só se chamou á Policía unha vez para que se fora o Sr. Alcalde do Pleno e 

di que hai que lembrar o teatro que o Sr. Alcalde facía nos Plenos. Di que os do seu 

grupo si que son educados porque non se meten nada cos do BNG en comparación co 

que se metían con eles. Tratándose do traballo conxunto di o Sr. Blanco que o BNG 

traballou so porque con eles non contaron. En canto o PXOM sinala que o Sr. Alcalde 

dixo que o PP era o pai do mesmo, engadindo que o seu grupo sacou un PXOM que 

non era o do BNG, e que se plantexaba coa mellor intención de cara aos veciños e foi 

para arriba costándolle moitos votos. Despois de que se mandara de medio ambiente, 

recortaron o plan nos ríos e regatos a cen metros, levouse ao Pleno e voltouse a 

mandar. Despois se mandou á COTOP, que son da mesma corda que o equipo de 

goberno, e hai que preguntarse se despois non houbo tempo para ir co equipo redactor 

e cos técnicos, ou incluso se fai falla cunha manifestación, para ir a defendelo á Xunta 

porque se o equipo de goberno se preocupara diso e se os recibiran podía evitarse 
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unha porcentaxe elevado das anomalías que ten o Plan. Opina o Sr. Blanco que se fora 

así se poderían evitar moitos recortes en beneficio dos veciños. Sinala o portavoz do 

PP que en relación co dito polo Sr. Leis de que non queren torpedear a acción de 

goberno, hai que ter en conta que o BNG en vez de gobernar o que fai é desgobernar 

porque o concello quedóuselle grande. Di que se o PSOE se abstén e se tamén o fai o 

Sr. Parajó e o seu grupo vota en contra, o orzamento sairá adiante co voto de calidade 

co que o Sr. Alcalde fai maravillas. Explica o Sr. Blanco que o voto en contra xustificase 

tamén co que fixo o BNG no seu momento ao non votar nunca a favor dun orzamento. 

O Sr. Blanco remata a súa intervención anunciado o voto en contra do seu grupo. 

 

O Sr. Alcalde sinala, dirixíndose ao Sr. Parajó, que se non ten o apoio da Corporación 

haberá que voltar a replantealo. Di que cando este concelleiro fala de determinadas 

partidas, por exemplo en cultura e deportes, hai que ter en conta que o BNG se atopou 

cunhas dinámicas establecidas, non existindo un concello con unha política de 

subvencións coma a de Teo, coas súas vantaxes e os seus inconvintes dende o punto 

de vista do desequilibrio económico. Existe un modelo que non se pode eliminar 

derrepente porque hai entidades cunha previsión mínima de ingresos para seguir 

funcionando, polo tanto aínda que se intenten buscar outras vías hai que seguir 

manténdoo. Tratándose do persoal explica o Sr. Alcalde que se propón unha cuestión 

puntual da policía, en proposta diferenciada, de xeito que se non é ratificada non vai a 

entrar nos orzamentos, sendo a única cuestión en materia e persoal o tema de 

protección civil. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó sinala que él nunca dixo que había 

que retirar o tema das subvencións. 

 

O Sr. Alcalde di que non lle acusa dixo senón que lle quería dar unha explicación ao 

respecto. En cato o dito polo Sr. Leis, o Sr. Alcalde sinala que tratándose dos tres 

millóns de euros estes figuraban como ingresos e como gastos e se blindaron, 

recolléndose porque no ano 2008 non se sabía a través de quen se ían a vehiculizar. 

En canto o Fondo Galego de Cooperación, explica o Sr. Alcalde que figura nas partidas 

xenéricas, xa que había un compromiso e se vai a manter, estando xa pagado o do ano 

pasado. En canto ao incremento dos gastos de protocolo e publicidade salienta o Sr. 
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Alcalde que non é certo, só que estando dispersos en diferentes partidas, se 

agruparon. Tratándose do emprego di o Sr. Alcalde que existe unha orientadora laboral 

que vai a vehiculizar o traballo de campo. Explica que probablemente ese posto se 

financie pola Consellería pero que polo de agora se está apostando dende o Concello 

polo mantemento do servizo. Salienta o Sr. Alcalde que o problema actual afecta ao 

conxunto do Estado e non só ao Concello de Teo. Aclara que as infraestructuras que 

figuran é porque teñen que figurar, porque as anualidades van ata o 2010. Aclara que a 

piscina se sigue executando, que está subvencionado pola Deputación e que xa haberá 

tempo de abrir ese debate, xa que a situación é a que é, polo que o importante non é 

buscar culpabilidades senón solucións. Aclara que tendo en conta que das dúas 

empresas que se presentaron ao concurso unha se atopa en vía concursal e outra en 

suspensión de pagos, se está poñendo en perigo a execución do proxecto, polo que 

dende o Concello se están tomando medidas para blindar o tema, sen que o problema 

sexa achacable ao equipo de goberno. O Sr. Alcalde agradécelle ao PSOE español o 

seu posicionamento. Dirixíndose ao Sr. Blanco, sinala que xa sabe que este 

concelleiro, con ou sen directrices, vai a piñón. Opina que este concelleiro perde unha 

gran oportunidade de ter un posicionamento responsable e di que lle consta que algúns 

compañeiros do PP tamén o pensan. Explica o Sr. Alcalde que tratándose do PXOM o 

equipo de goberno tivo contactos coa Xunta independentemente de que foran ou non 

fructíferos. 

 

O Sr. Leis pregunta onde están recortados os gastos protocolarios. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se recorta todo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

seis votos a favor (6 BNG), sete votos en contra (6 PP e 1 INTEO) e catro 

abstencións (4 PSOE), rexeita a proposta de aprobación inicial dos orzamentos 

municipais para 2009 e do cadro de persoal. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, pide explicación de voto e di que é 

un día triste para el por non poder apoiar o tema, engadindo que sempre apoiara o que 

vaia dentro do diálogo. 
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Sendo as vinte e dúas horas auséntase do Salón de Plenos a concelleira do BNG, D.ª 

Carme Diéguez González. 

 

5º.- DICTAME DA  PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE GRUPO E 

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DOS MEMBROS DA POLICÍA LOCAL DO 

CONCELLO DE TEO. 

 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 16/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de economía e facenda de 20/02/2009, que 

se recolle a continuación: 

“PROPOSTA DE ACORDO 
 
Mediante acordo Plenario da Corporación de data 26 de xullo de 2006 aprobouse o 

incremento do complemento específico de determinados postos de Garda da Policía Local. Dita 
modificación, segundo consta no acordo plenario, estaba motivada en  que “as prazas de Gardas 
da Policía Local están suxeitas a un réxime especial de responsabilidade (exercicio de 
autoridade), e perigosidade (uso de armas e actuacións relativas ó orde público), que deben ser 
obxecto dunha adecuada compensación económica reflectida no seu complemento específico”, 
en base a cal acordouse o incremento de ditos complementos específicos. En dito acordo, 
indicábase que somentes se procedía á “adecuación dos complementos específicos das prazas de 
Gardas da Policía Local, contemplando só as que neste momento están cubertas en propiedade, 
para evitar superar a consignación orzamentaria asignada a este concepto, así como a de 
Cabo”.  

Non obstante, a valoración das funcións e contido de ditos postos realizouse con 
carácter xeral para tódolos postos de traballo de Garda da Policía Local en conxunto, sen que na 
mesma se establecesen diferenciacións entre o contido duns postos de traballo e outros nin se 
indica que se valoraban de distinto xeito uns postos concretos por ter diferentes contidos o 
características no seu desempeño. Por outra banda, non existe unha Relación de postos de 
traballo aprobada no Concello na que se asignen características ou funcións diferenciadas a ditos 
postos, de xeito que actualmente para tódolos postos de traballo de Garda da Policía Local, 
ademais de esixirse o mesmo nivel de titulación, desempeñan as mesmas tarefas e teñen o 
mesmo grao de dificultade, sendo as características de ditos postos semellantes. 

Dada a igualdade substancial que existe entre ditos postos de traballo, considérase que 
non existen razóns obxectivas que xustifique a diferenciación de complementos específicos entre 
uns e outros, de acordo coa normativa en materia de función pública, que establece que “os 
postos de traballo que exixan o mesmo nivel de titulación e que teñan no seu exercicio similar 
grao de dificultade terán os mesmos complementos de destino e específico se son semellantes as 
condicións de traballo” (art. 71 do Texto Refundido da Lei de Función Pública de Galicia).  

Por outra banda, a Disposición transitoria 1ª da Lei 4/2007, de 20 de abril, de 
coordinación de Policías Locais de Galicia, dispón que no prazo de tres anos dende a entrada en 
vigor da Lei os funcionarios da Policía Local entenderanse clasificados nos grupos C, B e A, sen 
que este feito teña que supoñer necesariamente un incremento do gasto público nin a 
modificación do cómputo anual das retribucións totais de ditos funcionarios. Pola súa banda, o 
apartado 4 de dita disposición establece que a nova clasificación non suporá necesariamente 
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incremento no cómputo conxunto  das súas retribucións, de xeito que o exceso sobre o grupo 
anterior deducirase das súas retribucións complementarias, preferentemente no concepto de 
productividade, se o hai, referidas a 14 mensualidades no cómputo anual, de xeito que se 
perciban idénticas remuneracións globais respecto á situación anterior. 

As prazas de Garda da Policía Local (actualmente denominadas “Policía” na Lei 
4/2007) e de Cabo da Policía Local (actualmente denominada “Oficial” na Lei 4/2007) segundo 
o Cadro de Persoal vixente están clasificadas dentro do grupo C2, polo que, segundo a 
establecido na Lei 4/2007, deberán, dentro do prazo establecido na D.T. 1ª, reclasificarse ó grupo 
C1. Por outra banda, e posto que a Lei permite para evitar que esta reclasificación non supoña un 
incremento das retribucións totais anuais, que se compense deducíndoa das retribucións 
complementarias (preferentemente o complemento de productividade), e tendo en conta que o 
complemento de productividade non é un concepto retributivo fixo nin periódico nin pode estar 
asignado a postos de traballo concretos, as retribucións complementarias restantes sobre as que 
se podería realizar dita deducción serían o complemento específico. Deste xeito, o incremento 
retributivo en termos anuais que supón o cambio de grupo de C2 a C1 (1.869,84 €) 
compensaríase reducindo na mesma cantidade o importe anual do complemento específico para 
2009 de ditos postos de traballo. 

En consecuencia, e tendo en conta tanto a valoración realizada no acordo plenario de 26 
de xullo de 2006, como a identidade esencial de ditos postos de traballo, como a obrigatoriedade 
de que os postos de traballo con condicións de traballo semellantes teñan os mesmos niveis de 
complemento de destino e complemento específico, e visto o disposto na Disposición transitoria 
1ª da Lei 4/2007, de Coordinación de Policías Locais de Galicia, propónse o Pleno a adopción do 
seguinte ACORDO: 

 
1.- Modificar os grupos das prazas de Policía da Policía Local e Oficial da Policía Local 

contemplados no vixente Cadro de Persoal do Concello, que pasarán a estar encadrados no grupo 
de clasificación C1. 

2.- Modificar o complemento específico asignado ós postos de “Policía de Policía 
Local”, que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 9.034,51 € anuais,  fixándoo en 
12.627,14 € anuais, e dos postos de “Policía de Policía Local” que tiñan un complemento 
específico para o ano 2009 de 14.496,98 €, fixándoo en 12.627,14 €, e do posto de “Oficial da 
Policía Local” que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 15.048,61 €, fixándoo 
en 13.178,97 €. 

 
Teo, 16 de febreiro de 2009. 
O Alcalde 
Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Sr. Alcalde explica que se trata dunha proposta independente da do orzamento e que 

está xustificada porque dentro da Policía Local hai complementos específicos 

diferentes sen que existan funciones diferentes nin horarios diferentes. Aclara o Sr. 

Alcalde que se trata dunha situación herdada e lembra o acordado polo Pleno da 

Corporación no 2006, cando existían cinco policías e se variou o complemento 

específico dos mesmos e non o das demais prazas porque non estaban ocupadas. 

Salienta o Sr. Alcalde que se trata de defender unha equiparación que parece de 
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xustiza xa que hai que entender que coas mesmas funcións hai que cobrar o mesmo 

específico. Explica o Sr. Alcalde que se trata de facer unha equiparación ao específico 

e incrementar as retribucións básicas para pasar de C1 a C2, tratándose polo tanto de 

unha proposta de equiparación e de xustiza. O Sr. Alcalde explica que non se entra en 

procesos de diferenciación como podería ser o caso do Cabo, xa que se trata de 

supostos diferentes sendo ademais que ao Concello a medida proposta lle vai a 

supoñer unha carga económica relativa. 

 

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

BNG, D.ª Carme Diéguez González. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que xa explicou a súa postura na Comisión informativa no senso de que esta proposta 

debería acordarse no mesmo acordo regulador mediante o convenio aprobado por 

todos os sindicatos que forman parte da mesa do convenio, porque é o máis lóxico. 

Lembra o Sr. Parajó que aínda que hai que levalo ao acordo regulador, cando o 26 de 

xullo do 2006 se tomou o acordo el abstívose e os demais votaron a favor. Lembra o 

Sr. Parajó a intervención do Sr. Sisto naquel momento cando dicía que “teño serías 

dúbidas sobre se abandoar o Pleno antes de tratar os asuntos, non entendo nada do 

que está pasando aquí, que comprendo ó Sr. Alcalde e ó Sr. Parajó e incluso ó Sr. 

Vázquez Pallas por disciplina de partido; porque aquí algúns veñen a dar conferencias 

e despois votar outra cousa, engadindo que xa cando aprobamos o presuposto o 

dixemos e non estamos por castigar ós policías locais”. Di o Sr. Parajó que isto era 

naquel momento pero que agora hai outro tema. Remata o Sr. Parajó a súa 

intervención sinalando que se debía aprobar o tema na mesa do convenio e non decidir 

agora nada. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que comparte a postura do grupo de 

goberno. Salienta que o seu grupo entende que no corpo de policía existe un agravio 

comparativo entre funcionarios coas mesmas funcións. Refírese o Sr. Leis á 

disposición transitoria e o artigo 24 da Lei de Coordinación de policías locais de Galicia 

e di que obrigan a facer o cambio de grupo proposto. Opina o Sr. Leis que esperar ao 

Convenio é un risco porque se pode chegar a asinar ou non e neste último caso se 
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mantería a situación descrita na policía. Salienta o Sr. Leis que en todo caso o 

problema non queda definitivamente resolto coa proposta do equipo de goberno xa que 

seguirán existindo agravios comparativos entre os policías e algúns funcionarios do 

Concello. Anuncia o Sr. Leis o voto a favor do seu grupo e insta ao equipo de goberno 

para que siga negociando para subsanar todas as eivas que hai. Opina o Sr. Leis que é 

absolutamente imprescindible a aprobación de relación de postos de traballo. Di que 

lles  consta que está elaborada e que o BNG debe proceder a negociala cos 

traballadores e aplicala canto antes mellor.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que explica que cando o Sr. Alcalde di que todo 

esto foi herdado hai que ter en conta que o PP quería sempre o mellor para todos os 

traballadores, e non queren que haxa desigualdades nin que haxa agravios 

comparativos entre os funcionarios e se os hai podería facerse unha equiparación á 

alta e non a baixa, non baixar uns e subir outros, senón facelo á alta a todos. Salienta o 

Sr. Blanco que non entende porque non se pode facer así. Explica que todos os 

funcionarios do grupo C1 sen encadran no nivel 22, excepto a policía local e unha 

praza vacante de administrativo que sen encadran no 18. Di o Sr. Blanco que o 

complemento específico do grupo C2, nivel 18, é superior ao contemplado para a 

policía local, cando este se encadra no grupo superior C1, engadindo que a única 

praza de administrativo catalogado como grupo C1, nivel 18, conleva un complemento 

específico superior ao da policía, cando xeralmente a  igualdade de nivel e grupo, o 

complemento da policía noutros concello é superior a dos administrativos do mesmo 

grupo e nivel debido as especialidades características do corpo de policía, como a 

perigosidade, penosidade, nocturnidade, etc. O Sr. Blanco dille ao Sr. Alcalde que se 

existen diferenzas que se revisen todos os soldos á alta como unha forma de poñer o 

tema en claro. Opina o Sr. Blanco que ao acordo haberá que darlle efectos retroactivos, 

porque os policías llo reclamarán ao Concello. Di o Sr. Blanco que en todo caso quen 

manda é o Sr. Alcalde que ten un gran verbo fácil. Opina que o Sr. Alcalde tiña que 

intermediar cos traballadores e cos sindicatos para solventar todos estes problemas. 

Remata a súa intervención o Sr. Blanco sinalando que está de acordo en levar o 

convenio adiante urxentemente a través dos sindicatos e abordar o problema destas 

prazas e pagarlles o que teñan que cobrar. 
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O Sr. Alcalde explica que se asinou un convenio coa universidade para facer a relación 

de postos de traballo e que existe un proceso de negociación aberto, empezando 

ademais a existir unha normalización nas dinámicas, que non existían, de relación 

entre o grupo de goberno e os sindicatos, existindo vontade por todas as partes. Opina 

o Sr. Alcalde que independentemente diso hai cuestións como a que se está a tratar 

que son de xustiza e que non se poden vincular á negociación aberta porque esta se 

pode dilatar no tempo. Explica que a valoración está feita pero que non é fácil levala á 

práctica, sobre todo polo aspecto salarial. Salienta o Sr. Alcalde que se seguira 

negociando pero non para equiparar as inxustizas, porque o que non pode ser é que 

determinados niveis sirvan de referente para buscar a equiparación, engadindo que coa 

proposta ninguén perde capacidade retributiva. O Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. 

Blanco, di que escoitándoo, este concelleiro lle parece un socialista de barra libre, con 

equiparacións ao máximo, coa non imposición de taxas, etc., e pregúntalle como vai a 

funcionar así o negocio e onde está a responsabilidade. Salienta o Sr. Alcalde que 

cando di herdado di herdado porque se encontraron con iso. Remata o Sr. Alcalde 

sinalando que lle parece sorprendente a postura do PP sendo este grupo o que 

provocou esta situación. 

 

Intervén o concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, que sinala que xa dixo que lle parece máis 

correcto que o tema se faga na mesa do Convenio e pregunta se repercute a baixada 

do específico aos que xa o están cobrando máis alto. 

 

O Sr. Alcalde resposta que é a fórmula que se atopou de elevar as retribucións básicas 

axustando o complemento específico. 

 

O Sr. Parajó pregunta se é legal baixar o complemento específico sen máis. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se o propoñen é porque existen garantías de que se están 

axustando. 

O Sr. Parajó salienta que él non é que se opoña senón que pensa que é mellor facelo 

na mesa do convenio. 

 



 

 - 30 - 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que a postura do seu grupo é clara, aínda que 

tamén saben que hai outros problemas que hai que solventar. Insiste o portavoz do 

PSOE na necesidade de continuar coa negociación e engade que a única forma que 

hai de solventar estes problemas e mediante a aprobación e aplicación da relación de 

postos de traballo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que cree que a relación de postos de 

traballo está feita e que hai que ter diálogo cos traballadores. Sinala que un 

administrativo C1 cun nivel 22 ten un complemento específico de 15.257,67 €, o cabo 

da policía cun nivel 20 ten un complemento específico de 13.178,9, unha praza de 

administrativo vacante cun nivel 18 ten un complemento específico de 13.742 €, un 

policía cun nivel 18 ten un complemento específico de 12.627,14 €, etc. Sinala o Sr. 

Blanco que o seu grupo quere que esto se faga no convenio colectivo e que se faga o 

mellor para os traballadores para que teñan un soldo digno. Sinala o Sr. Blanco que o 

Sr. Alcalde preguntou como ía o negocio e di que el non sabe como foi, como se 

arranxaba, pero que se solucionaban todos os problemas. Salienta que o seu grupo 

non quere taxas e que o BNG é o rei das taxas. Opina que se fan falta cartos hai que 

buscalos e non esperar que os traian. Remata o Sr. Blanco sinalando que o que queren 

é que ninguén saia perxudicado e que esa discriminación que existe se solventaría 

facendo un suba á alta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto –

INTEO), acorda: 

1.- Modificar os grupos das prazas de Policía da Policía Local e Oficial da Policía 

Local contemplados no vixente Cadro de Persoal do Concello, que pasarán a 

estar encadrados no grupo de clasificación C1. 

2.- Modificar o complemento específico asignado ós postos de “Policía de Policía 

Local”, que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 9.034,51 € 

anuais,  fixándoo en 12.627,14 € anuais, e dos postos de “Policía de Policía 

Local” que tiñan un complemento específico para o ano 2009 de 14.496,98 €, 

fixándoo en 12.627,14 €, e do posto de “Oficial da Policía Local” que tiñan un 

complemento específico para o ano 2009 de 15.048,61 €, fixándoo en 13.178,97 €. 
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6º.- DICTAME DA RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA 32/09 DO 

29.01.2009, RELATIVO Á CONXELACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS DOS CARGOS 

ELECTOS. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 17/02/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de economía e facenda de 20/02/2009, que 

se recolle a continuación: 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Á vista da resolución nº 32/09 dictada o día 29 de xaneiro de 2009, relativa á conxelación das 

retribucións asignadas ós cargos electos deste Concello, e que se reproduce literalmente a 

continuación:  

“Visto que no acordo plenario de 6 de xullo de 2007 fixáronse as retribucións a determinados cargos 
electos con dedicacións exclusivas e parciais, e que nas Bases de execución do Orzamento de 2008, 
prorrogado para o exercicio 2009, na súa Base 37ª establecese o incremento anual de ditas 
retribucións na mesma medida que para o resto do persoal do Concello segundo a Lei de 
Orzamentos xerais do Estado. 
Tendo en conta que a actual situación económica xeral impón unha política de contención do gasto 
público, que se estende tamén ós gastos de persoal, 
Tendo en conta a necesidade de adoptar ditas medidas na nómina de xaneiro, que vaise a aprobar 
nos vindeiros días, 
Vistas as competencias que me atribúe o art. 21 da Lei 7/1985 de Bases do Rexime Local, 
 
RESOLVO: 
 
1.- Deixar sen aplicación para o ano 2009 o incremento do 2% das retribucións asignadas ós cargos 
electos con dedicación exclusiva e parcial, de xeito que continuarán percibindo os mesmos importes 
brutos que no exercicio 2008. 
2.- Someter esta Resolución á ratificación polo Pleno do Concello na vindeira sesión que celebre, de 
xeito que, de non ser ratificada, na seguinte nómina se aboen os atrasos deixados de percibir.”. 
 
PROPOÑO 

ó Pleno da Corporación a ratificación da resolución 32/09 do 29 de xaneiro de 2009. 

Teo, 17 de xaneiro de 2009 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, e os portavoces do PSOE, Sr. Leis, 

e do PP, Sr. Blanco, amosan a conformidade dos seus respectivos grupos coa 

proposta. 
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Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

por unanimidade (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto –INTEO), acorda ratificar 

a Resolución da Alcaldía do 29 de xaneiro de 209 (nº 32/09). 

 

7º.- MOCIÓNS 

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
 
8º.-ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
 

1.- O Sr. Parajó refírese e amosa unhas fotografías e di que se trata do camiño 

portugués ao seu paso polo lugar de Galanas, o que vai dende Gálanas ata a rotonda 

das viñas. Salienta que non é un camiño senón unha corredoira, e que non se pode 

esquecer que por el pasan moitos peregrinos. Roga o Sr. Parajó que, despois de vistas 

as fotos, se mande arranxalo o máis pronto posible e se mande tamén arranxar a 

entrada que está a medio reparar despois de xestión que se fixo antes os responsables 

da autovía. 

  

O Sr. Alcalde di que se recolle o rogo e que se compromete a estudialo e miralo. 

 

2.- O Sr. Parajó explica que o outro día recibiu un escrito onde di que o día 21 de 

febreiro a Unesco celebra o día internacional da lingua materna. O concelleiro de 

INTEO di que lle extrana que cando foi o día da Constitución non se fixo nada e agora 

coa Unesco si. Di que lle gustaría saber porque se fan algunhas cousas e outras non. 

 

3.- O Sr. Parajó pregunta porque aparece unha ordenanza de normalización lingüística, 

aprobada fai tempo, onde lle din os funcionario o decálogo para a boa utilización da 

lïngüa por parte do persoal da Administración. 
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O Sr. Alcalde sinala que se trata dunha actividade do normalizador e que se trasladou 

unha ordenanza aprobada en tempos de D. Ignacio, no ano 90. Salienta o Sr. Alcalde 

que se o concelleiro de INTEO pretende entender que iso ten algún tipo de 

perigosidade ao mellor está entrando tamén no tema de que os mandilóns das 

galiescolas convirten os nenos/as en nacionalistas. 

 

4.- O Sr. Parajó explica que despois ven o tema das galiescolas, que aínda que non hai 

en Teo, se produce nas garderías, xa que por exemplo na de Calo danse cinco minutos 

en castelán e o resto todo en galego. 

 

O Sr. Alcalde di que haberá que aproveitar os cinco minutos. 

 

O Sr. Parajó di que con esa resposta vaise adicar á barra libre. 

 

O Sr. Alcalde di que non ten constancia diso, que o servizo está externalizado e que 

non existe ningunha queixa. Aclara que a resposta non é ningunha falta de respeto. 

 

Co permiso da Presidencia, a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida pregunta se é 

que na gardería teñen materias. 

 

O Sr. Parajó di que non sabe, que el á gardería non vai. 

 

5.- O Sr. Parajó sinala que está habendo problemas con correos na zona das Galanas 

porque lles devolven as cartas ao non existir numeración. Roga o concelleiro de INTEO 

que se faga unha xestión con correos para solventar a situación. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se fará a xestión e que en breve se presentará unha 

numeración das zonas rurais, engadindo que en todo caso iso non solventará o 

problema. Salienta que lles consta de que independentemente da numeración, haberá 

que facer unha notificación personalizada, correos terá que tomar parte e cambiar 

todas as direccións. 
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6.- O Sr. Parajó di que o portavoz do PSOE falou do tema dos centros sociais de Oza e 

Rarís e que él ve normal que os vaia a inaugurar o Sr. Alcalde pero non que veña 

alguén de Vicepresidencia. Opina que hai que darse conta de que so a finca de Rarís 

custou máis que todo o que dou Vicepresidencia, xa que custou vinte e tantos millóns 

de pesetas. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, di que 22 millóns. 

 

O Sr. Parajó di que o lóxico é pensar noutra xente e non que veña xente de 

Vicepresidencia a vender a moto. 

 

O Sr. Alcalde sinala que non veu ninguén. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que en Oza a Sra. Hermida dixo que o fixera 

Vicepresidencia. 

 

A Sra. Hermida di que non. 

 

O Sr. Alcalde explica que cando chegou existía un convenio asinado co Concello que 

era ata o ano 2008 con anualidades para poder rematar eses edificios. A anualidade de 

maior contía, a do 2006, nunca se chegou a executar e xustificar e iso impedía ir ás 

anualidades de 2007 e 2008 e aínda se corría o risco de ter que devolver os cartos das 

primeiras anualidades. Explica o Sr. Alcalde que se levou un acordo no Consello da 

Xunta de Galicia de anulación do convenio e intentouse buscar outra vía a través do 

Plan concertado. O Sr. Alcalde di que non se oculta que os terreos se mercaron, que se 

fixo a estructura externa, como tampouco se oculta que non se xustificou a subvención 

do 2006 e que houbo unha grande xenerosidade por parte da Administración 

autonómica. Reitera o Sr. Alcalde que non houbo ningún membro da Administración na 

inauguración, cursándose unicamente invitacións aos concelleiros da Corporación. 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, sinala que o que non se pode dicir é que 

estaban abandonados. 
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O Sr. Alcalde di que agora vai a resultar que estaban ben acondicionados estilo “loft”. 

Pregúntalle ao Sr. Castroagudín se veu as fotografías de como estaban. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, pregúntalle ao Sr. Alcalde se sabe o que é estar 

abandonado. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, di que estaban sen rematar pero non abandonados e 

que incluso os veciños celebraban alí actos. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Hermida, e di que ela na inauguración tanto de Oza 

como de Rarís, dixo que se rematara a reforma coa axuda de Vicepresidencia, non que 

foran feitos por Vicepresidencia. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rama di que el oíu que a obra se fixera toda con cartos de 

Vicepresidencia. 

 

A Sra. Hermida sinala que ela referiuse á reforma, non a obra. 

 

7.- O Sr. Parajó pregunta se se vai a tomar algunha medida en relación co PXOM e se 

vai a reunir a Comisión de seguemento. 

 

O Sr. Alcalde explica que se reunirá a Comisión de seguemento e que existiu contacto 

coa empresa e se lle encargou un estudo do Decreto da Xunta, pedíndoselle que 

existirá un avance en planimetría que permite explicar en qué afecta exactamente o 

Decreto e unha información detallada. Sinala que se fará esa reunión na semana 

seguinte ou na posterior. 

 

Pregunta o Sr. Parajó se será co equipo redactor, respostando afirmativamente o Sr. 

Alcalde. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que non teñen rogos ou preguntas que formular.  
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O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que el ten unha pequena pregunta que facer. 

Explica que leu non fai moitos días nunha publicidade do BNG que lle chegou á casa, 

que o traslado de pista polideportiva de Cacheiras fora consensuada cos veciños. 

Pregunta o Sr. Rama se é verdade que foi consensuada cos veciños. 

 

O Sr. Alcalde resposta que o traslado da ubicación sí. 

 

O Sr. Rama di que non facela naquel sitio foi consensuado e pregunta se facela no 

outro tamén foi consensuado. 

  

O Sr. Alcalde di que lle encanta que os concelleiros do PSOE lean as publicacións do 

BNG e que espera que algún día se lles pegue algo.  

 

O Sr. Rama volta a preguntar se a ubicación foi consensuada. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Rama que é o que vai a criticar que logo se 

consensuara ou inicialmente. 

 

O Sr. Rama di que non lle gosta chamar a ninguén mentiroso e que só está 

preguntando se é verdade ou non. 

 

 O Sr. Alcalde di que a ubicación definitiva entende que si. 

 

O Sr. Rama pregunta se estaba consensuada coa intervención do Sr. Alcalde no 

pórtico, dicíndolle aos de Augas Mansas que non se lle faría alí. O Sr. Rama di que os 

de Augas Mansas estaban de acordo e moita máis xente tamén, e que resulta que foi 

consensuada.  

  

O Sr. Alcalde lle pregunta ao Sr. Rama se o consenso lle chama unanimidade, 

engadindo que eles entenden que se falou e sen consensuou. 

O Sr. Rama di algúns concelleiros do BNG querían facela alí e outros, entre eles o Sr. 

Alcalde, non, sendo que xa se acordou previamente no Concello e despois resulta que 

foi consensuada. 
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O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, referíndose ao Sr. Rama, di que este concelleiro 

estaba alí. 

 

O Sr. Rama resposta que por iso sabe que non foi consensuada senón que foi imposta. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

 

1.- O Sr. Blanco pregunta como está o aparcamento dos comerciantes de Cacheiras 

coas negociacións coa Xunta dende a Alcaldía e porque queda sen a entrada do 

campo da festa. Di o portavoz do PP que é o único camiño que ten o campo da festa. 

Explica que cando falou coas da empresa lle dixeron que alí seguían a beiravía para 

arriba e non deixaban camiño para o campo da festa porque tiña entrada por arriba e 

por abaixo. O Sr. Blanco dille ao Sr. Alcalde que sabe que son terreos particulares e 

que hoxe ve que deixan a estrada morta. Di que ademais entra para unha propiedade 

da súa familia. Reitera o Sr. Blanco que foi un camiño de toda a vida e que o veciño do 

lado Jaime o “da ferreira” e el firmaron un documento no que cederon un terreo onde 

había un mojón, para poder ampliar a pista, e Jaime donou o muro e fíxoselle o muro 

novo e asfaltouse. Di que hoxe preguntou se se ía a deixar a entrada da pista e lle 

dixeron que non. Reitera o Sr. Blanco que é a única entrada que ten o campo da festa. 

Explica o Sr. Blanco que despois consensuouse cos veciños de abaixo, que era un 

camiño a pe, e  derono gratuitamente a cambio de nada. O Sr. Blanco, dirixíndose á 

Sra. Hermida, dille que é de fora é que el vive alí. Di que os membros do equipo de 

goberno viñeron os baños. Opina que habería que xuntarse os grupos políticos da 

oposición e parar as obras ou facer o que haxa que facer porque non se pode concibir 

que deixen o campo da festa sen entrada. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Hermida, di que ela veu aos baños e lle gustou tanto que se 

quedou e que segue metida neles. Explica esta concelleira que tal e como acaba de 

dicir o Sr. Blanco, a pista ao campo de baile en fronte da casa do portavoz do PP é 

porque a familia Blanco e Jaime deixaron o sitio e llo cederon á comunidade, e que 

aínda que sexa de agradecer, hai un problema que coñece o Sr. Blanco porque ese 

camiño nunca apareceu como tal e non está recollido nos planos da parcelaria que 
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están no Concello. A concelleira do BNG explica que a entrada oficial o campo de baile 

de sempre é a entrada polo Gandarón, a que está asfaltada. 

  

Pregunta o Sr. Blanco se a pe. 

 

A Sra. Hermida resposta que a pe ou en coche. 

 

O Sr. Alcalde explica que independentemente da cuestión concreta, que lla trasladou á 

Xunta, habería que preguntarse, á hora de reivindicar, se non sería máis fácil que o 

camiño figurara que que non figure, independentemente do dereito de paso. Explica o 

Sr. Alcalde que ten o compromiso de ser interlocutor entre os comerciante e o proxecto, 

que este ten cousas positivas, sen que iso sexa contradictorio con que se fagan 

reivindicacións concretas que se poidan estudar e que a Consellería ten que escoitar e 

atender. Salienta o Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. Blanco, que agora fala de cortes pero 

que cando él chegou ao goberno lle dixo que era un proxecto pechado e licitado e que 

unicamente se podían facer modificacións, sendo que agora é fácil adoptar posicións 

populistas, cando na anterior lexislatura quen gobernaba era o Sr. Blanco. O Sr. 

Alcalde dille ao Sr. Blanco que non teñen nada que ocultar, que as competencias 

municipais son limitadas incluso para cortar as obras e que non lle pide que se flaguele 

pero que resulta preciso ter un pouco de responsabilidade porque o proxecto se 

elaborou e licitou na anterior lexislatura. Salienta o Sr. Alcalde que o proxecto é positivo 

pero que se pode falar de cuestións puntuais que afectan ao comercio e que ten que 

haber interlocución. Salienta o Sr. Alcalde que hai un argumento que pensa que é moi 

perigoso que se está empezando a utilizar por xente de fora e de aquí, que acaba 

adoptando posicións xenófobas e que quen as está alimentando e mantendo son 

discursos como os do Sr. Blanco, sendo preciso integrar un pouco e deixar os 

pedigrees. 

 

O Sr. Blanco di que o equipo de goberno non coñece o concello nin os problemas do 

veciños, polo que os veciños terán que mirar por eles cando non teñen quen os 

defenda. 

 

O Sr. Alcalde di que tiveron no Sr. Blanco un gran defensor toda a vida. 
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O Sr. Sisto di que hai que lembrar cando en eleccións presentou o cartel do proxecto 

na prensa. 

  

O Sr. Blanco di que el non é técnico. 

 

O Sr. Sisto salienta que ben que o apoiou antes das eleccións. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as once horas, de orde da Presidencia, 

levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

        O Alcalde                           A Secretaria 

 

  

 

 Martiño Noriega Sánchez                    Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  5 / 2009 
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 15 DE ABRIL DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a quince de abril de dous mil nove, reúnense en primeira 

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

a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 

sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron previamente 

convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. Armando U. Blanco 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. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 

Non asiste: Dª. Sandra Riveiro Carro. 

 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- DEBATE SOBRE VALORACIÓN XERAL DO ESTADO DO MUNICIPIO (art. 19.3 

do Regulamento Orgánico Municipal) 

 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as dezasete horas e cinco minutos declara público e aberto 

o acto, pasando a estudiar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, 

que é o seguinte: 

 

 

1º.- DEBATE SOBRE VALORACIÓN XERAL DO ESTADO DO MUNICIPIO (art. 19.3 

do Regulamento Orgánico Municipal) 

Intervén o Sr. Alcalde dando lectura o escrito que se transcribe a continuación: 

 

“Ás veces, cando me preguntan polo Concello, recorro ás formulas matemáticas afirmando que 
resulta difícil facer cadrar unha situación económica, canto menos complexa, cunha acción de 
goberno dedicada a intentar solucionar déficits estruturais importantes no campo sociocultural 
ou no dos servizos básicos ou simplifico comentando, que temos moitos problemas e poucos 
cartos nun concello disperso e bastante compartimentalizado. Ás veces, cando me preguntan 
polo concello, afirmo que sería máis doado xestionar outro tipo de situación distinta a esta se 
estivésemos a falar, por exemplo, dun concello saneado con déficits estruturais ou dun concello 
endebedado cun investimento estrutural aceptable. 
 
Por iso non me toca hoxe a min facer discursos triunfalistas nin tampouco pesimistas. Tócame, 
iso si, facer unha valorización dun traballo digno, serio e responsable nunhas circunstancias 
complexas, traballo que  leva ao grupo de goberno a ser moi optimista de cara a render contas 
do noso proxecto diante da cidadanía dentro de pouco máis de dous anos. 
 
No Concello de Teo traballamos en cuestións tanxibles e tamén en cuestións intanxibles. Resulta 
palpable e evidente o esforzo que se está a facer por dotarnos de infraestruturas de servizos 
básicos e socioculturais que compensen os déficits nese campo e combatan a dispersión 
poboacional como nas enerxías que investimos en trocar modos, actitudes e dinámicas herdadas 
complexas e con fortes raizames tanto na administración como na sociedade teense. 
 
Este derradeiro curso que vimos de superar, ao meu entender, supón un punto de inflexión 
nunha dinámica que nos entendiamos que distanciaba a Teo do resto dos Concellos da contorna 
e permite encarar o ecuador da lexislatura con outras perspectivas. 
 
Gustaríame sinalar ou instalarme no campo da precisión e glosar sen resultar excesivo feitos 
que me permitan facer estas afirmacións. Evidentemente, o grupo de goberno non pretende 
patrimonializar o conxunto das mesmas mais tampouco vai renunciar a ser parte activa destas 
conquistas. 
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No campo do ENSINO tense instalado unha nova cultura de relacións coa comunidade 
educativa coa presenza constante da concelleira a pé de obra en todo canto acontece nos 
centros. Coidamos que este derradeiro ano consolidouse un traballo ben feito que cristalizará 
coa próxima constitución do Consello Escolar Municipal (constitución que foi laboriosa pero 
que en breve verá a luz). En canto á materia de infraestruturas o Concello dedicou con fondos 
propios máis de 50 000 euros para o mantemento dos centros, cantidade que se verá reforzada 
co fondo estatal (para os centros e a  
rede viaria anexa aos mesmos) en máis de 200 000 euros. Se temos en conta que a delegación se 
desentende do CRA en canto ao mantemento das escolas e que existen colexios con déficits 
importantes, o esforzo económico resulta insuficiente se non contamos coa colaboración da 
Consellería. Coido que no campo do equilibrio financeiro dos entes locais gañariamos se 
estivesen delimitadas, e non nun triangulo das bermudas, as competencias de cada 
administración nun servizo esencial como é o do ensino. 
Onde se ten acadado un status semellante a outros concellos da comarca é no campo da 
conciliación. O verán animado, o Diverteo, os campamentos, as excursións e as clases de 
reforzo instaladas hai unhas semanas complementan unha oferta importante de calidade no 
campo do lecer, do ensino e do coñecemento do Concello que tivo a demanda de centos e centos 
de cativos e permitiu a conciliación laboral dos maiores nun concello onde existe un importante 
perfil de xente nova con responsabilidades laborais. Coido que neste campo, a día de hoxe, non 
lle debemos envexar nada a ninguén e debemos aspirar a converternos en referentes e 
consolidar o traballo feito. 
 
Noutro campo onde coido que xa somos referentes e conseguimos mudar a situación herdada é 
na area de DEPORTES E CULTURA. A dignificación e o recoñecemento dos nosos referentes 
culturais e deportivos, a posta en marcha dunha programación cultural e deportiva continuada, 
de calidade e que busca a cofinanciamento nos diversos programas doutras administracións, o 
mantemento dun esforzo municipal importante en avalar economicamente (coa implementación 
dos convenios) o funcionamento do potente tecido sociocultural que, durante moito tempo, 
mantivo ergueita en solitario a verba cultura no Concello, a aposta decidida polo patrimonio 
inmaterial (revitalización do Entroido) e a recuperación da memoria histórica para encarar con 
garantías o futuro son feitos evidentes que unicamente se atopan ás veces coa incomprensión de 
aqueles que pensan que investir en cultura e tirar cos cartos e tamén coa dificultade de 
programar nun concello disperso sen un núcleo definido e con déficit de equipamentos. 
 
Nese senso, a apertura dunha humilde mais resultona mediateca en Cacheiras e a inauguración 
compartida coa área de servizos sociais das casas comúns de Oza e Rarís (ámbalas tres cun 
orzamento superior aos 300 000 euros e co cofinanciamento da Consellaría de Cultura, 
Deputación e Vicepresidencia) veñen a pór freo ao déficit de infraestruturas fundamentais para 
programar e facer Concello. Temos que ter en conta que dende a súa apertura pasaron pola 
mediateca máis de 3000 usuarios e que, a día de hoxe, estase a consolidar coa colaboración do 
tecido asociativo unha programación continuada nas casas comúns. 
 
A próxima inauguración nas vindeiras semanas da Casa Común da Lampai tras a recuperación 
da antiga escola da parroquia  e a apertura do local de ensaio para grupos musicais con sala de 
exposicións e actos culturais engadida na antiga escola da igrexa de Calo (ámbalas dúas cun 
orzamento de máis de 200 000 euros) axudarán a programar políticas transversais de cultura, 
servizos sociais e xuventude que dinamizaran a vida sociocultural do Concello e nos 
converterán en referentes (local de ensaio, por exemplo) dentro da comarca. O reto debe ser 
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agora garantir a continuidade, o funcionamento e o contido destas infraestruturas 
importantísimas nos vindeiros anos. 
 
Mención especial merece a recuperación do Festival Música na Noite, recuperación que tería 
sido imposible sen a participación activa do tecido cultural e dos veciñas e veciñas da parroquia 
de Calo e doutros lugares do Concello. Festival que nós entendemos que debe consolidarse para 
volver a ser referente no circuíto musical galego. As máis de 5000 persoas que participaron 
deste son unha boa mostra da semente que debe animarnos a seguir traballando e colaborando 
como institución neste proxecto. 
 
No Concello de Teo non podemos falar de OBRAS E INFRAESTRUCTURAS básicas sen 
ampararnos no cofinanciamento. Nun concello de tanta dispersión poboacional e cunha rede 
viaria de máis de 1000 km resulta complexo abordar con fondos propios cuestións de calado. 
Nese senso, durante este derradeiro ano, intentouse ir a un mantemento de mínimos de rede 
viaria municipal (mantemento que aínda así consumiu entre desbrozes, asfaltados e limpeza de 
gabias máis de 350 000 euros) implementando este mantemento con obras que pretenden incidir 
nas arterias principais do Concello cun tratamento máis ambicioso. Evidentemente 
empregáronse os plans da Deputación e o recente fondo estatal para programar actuacións xa 
realizadas ou a executar os vindeiros meses en vías principias con materias de primeira 
calidade que pretenden aumentar a seguridade viaria e reducir custos de mantemento durante 
os vindeiros anos. Por outra banda, intensificáronse os contactos institucionais (en moitas 
ocasións coa cidadanía presente nas conversas) con outras administracións titulares de vías que 
discorren polo Concello (Deputación, Fomento N550, COTOP C-841) para intentar trasladar 
necesidades obxectivas de aumento de seguridade viaria con respostas parciais pero que invitan 
ao optimismo e que agardamos moitas delas cristalicen nos vindeiros meses. 
 
Unha das prioridades que evidentemente consideramos fundamentais é a do saneamento e 
abastecemento de augas. Nese senso estamos satisfeitos por poder contar xa cun Plan director 
(certo que con retraso) elaborado pola nosa concesionaria e presentado aos distintos grupos 
municipais, plan que resulta e resultará unha ferramenta fundamental para primar este tipo de 
actuacións. Os POS, PCC e Fondo Estatal, aprobados este ano, teñen na súa execución ou xa 
executados importantes partidas para ampliar rede e para solucionar tamén o aumento de 
dimensionamento desta. A posta en funcionamento da EDAR de Pontevea  e a elaboración polo 
Departamento de Augas do famoso proxecto de colectores da conca fluvial do Ulla parecen 
encamiñarnos na boa dirección. Evidentemente, a cantidade reflectida no Plan director de 6 
millóns de euros para dimensionar e dar servizo ao conxunto do Concello co horizonte do 2020 
debe ser un motivo para buscar vías de financiamento que o viabilicen e incluso  acurten prazos. 
 
Aproveitáronse tamén durante estes meses remanentes de fondos europeos non executados en 
concellos da contorna para realizar diversas actuacións no contorno do Camiño Portugués. Así 
se entende a actuación na Área Recreativa da Piollosa ou no Parque Infantil das Galanas que 
xunto coa actuación realizada no contorno da Igrexa de Francos supuxeron unha inversión de 
preto de 200 000 euros. Así mesmo, e coa colaboración da Consellería de Traballo, existe na 
actualidade unha cuadrilla de obreiros traballando en acondicionar beirarrúas en Reis e Rarís. 
 
En canto á zona urbana estase a desenvolver (xa cunha actuación en Parque Montouto 
financiada pola Deputación e nos vindeiros meses con actuacións nesa urbanización e nos Tilos) 
unha aposta por reurbanizar e modernizar asentamentos que sendo modélicos teñen a súa idade 
e precisan de actuacións integrais. 
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En materia URBANÍSTICA durante este ano o Concello seguiu aplicando a política de 
quilómetro cero con tolerancia cero, iso si, con retrovisor. Explícome, este goberno entendeu 
que pode responder pola súa xestión urbanística mais non ten medios nin criterios suficientes 
para incidir de oficio en toda canta actuación pasada acontecera, actuacións das cales non 
eramos responsables e que todos sufrimos no día de hoxe. Iso non é incompatible co feito de 
que, por diversos motivos, o grupo de goberno non está disposto a amparar determinadas 
cuestións que dende o pasado e de xeito colateral aparecen na xestión do día a día ou a través 
de denuncias veciñais. Iso foi o motivo para o que se lle deu traslado á fiscalía de determinados 
expedientes urbanísticos nos que nos atopamos con diversas irregularidades que nos valoramos 
como graves. 
 
En canto á tramitación do Plan xeral, este grupo de goberno sempre defendeu a autonomía de 
cada administración nun proceso que nós considerábamos bifásico. Neste ano atendéronse as 
condicións impostas pola Consellaría de Medio Ambiente e, actualmente, estase a traballar no 
ditame da Consellaría de Obras Públicas. Fronte a posicións que solicitaban unha maior 
intervención nun ou noutro sentido, este grupo de goberno defende ter un documento que 
cumpra os requisitos esixidos pola xunta e entre en vigor nun prazo de tempo razoable. 
 
Onde se visualizou un punto de inflexión importante  foi no Departamento de BENESTAR e 
SERVIZOS SOCIAIS. Evidentemente, o grupo de goberno entendía que debía existir para a 
terceira idade unha nova programación que apostara pola continuidade, pola diversificación e 
colateralmente incidira nunha diminución de gasto con eventos do pasado. Así puxéronse en 
marcha diversos programas que agardamos poder amplificar cos novos equipamentos nos 
vindeiros meses. As viaxes de Coñece o teu País, coa participación rotatoria de centos e centos 
de persoas, os talleres transversais de recuperación de memoria por diversas parroquias, o 
Bailoteo, os talleres de manualidades non deixan de formar parte dun concepto que fuxindo de 
paternalismos pretende ofertar algo diferente dedicado á terceira idade e mantido no tempo. 
 
Existiu ademais a implantación de novos programas como o do Xantar a Domicilio e a posta en 
funcionamento do transporte adaptado que veñen a reforzar liñas anteriores no campo 
asistencial  e que conxuntamente co traballo de valoración que se está a facer dos dependentes 
reforza un departamento que cómpre dimensionar debido á carga de traballo. 
 
De sinalar tamén son as actuacións que dende o CIM se veñen facendo en prevención de 
violencia de xénero que incluso mereceron  o financiamento dun documental xa realizado e 
presentado nos programas experimentais e innovadores en materia de prevención e tratamento 
integral da violencia de xénero que empregaremos como guía didáctica polos centros escolares 
e asociacións municipais nos vindeiros meses. 
 
Dentro das escolas infantís executouse durante este ano con financiamento europeo a escola da 
Ramallosa que entrará en funcionamento este mesmo ano e vén a complementar a oferta de 0 a 
3 anos no Concello que, a día de hoxe, está claramente infradimensionada coas escolas de Calo 
e Os Tilos. 
 
Cómpre sinalar colateralmente dentro da área xestionada por Andrés, e xa falando de servizos 
básicos, a aposta que se está a facer na adaptación dos parques infantís á normativa europea, 
tirando de fondos propios, Deputación e fondo estatal por un valor total entre todos superior 
aos 200 000 euros. 
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Dentro da área de COMERCIO e TRANSPORTE eu sinalaría como evidencias durante este ano 
a da colaboración e a da reivindicación. Colaboración e non dirixismo en fomentar un corpo 
asociativo que defenda os intereses do comercio e do pequeno empresario (co nacemento de 
ACEPTEO) e reivindicación dun transporte comarcal que cumpra uns mínimos esixibles nos 
tempos que corren. Frecuencias horarias, información, unificación tarifaria, non penalización 
dos transbordos, vías interiores que permitan a interacción entre os polos diferentes do concello 
e carné único que contemple os perfís sociais deben ser elementos que estean presentes no novo 
convenio de transporte comarcal e que, dende a area de Anxo Rei, se reivindicaron cun traballo 
serio e rigoroso nas múltiples sesións de traballo desenvolvidas coa Dirección Xeral e o resto 
dos concellos da comarca. A paciencia non viaxa en transporte comarcal. 
 
Dentro da area de EMPREGO destaca a contratación dunha orientadora laboral cofinanciada 
pola Consellaría de Traballo para vehiculizar, a través do INEM, demandas de emprego de 
cidadáns deste termo municipal  e orientar en estratexias de busca de emprego. Seguimos coa 
materia pendente da formación que choca coa evidencia da falta de locais para desenvolvela. 
 
Na ÁREA  DE MEDIO AMBENTE  incidiuse na prevención de incendios aumentando os 
traballos de limpeza nas faixas de protección forestal e a fiscalización das empresas que teñen a 
concesión até o final do ano de xestión de residuos (Coregal e Geseco). Implementáronse tamén 
campañas de sensibilización ambiental  nos colexios ou asociacións coa colaboración da 
Consellaría de Medio Ambiente. 
 
En materia de SEGURIDADE incentivouse a colaboración entre a Policía Local e o posto da 
Garda Civil do Milladoiro coa participación de ámbolos dous  corpos en diversas operacións 
saldadas con éxito que puxeron freo a sensación de inseguridade secundaria a entrada en varias 
vivendas unifamiliares. A presenza policial e a profesionalización do corpo aumentaron 
considerablemente e queda como materia pendente facer entender ao corpo que, ás veces, a 
Policía Local ten que adoptar un rol máis próximo á cidadanía. 
 
En canto a Protección Civil puidemos comprobar, en determinadas circunstancias puntuais, a 
utilidade de contar cun corpo constante que atenda situacións de emerxencia mais se temos en 
conta a falta dun corpo comarcal de bombeiros. A dotación de material antiincendios e coche 
patrulla pola Consellaría de Presidencia amosa o compromiso da Administración no 
mantemento deste servizo que eu penso que é moi necesario. 
 
No campo da ECONOMÍA aprobouse un Plan de aforro que segue sendo guía, a pesar da non 
aprobación dos orzamentos do 2009. O Fondo Estatal é unha excelente oportunidade para 
solucionar o problema inicial. Vai a permitir solucionar déficits estruturais e intentar continuar 
coa contención de gasto. Implementouse nos derradeiros meses un sistema de aprobación de 
gasto e corresponsabilización das áreas respectivas que agardamos sirva para racionalizar as 
actuacións municipais. 
 
No campo de PERSOAL avanzouse bastante na normalización das relacións laborais. Boa 
mostra é o bo ambiente de traballo das sesións de negociación do acordo regulador e do 
Convenio Colectivo que queren marcar as regras do xogo nese campo para os próximos anos. 
 
Para rematar este resumo, dicir que son optimista e que todo isto non sería posible sen a 
colaboración de moitos traballadores municipais e, sobre todo, dun gran equipo que, nunhas 
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condicións complicadas, leva demostrando a súa capacidade e ilusión para transformar este 
Concello.” 
 
A continuación o Sr. Alcalde da a palabra o concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, que di 
que este debate debería terse celebrado no mes de xaneiro ou febreiro, engadindo que 
despois de que teña transcorrido practicamente a metade da lexislatura a intervención 
do Alcalde lle parece moi optimista e que moitas cousas das que dixo o Sr. Alcalde non 
lle parece que sexan así. Critícalle ó Alcalde que non fose capaz de chegar a un so 
acordo con toda a oposición a pesar de estar gobernando en minoría. Salienta o 
concelleiro de INTEO que todos os plenos deste ano estiveron baleiros de contido, 
mentres que as obras do Fondo Estatal, as concesións das garderías e as 
adxudicacións de obras, dánselle os amigos. No campo do urbanismo di que o PXOM, 
que antes non lles valía, agora válelle porque saben que é necesario para o Concello, 
pero o atraso que leva a súa tramitación debese a que o equipo redactor non está 
facendo nada e ademais non se negociou na Consellería como era debido para 
conseguir que se informara o documento favorablemente. Opina o Sr. Parajó que as 
obras adxudícanse directamente, incluso as importantes  e dánselle ós amigos e que 
en educación estanse dando o 50% das becas de estudio e transporte que se daban na 
lexislatura pasada. En cultura e deporte, recoñece que a concelleira traballa bastante 
en materia de cultura, pero en deporte non se fai nada mais ala de catro actividades 
mal montadas. En igualdade e benestar e servicios sociais, di o Sr. Parajó que así 
como o ano pasado felicitou ao concelleiro de area, este ano non o pode felicitar, 
porque non hai mais que ir ao Milladoiro e sábese onde empeza Ames e onde Teo. 
Tratándose da área de transportes e emprego di que en transportes hai moitas cousas 
que mellorar pero na area de emprego non se está facendo nada. En facenda e 
asuntos económicos non foron quen de aprobar os orzamentos, porque non se pode 
chamar a oposición a unha reunión para chegar a un acordo sen dar opción a negociar.  
E en canto a presidencia di o Sr. Parajo que se están facendo cousas que antes se 
criticaban, como os convenios asinados en relación cos cemiterios, cando antes se 
criticaban as axudas que se lle viñan dando ós cemiterios, non deixan presentar 
mocións por urxencia, e non discute se a lei ó ampara ou non, pero non lle parece 
lóxico que o que se pedía antes agora non se faga. Hai obras que se están executando 
agora pero están comprometidas dende a outra lexislatura como son os 300 millóns de 
Aquagest, que son dun convenio que asinou o anterior equipo de goberno. En canto ás 
obras incluídas no FEIL, salienta o Sr. Parajó que non se meteu a gardería de 
Cacheiras, e sí os parques infantís, cando a gardería creaba postos de traballo e os 
parques non. Di que ás excursións da terceira idade son un desastre segunda  da 
opinión dos que van a elas. En persoal di o concelleiro de INTEO que se elaborou unha 
RPT e se gardou no caixón porque non lle gusta aos funcionarios e opina que se debe 
tirar para adiante con ela se é válida, aínda que non lle guste aos funcionarios. 
 
A continuación intervén o concelleiro do PsdeG-PSOE, Sr. Leis, quen incide en que o 
debate do estado do Concello parte dunha proposta do seu partido, que foi apoiada por 
todos os grupos municipais, acordándose que se celebraría en xaneiro, cando en 
realidade se celebra agora porque o PSOE presentou unha moción reclamando a súa 
celebración. En relación coa intervención do Sr. Alcalde, dicindo que a situación 
económica e complexa, lémbralle o Sr. Leis que o goberno municipal está en minoría e  
non é capaz de impulsar unha cultura de negociación, aínda que a oposición é 
exemplar  en canto ao apoio que ven dando ao grupo de goberno pese a que e a 
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cambio so recibe críticas. Considera que o comportamento do grupo de goberno é 
irresponsable. Engade que na xestión municipal, ademais da realización de obras e 
servicios, están as formas de gobernar, de facer política e de xestionar. Di o Sr. Leis 
que en urbanismo o seu grupo non comparte a forma de encarar a problemática 
urbanística  herdada,  porque o Sr. Alcalde fala de retrovisor e se está utilizando o 
ventilador e iso pode prexudicar a todos, non podendo esquecerse que o Alcalde está 
para solucionar os problemas e non para crealos. Considera que o parón urbanístico 
ven da falla de PXOM pero que se debe reflexionar sobre a forma de enfrontarse ós 
problemas urbanísticos, xa que hai mecanismos que permiten suavizar os efectos da 
paralización do PXOM que non se están aplicando. Sinala o Sr. Leis que a recadación 
por licenzas urbanísticas baixou con respecto ao ano 2007, engadindo que iso amosa 
que tiña razón o seu grupo cando dicía que era excesiva a cantidade presupostada 
para ingresar por este concepto no ano 2008. As licenzas que se están dando son so 
de obras menores. Dille ó grupo de goberno que hai diferencia entre o que dicían 
cando estaban na oposición e o que fan agora. 
 
Neste momento, sendo as vinte horas e dez minutos sae da sesión o concelleiro do PP, 
Sr. Castroagudín, que se incorpora novamente pasado un minuto. 
 
O Sr. Leis continua dicindo que, cando estaban na oposición, no boletín do BNG 
denunciábanse ilegalidades que logo se mantiveron no PXOM, poñendo en evidencia 
as contradiccións  do BNG entre a súa actitude na oposición e no goberno. Dille o Sr. 
Alcalde que debería utilizar as posibles vías de dialogo coa Administración Autonómica 
para facer posible a aprobación do PXOM e que debería traerse o documento ó Pleno 
antes de mandalo á Consellería, como se viu que era preciso. O feito de non ter 
aprobado o  PXOM é un problema grave que o grupo de goberno non ten resolto polas 
súas contradiccións. No tema económico o Sr. Leis repróchalle ó grupo de goberno a 
utilización excesiva do mecanismo extraordinario do recoñecemento extraxudicial de 
crédito, que utilizan de forma normal, como o que levaron o anterior Pleno, por importe 
de 1.153.125.59 euros, que evidencia unha mala xestión económica, e teñen que ser 
os grupos da oposición os que sacan adiante parte das facturas, co voto en contra do 
grupo de goberno que quería aprobalas todas. En canto á aprobación de ordenanzas e 
taxas póñense de manifesto as contradiccións entre o que dicían nos voceiros do BNG 
co que están facendo agora. Di o Sr. Leis que non hai un plan de investimentos 
previstos e que, no que se refire ao orzamento de 2008, teñen que recoñecer que a 
subvención de 3 millóns de euros de Medio Ambiente que presupostaron non existía 
como tal subvención, e en canto o orzamento de 2009 non foron capaces de aprobalo 
por falta de diálogo e pola actitude do grupo de goberno. En relación coas obras e 
servizos, a impresión é que carecen dun proxecto de municipio, non teñen claro o 
modelo a onde queren ir, porque non hai criterios de planificación, non hai plan 
municipal de estradas, aínda que o PSOE o ten reclamado en varias ocasións. Opina 
que a reurbanización de Os Tilos  é un  exemplo de que o equipo de goberno se 
equivoca e cree que van ter problemas cos veciños. As obras da rúa Rosalía de Castro 
e do Parque Montouto deixan aos coches sen sitio para aparcar, as obras na 
urbanización de Augas Mansas non se fixeron, e en canto a estrada Solláns-Luou, o 
propio concelleiro admitiu que actuara de forma irregular, a pesar de que o Sr. Alcalde, 
nas roldas de prensa, utilizou este tema en contra da oposición, cando era o Sr. Sisto o 
que tiña que ter presentado a súa dimisión. 
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A Relación de postos de traballo contratouse a un grupo da universidade afín ao grupo 
de goberno, aínda que a Deputación a facía gratis, pero a pesar de estar feita e pagada 
o Sr. Alcalde non ten vontade de negociala cos traballadores. Considera o Sr. Leis 
excesivo o uso que o grupo de goberno fai do procedemento negociado sen 
publicidade, en contra do que estaba, igual que o PSOE, cando se usaba na pasada 
lexislatura, ata o punto que a xestión da escola de A Ramallosa tamén se contrata por 
este procedemento. Pregunta o portavoz do PSOE que pasa co edificio do Concello, 
cando na pasada lexislatura denunciaban a utilización deste edificio no que estamos 
agora como Casa do Concello, e sen embargo non se rematan as obras. En canto ao 
edifico da policía municipal, lembra que a Consellería concedeu unha subvención para 
facelo en Calo e renunciouse a ela porque se quere construír en A Ramallosa, e opina 
que isto non é serio. En educación, parécelle gravísimo que non se queira construír a 
escola infantil en Cacheiras, que se podía incluír no FEIL, así como o centro de día de 
Calo que non se fixo porque o grupo de goberno non quixo, e en canto á escola 
municipal de música quedou no caixón. Pregunta o Sr. Leis que pasou con este último 
proxecto. En cultura e deportes, considera que a política cultural é moi partidista e 
pouco plural e que a Concelleira debería facer un informe dos asistentes ás actividades 
culturais. Destaca que non existe edificio de servicios múltiples, que se debeu facer cos 
fondos do FEIL, en vez de empregalo en obras mais electoralistas, sen respectar o 
obxectivo deste fondo que era crear emprego. En canto os pavillóns deportivos sinala 
que non reúnen as condicións necesarias e que era o momento de construír un 
polideportivo cos fondos do FEIL. En canto o fomento do emprego, sinala o Sr. Leis 
que nos orzamentos de 2009 non hai cartos para o fomento do emprego, e considera 
que se debería aproveitar o FEIL para crear emprego como propoñía o seu grupo na 
proposta que non se levou ao Pleno. Remata o portavoz do PSOE dicindo que a súa 
valoración é que, tendo en conta todo isto, o futuro de Teo non se pode encarar con 
optimismo. 
 
Seguidamente intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que pregunta aos membros do 
grupo de goberno cando van deixar de facerse as víctimas, posto que non paran co 
tema da herdanza. Pregunta que fixo o actual equipo de goberno. Refírese o Sr. Blanco 
á auditoría que encargou o equipo de goberno e sinala que custou 50.000 € máis as 
fotocopias que se fixeron, e opina que se fixo para criticar ao anterior equipo de 
goberno, xa que non ten valor de control interno nin de fiscalización ao estar feita por 
unha empresa privada. En canto a RTP sinala que se gastaron os cartos en facela pero 
que agora non se lle presenta aos traballadores porque se lle ten medo. 
 
Sae do Pleno a Sra. Hermida ás vinte horas corenta e cinco minutos. 
 
Segue o Sr. Blanco dicindo que o PXOM foi moi criticado na anterior lexislatura polo 
actual grupo de goberno, pero que agora levan catro anos na Xunta, e o documento 
que estaba para facer rectificacións puntuais, Medio Ambiente mandouno modificar e 
agora xa non é o Plan de Armando, nin do PP agora está estancado, porque o equipo 
de goberno non fixo ningunha xestión coa Consellería porque non os recibía ninguén 
na Xunta, sendo que terá que ser o novo goberno da Xunta o que o saque para diante. 
Espera o Sr. Blanco que sexa canto antes. 
 
Entra Carme Hermida ás vinte horas e corenta e oito minutos 
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Interésase o Sr. Blanco por unha subvención do MAP para a administración 
electrónica, e pregunta se se perderon os cartos. Engade que o CIM foi implantado 
polo anterior equipo de goberno e que os servicios de policía local levan funcionando 
moito tempo. En relación co transporte comarcal, sinala o portavoz do PP que se 
criticaba polo BNG cando estaba na oposición e que agora non funciona mellor a pesar 
de que na Xunta gobernaba o mesmo partido. Di que as pistas están mal e que as 
obras do FEIL decidíronas e enganando á oposición pedíndolles propostas que logo 
non tiveron en conta, como foi o caso da gardería de Cacheiras, e acordando as obras 
na Xunta de Goberno Local dous días antes do Pleno. 
 
As vinte e unha horas sae o concelleiro do BNG, Sr. Rey. 
 
O Sr. Blanco refírese seguidamente á piscina municipal  e á gardería de A Ramallosa 
dicindo que son obras que deixou adxudicadas o anterior equipo de goberno e que 
aínda non se remataron. Pregunta como esta o centro de día e o centro de saúde que 
estaba previsto no PXOM. Referíndose á concelleira de cultura dille que suprimiu a 
festa da nai e a da terceira idade igual que outras dicindo que non hai cartos. En canto 
ás taxas di o Sr. Blanco que o grupo de goberno, en dous anos, puxo trece taxas aos 
veciños, cando o anterior equipo de goberno trataba de non gravalos con impostos. 
 
Ás vinte hora se catro minutos entra o concelleiro do BNG, Sr. Rey. 
 
O Sr. Blanco repróchalle ao Sr. Alcalde, que devolvera os exemplares dun libro que ten 
repercusión nacional, e que promocionaba o Concello de Teo, aínda que o libro 
enviouse ao Concello sen costo algún, e supón que foi devolto porque falaba moito del. 
O Sr. Blanco sinala que o que fixo o BNG en dous anos da pena e vai en detrimento 
dos veciños de Teo. Dille ao equipo de goberno que sigan así e que haberá que ver a 
onde levan ao Concello de Teo. Remata o Sr. Blanco dicindo que maña nos medios de 
comunicación vai a aparecer non o que dixeron os concelleiros senón o que queira o 
BNG. 
 
A continuación intervén o concelleiro do BNG Sr. Sisto Edreira quen di que se levan 
dúas horas de debate, algo que non se podía facer cando era Alcalde o Sr. Blanco e 
que polo tanto non se pode dicir que non cambiaron cousas. En canto o PXOM di o Sr. 
Sisto que se chegou a acordos coa Consellería de Medio Ambiente, pero que hai 
cousas como os 100 metros aos ríos, coas que non está de acordo o goberno 
municipal, pero que as impón a Consellería e o que intenta o grupo de goberno é sacar 
o Plan adiante o antes posible, engade que asumen o atraso na tramitación do Plan, 
pero so o que lle corresponde a eles pero non o que se arrastra do equipo anterior 
goberno. Engade que o Plan vaise traer ao Pleno e vaise aprobar con todas as 
garantías legais. 
 
Sendo as vinte e unha horas  e dezasete minutos saen do Pleno os concelleiros do PP, 
Sr. Mata e a Sra. Barros. 
 
O Sr. Sisto di que se reduciron as becas porque se estableceron uns criterios para 
optar ás mesmas, e agora concédense en función das rendas, cousa que non se facía 
antes. 
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En canto ós orzamentos o Sr. Sisto entende que a aptitude da oposición non fixo 
posible que se puidera chegar a acordos a pesar de ter feito unha reunión con todos os 
grupos municipais. Referíndose aos convenios dos cemiterios, sinala que agora non se 
lles dan os cartos sen máis, senón que hai unha contraprestación que favorece aos 
veciños. 
 
Ás vinte e unha horas e vinte minutos incorpórase a Sra. Barros. 
 
Continua o Sr. Sisto dicindo que en canto as Mocións da oposición debátense as que 
son de competencia plenaria e déixanse fora as que non lle corresponden ao Pleno. Di 
que as excursións non deben de ser tan desastrosas cando hai moita xente apuntada 
para facelas. 
 
As vinte e unha horas e vinte e un minutos incorporase o Sr.  Mata. 
 
En relación coa RPT o Sr. Sisto di que se trata de facer unha negociación para a súa 
aplicación e a negociación leva tempo. Dille ao Sr. Parajó que os proxectos do FEIL de 
máis de 200.000 € non se adxudicaron por procedemento negociado, senón que se 
están licitando por procedemento aberto. Diríxese a continuación ao Sr. Leis para 
dicirlle que se teñen interese poden poñer aos veciños en contra dos proxectos, pero o 
grupo de goberno nas reunións que ten cos veciños aprecia que, en xeral, están 
conformes coas obras que se están facendo. Engade que a Xunta facíalles unha 
gardería en Cacheiras, cunha inversión duns 600.000 € e a oposición non quixo, e 
despois querían que se gastaran os cartos do FEIL nesta obra. Di o Sr. Sisto que se a 
Xunta actual fai españolescolas  o grupo de goberno as aceptará sen problema. Dille 
ao Sr. Blanco que a auditoría non debe estar tan mal feita cando lle preocupa tanto a 
este concelleiro, esperando que non lle preocupe máis. 
 
O Sr. Blanco pídelle ao Sr. Sisto que non ameace. 
 
O Sr. Sisto di que se a auditoría externa se fixo foi porque era un compromiso do 
programa do BNG e do PSdeG-PSOE. Remata o Sr. Sisto, dirixíndose ao Sr. Blanco, 
sinalando que non sabe si tratándose da subvención do MAP será mellor que resposte 
o Sr. Leis, que xa resbalou, ou si llo explique o Sr. Alcalde se ten animo. 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e cinco minutos sae do Pleno o Sr. Fernández . 
 
A continuación intervén o Sr. Parajó para aclarar que cando falou das Mocións de 
urxencia dixo que antes se debatían todas no Pleno e agora so se levan as que son de 
competencia plenaria, e da lectura a un informe de 2004 que di que as Mocións deben 
levarse todas ao Pleno si se declaran urxentes, e recórdalle que na anterior lexislatura 
levávanse ao Pleno todas as Mocións presentadas. 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e seis minutos sae do Pleno a Sra. Diéguez. 
 
O Sr. Parajó engade que en canto ao PXOM habería que ter negociado coa Consellería 
algunhas cousas como fixeron outros Concellos. 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e sete minutos incorporase á sesión o Sr. Fernández. 
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Engade o Sr. Parajó que a Consellería, aos Concello de Santiago e  de Vedra, 
aproboulles parte do Plan e mandoulle modificar cousas concretas e o de Teo votouno 
abaixo sen mais. 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e oito minutos incorporase á sesión a Sra. Diéguez. 
 
O Sr. Parajó manifesta que na limpeza de vías públicas hai problemas. En relación a 
obra de Pontevea, di que Augas de Galicia non a para porque sabe que meteu a pata, 
tendo en conta que se se paraba quen tería que pagar sería o Concello de Teo, razón 
pola que non se fixo nada. En canto á Gardería de Cacheiras di o Sr. Parajó que se 
acordara facela cando houbera cartos e agora había cartos do FEIL e non se fixo. Di 
que non é admisible que a casa do Concello leve dous anos sen acabarse, aínda que 
admite que o proxecto podía ter fallos. Sobre a situación económica opina que non se 
poden estar queixando sempre porque en Galicia hai catro ou cinco  concellos 
saneados e os demais teñen que buscarse a vida. Considera normal que cada equipo 
de goberno faga as cousas á súa maneira, pero engade que tanto a mediateca como 
as casas de cultura fixéronse en fincas que estaban compradas pola anterior 
corporación, que xa fixera parte das obras, igual que a depuradora de Reis ou o 
“Traslatio” do camiño portugués, obras que deixou empezadas o anterior equipo de 
goberno. Remata o Sr. Parajó dicindo que no referente á memoria histórica considera 
que é un tema que non nos leva a ningún lado. 
 
Intervén o Sr. Leis que desculpa a ausencia da concelleira Sandra Riveiro Carro por 
atoparse de viaxe. Seguidamente dille ao Sr. Sisto que, en canto o PXOM, non sabe a 
que acordos chegou coa Consellería se esta informou o Plan negativamente, e engade 
que considera que non houbo contactos coa Consellería e que o equipo de goberno 
perdeu a oportunidade de sacar o PXOM adiante por negarse a traelo ao Pleno para 
acordar as modificacións que se introduciron no mesmo. En relación coas mocións de 
urxencia de competencia do Pleno salienta que non se deixan votar, polo que existe 
contradicción entre o que dicía o BNG cando estaba na oposición e o que fan agora. 
Entende o Sr. Leis que se está abusando do procedemento negociado para adxudicar 
os contratos, e recórdalle ao BNG o que dicían no voceiro de 2006 en relación coa 
utilización do procedemento negociado cando o utilizaba o anterior equipo de goberno 
(da lectura a parte do voceiro ó que fai referencia) e pon de exemplo a adxudicación do 
servicio de asistencia xurídica, procedemento ao que se invita a unha empresa que nin 
sequera traballa en Santiago. 
 
Sendo as 21 horas e 55 minutos abandona a sesión a concelleira do BNG Dª. Carme 
Hermida. 
 
O Sr. Leis dille ó Sr. Sisto que están constatadas as irregularidades cometidas na 
estrada de Luou. En canto á obra de Pontevea considera que a obra so tiña unha parte 
ilegal e o BNG fixo unha gran campaña contra esa obra e agora debe actuar en 
consecuencia. Recórdalle ao equipo de goberno que dixeron que se ía pechar o centro 
de saúde dos Tilos por posicións electoralistas. Cree o Sr. Leis que o equipo de 
goberno está a demonizar á oposición á que lle asignou o papel de malos chegando a 
descualificar a toda a oposición porque quere que se faga a escola de Cacheiras. 
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Dille que mais do 80% das propostas presentadas polo equipo de goberno foron 
apoiadas pola oposición, sendo a oposición a maioría e tendo en conta que o 69% das 
propostas presentadas refírense a taxas, ordenanzas, regulamentos, etc. e aínda así 
aprobáronse. En relación coa galiescola salienta que o seu grupo está en contra 
porque se trata dun modelo educativo dunha opción política, non porque a financiara 
unha institución determinada. Engade que lle parece inaudito que se perdera a 
subvención para o local da policía por non facelo en Calo. Relata como fracasos do 
equipo de goberno a casa consistorial, o edificio da policía, o centro de día, centro de 
saúde, a piscina, a ponte de Sestelo, a pirotecnia, a RPT, etc. e engade que a este 
fiasco hai que engadir a forma de gobernar partidista, nada proclive ao diálogo e a 
demonización da oposición. O Sr. Leis entende que o equipo de goberno mantén un 
comportamento antidemocrático que se pon de manifesto cando non se levan ao pleno 
as mocións de urxencia e outras presentadas polo PSOE, ou cando, con motivo do día 
da Constitución se pediu terreo para plantar arbores, dando a calada por resposta, así 
como deixando de executar acordos plenarios, utilizando os medios informativos 
municipais como medios de propaganda, non poñendo en marcha a Xunta Local de 
Seguridade, e noutros temas como a ponte de Sestelo, a estrada de Cacheiras, o 
abuso do procedemento negociado, a paralización de actuacións iniciadas por outros 
equipos de goberno, etc. e considera que existe unha situación excesivamente delicada 
no Concello polas deficiencias existentes e a desvertebración do equipo de goberno, 
situación que se opina se verá agravada pola crise económica e pola xestión dun 
goberno en minoría que non dialoga coa oposición e que é incapaz de xerar consensos 
que nos leva a perder o tren da modernidade. Dille o equipo de goberno que teñen a 
última oportunidade para cambiar e sendo conscientes da situación dialogar coa 
oposición para poñerse de acordo a través do “Pacto por Teo” onde todas as forzas 
políticas se senten a traballar por Teo, con independencia de implicar a outros 
estamentos. Remata dicíndolle ó grupo de goberno que espera que tome en 
consideración esta proposta. 
 
A continuación intervén o Sr. Blanco que empeza pedíndolle respecto ó grupo de 
goberno cando falen os demais grupos. 
 
O Sr. Alcalde respóstalle que o único que interrompe as intervencións dos demais 
concelleiros é o Sr. Blanco. 
 
O Sr. Blanco dille ó Sr. Sisto que non lle preocupa nada a auditoría e que as ameazas 
non van con el. En relación co PXOM o Sr. Blanco di que o BNG sempre dixo que era 
un Plan que prexudicaba aos veciños e agora coas modificacións introducidas 
empeoraron a situación. Referíndose a RPT o Sr. Blanco dille so Sr. Alcalde que a 
negociación estase levando a cabo entre os sindicatos e os traballadores, pero non co 
equipo de goberno. A continuación pregúntalle á Secretaria se as persoas contratadas 
para as obras do FEIL teñen que ser desempregados do Concello. 
 
Respóstalle a Secretaria que a normativa do FEIL esixe que o persoal que se contrate 
sexa desempregado pero non matiza que teña que ser do Concello. 
 
O Sr. Blanco dille ó Sr. Sisto que os cartos da obra da estrada de Luou debería poñelos 
el e non perdelos os veciños de Teo. 
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En canto a galescola, sinala o Sr. Blanco que os grupos da oposición querían a escola 
infantil como se acordou e como as que fixo o anterior equipo de goberno no seu 
mandato, pero o equipo  de goberno actual non fai nada, e dille que se o Concello se 
lles fai grande que llo deixen. 
 
A continuación intervén o Sr. Sisto para dicirlle o anterior equipo de goberno que o que 
tiñan que facer coa obra de Pontevea era non terlle dado a licenza. En canto a obra da 
casa do Concello aclara que leva tempo parada porque o proxecto estaba incompleto e 
foi preciso modificalo. Dille ao Sr. Leis que o voceiro do BNG ao que se referiu no que 
se criticaba o procedemento negociado non o leu todo porque nel explicábase porque 
se estaba en contra deste procedemento. Aclara o Sr. Sisto que critica á oposición 
porque non entende que non se queira facer a galescola cos cartos da Consellería e 
logo se queiran gastar os cartos do FEIL para facer esta obra. En relación ás obras, e 
no caso da rúa de Rosalía de Castro, di que se ampliaba dous metros e non se quixo 
quitarlle a propiedade ós veciños de Santiago e agora a oposición di que non queda 
sitio para aparcamento. Salienta o Sr. Sisto que coma neste caso pasa noutros. 
 
 
A continuación o Sr. Alcalde di que non vai facer uso do seu turno de intervención. 
 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e trinta minutos, 
de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que 
eu, Secretaria, dou fe. 
 

        O Alcalde                           A Secretaria 

  

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                    Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  6 / 2009 

  
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 

PLENO MUNICIPAL 
 

- 29 DE ABRIL DE 2009 – 
 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e nove de abril de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. Armando U. Blanco 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 

 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 25/03/2009. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 173/09 Á 257/09). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2009. 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

01/2009. 

5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE TITULARIDADE 

MUNICIPAL. 

6º.- MOCIÓNS  

7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 25/03/2009. 

 
Acta da sesión ordinaria do día 29 de abril de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 29/04/09. 

 
A concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, advirte que nas páxinas 62 e 63 nas 

votacións do asunto recollido no punto 11 da orde do día, hai un erro xa que se fai 

referencia, nos votos a favor, a  3 do BNG, e nos votos en contra a 3 PP, cando 

debería ser 6 do BNG e 6 do PP.  

 
Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación a acta do pleno 

ordinario de 29 de abril de 2009, queda aprobada a mesma por unanimidade, coas 

correccións que se recollen a continuación: 
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- Na páxina 62, se recolle: 

“Non habendo máis intervencións e sometida a votación a proposta da alcaldía de  

modificación de proxecto do PCP 2007 “Afirmado e acondicionamento de pista 

Mazas-Quintáns”, prodúcese o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 3 BNG 

- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese a proposta novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 3 BNG 

- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)” 

 
- Quedaría corrixida a acta nos termos seguintes: 
 
“Non habendo máis intervencións e sometida a votación a proposta da alcaldía de  

modificación de proxecto do PCP 2007 “Afirmado e acondicionamento de pista 

Mazas-Quintáns”, prodúcese o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 BNG 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese a proposta novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 BNG 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)” 

 

- Na páxina 63, se recolle: 

“Sometida a votación, a proposta da alcaldía de  modificación de proxecto do PCP 

2007 “Afirmado e acondicionamento de pista Veiga de Brea, Igrexa de Luou”, 

prodúcese o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 3 BNG 
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- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese a proposta novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 3 BNG 

- Votos en contra – 3 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)” 

   

- Quedaría corrixida a acta nos termos seguintes: 

 
“Sometida a votación, a proposta da alcaldía de  modificación de proxecto do PCP 

2007 “Afirmado e acondicionamento de pista Veiga de Brea, Igrexa de Luou”, 

prodúcese o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 BNG 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

 

Producíndose un resultado de empate, sométese a proposta novamente a votación, 

obténdose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 BNG 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)” 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 173/09 Á 257/09). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 19 de marzo 

ata o 23 de abril de 2009, que comprenden os números 173 ao 257 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.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2009. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 20/04/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 

24/04/2009, que se recolle a continuación: 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Visto que na sesión plenaria de 25 de marzo de 2009, no punto da orde do día 

correspondente ó recoñecemento extraxudicial de créditos 1/09 non se aprobaron e 
recoñeceron obrigas derivadas das facturas que foron fiscalizadas de reparo pola 
Intervención municipal, e que en dito acordo plenario establecéronse determinados 
condicionamentos para a aprobación de ditas facturas, como eran a presentación dun plan 
para buscar unha solución ó problema do servizo do bonobús, ou a subsanación das 
irregularidades que se poñían de manifesto no informe da Intervención municipal, 

Visto que dende esta Alcaldía considérase que se cumpriron tales condicionantes, 
e que polo tanto poderían aprobarse para proceder ó seu posterior pagamento, 

Vistos os informes da Intervención municipal de data 13/03/2009 e 20/04/2009, 
 
Proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 2/09 por importe total de 

89.483,25 €, correspondente ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo ás 
seguintes partidas orzamentarias: 

 
a) Facturas correspondente só servizo de bonobús: 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 22300 131  513/08  
 
31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 tarxetas bonobús pensionistas 
decembro 08  209,44 € 

313 22607 2440  480/08  
 
30/11/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Billetes pensionistas novembro  334,48 € 

313 22706 73 304 
 
31/12/2008   TRALUSA  

 Recarga tarxetas bonobús 
pensionistas  488,40 € 

313 22706 1869  322/08  
 
31/08/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 importe viaxes pensionistas agosto 
08  439,48 € 

313 22706 1897  93/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.   Importe billetes pensinoistas xullo 08  2.128,00 € 

313 22706 1898  97/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.  

 importe billetes pensionistas agosto 
08  2.128,00 € 

313 22706 1931 185 
 
15/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Billetes bonobús pensinoistas 
setembro  949,20 € 

313 22706 1970 205 
 
15/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Importe bonobús pensionistas 
outubor 1º quincena   1.185,80 € 

313 22706 2003  368/08  
 
30/09/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 Importe bonobús pensionistas 
setembro   402,01 € 

313 22706 2027 188 
 
30/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.   importe billetes bonbús setembro  1.078,00 € 

313 22706 2035  104/08  
 
03/10/2008   HEDEGASA S.L.   importes billetes autbús pensionistas  2.324,00 € 
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313 22706 2091  K/15  
 
14/11/2008   CASTROMIL S.A.   talonarios svs transporte pensionistas  400,00 € 

313 22706 2116 238 
 
10/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 billetes bonobús pensionista primeira 
quincena nov  886,20 € 

313 22706 2122  K/9  
 
05/11/2008   CASTROMIL S.A.   Importe billetes pensionistas  1.296,00 € 

313 22706 2162  109/08  
 
03/11/2008   HEDEGASA S.L.   Bonoensionistas outubro 08  2.896,00 € 

313 22706 2175  395/08  
 
31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Importe bonobús pensionistas  410,88 € 

313 22706 2191 216 
 
27/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús pensionistas 2 
quincena out  879,20 € 

313 22706 2314 245 
 
19/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 bileltes bonobús pensionistas 
novembro 2º quincena  715,40 € 

313 22706 2348 257 
 
28/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Billetes bonobús pensionistas 
novembro  798,00 € 

313 22706 2468 291 
 
28/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús 2º quincena 
decembro 08  744,80 € 

313 22706 2500  135/08  
 
10/12/2008   HEDEGASA S.L.  

 billetes bonobús pensionistas 
novembro  2.896,00 € 

313 22706 2517 280 
 
15/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús  primeira quincena 
decembro  893,20 € 

     TOTAL  24.482,49 € 

 

 
 
 b) Restantes facturas: 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 21200 1499 197  30/04/2008  
 MOSQUERA BARREIRO JOSE 
MARIA  

 Reparación parque Casal, 
Campos, Coto  1.107,80 € 

313 22706 2388 

 
08*00011
5   30/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   Trasloado noelia barrientos  140,45 € 

313 22706 2389 
20040010

8  15/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   taxi svs sociais  42,80 € 

313 22706 2390 

 
08*00010
1   31/10/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   traslado en taxi svs sociais  48,15 € 

313 22706 2477 2  29/12/2008   BERMEJO GONZÁLEZ PILAR  
 Proxecto prevención no ámbito 
educativo escolas  2.000,00 € 

422 21200 1482 56  21/08/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos de pintura no colexio 
dos Tilos  19.056,94 € 

422 21200 2208 204  13/10/2008  
 MOSQUERA BARREIRO JOSE 
MARIA  

 Arranxos carpinterías colexio 
da Ramallosa  4.481,08 € 

422 63200 1966 71  16/10/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Formación solera en acera ext 
colexio ramallosa  2.069,44 € 

422 63200 2222 60  10/09/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos realizados grupo 
escolar de Cacheiras  11.254,74 € 

422 63200 2379 89  04/12/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos saneamento colexio 
Ramallosa  2.996,28 € 

441 61105 1833  08/09-5   30/09/2008   FERORSA SL  
 Ampliación abastecemento en 
Regoufe  13.479,10 € 

452 62200 1518  f00074   05/06/2008   INSTALACIONES GALIVEN  
 Reparacións centros saúde, 
instal. rego Milladoiro  601,60 € 
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511 21000 2539 2008421  30/11/2008   EXCAVACIONES MIDON  
 Varias obras de 
acondicionamento  7.722,38 € 

     TOTAL  65.000,76 € 

 

 
Teo, 20 de abril de 2009 
O Alcalde 
Martiño Noriega Sánchez” 

 

Obra no expediente un informe do concelleiro de Transportes, D. Anxo Rey Martínez, 
de 17/04/2009. 
 

O Sr. Alcalde explica que a proposta se refire ás facturas que, en virtude do acordado 

polo Pleno na sesión anterior, quedaron fora do recoñecemento extraxudicial que se 

levou á citada sesión. Explica que na proposta faise unha separación ao referirse o 

apartado a) ás facturas correspondentes ao servizo de bonobús e o apartado b) ás 

restantes facturas, realizándose esa diferenciación porque as facturas do apartado b) 

sendo subsanables, foron obxecto da correspondente subsanación, mentres que o 

tema das facturas do bonobús estaba condicionado á presentación dun informe e ao 

inicio dun proceso de posta en cuestión da problemática do bonobús. Salienta o Sr. 

Alcalde que o BNG segue mantendo a mesma posición ao respecto, xa que tratándose 

en todos os casos de traballos realizados e con independencia da problemática que 

exista, deben ser abonadas. Da conta o Sr. Alcalde de que na Comisión Informativa 

introduciuse unha cuestión relativa a unha factura, que non se incluíu na proposta, 

relativa ao parque infantil de Os Tilos, reparada polo procedemento utilizado de 

adxudicación directa cando, en virtude do importe, debería ser un negociado. O Sr. 

Alcalde explica que a empresa con data de 24 abril (rex. entrada nº 3376), presentou 

unha reclamación previa á vía xudicial e sinala que, se os grupos están de acordo, se 

podería incluír na proposta. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto/IN-TEO, Sr. Parajó, 

sinala que é verdade que tratándose do bonobús hai facturas pendentes do pleno 

anterior por un importe de 24.482,49 €, en virtude do acordado en canto á busca dunha 

solución ao tema. Explica que existe un informe de reparo no que hai cousas coas que 

está de acordo e outras coas que non, sendo preciso en todo caso regular o tema do 

bonobús e buscarlle unha solución por parte do equipo de goberno. Sinala que se trata 

dun servizo que está funcionando, en virtude dunha moción presentada no seu día por 
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IN-TEO, e que polo tanto non se pode deixar de pagar ás empresas que o prestan, polo 

que el non ten inconvinte en que se aproben pese a que tales facturas teñen informe 

desfavorable de Intervención. Anuncia o Sr. Parajó o seu voto a favor no tema do 

bonobús. En relación á factura do parque infantil de Os Tilos á que se referiu o Sr. 

Alcalde interésase o Sr. Parajó polo seu importe. 

 

O Sr. Alcalde sinala que ascende a 25.000 euros e explica que se incrementou o prezo 

inicial, que se axustaba ao contrato menor, porque houbo que facer unha solaina. 

 

O Sr. Parajó pregunta se inicialmente entraba dentro da adxudicación directa. 

 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente. 

 

O Sr. Parajó explica que en ocasións hai obras nas que se detecta a necesidade de 

facer cambios e di que, antes de que se someta a un xulgado, el non ten problema en 

que se aprobe. Sinala o concelleiro de IN-TEO, en relación ás restantes facturas, que 

ten claro que o expediente foi montado despois de que o Interventor informara 

desfavorablemente, pero que sendo que agora están corrixidas haberá que darlle para 

diante. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o seu grupo vai a manter a mesma 

postura que na pasada lexislatura e na actual, coa excepción do pleno anterior, sendo 

polo tanto que permitiran a aprobación das facturas subsanadas mantendo a mesma 

posición desfavorable respecto ás demais. Tratándose da factura do parque de Os 

Tilos explica o Sr. Leis que se trata dunha obra cuxa responsabilidade é dos membros 

do equipo de goberno, por adxudicala mal e por facelo con absoluta improvisación, polo 

que estes terán que asumir a súa responsabilidade. Salienta o portavoz do PSOE que 

bastante xeneroso foi o seu grupo co tema da estrada de Solláns, non estando 

dispostos a consentir máis actuacións dese tipo. Opina o Sr. Leis que se a empresa vai 

o xulgado a responsabilidade será do goberno e reitera que o seu grupo vai a manter a 

mesma postura en relación co tema do bonobús. Opina que existe un informe e non 

unha proposta alternativa para salientar o tema, polo que mentres tal proposta non 

exista o PSOE seguirá votando en contra. Salienta o portavoz do PSOE que o seu 
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grupo chega á mesma conclusión que o Sr. Rey pero que o seu grupo está na 

oposición e non ten ningún tipo de responsabilidade e o Sr. Rey leva dous anos no 

goberno. Opina que é unha autentica tomadura de pelo e unha desfachatez que 

despois de dous anos se faga un informe no que se está recoñecendo en todo 

momento que a situación é caótica. Di o Sr. Leis que no informe do Sr. Rey se conclúe 

que ”se fai necesaria unha revisión en profundidade” e que “non existe no concello un 

rexistro de beneficiarios das subvencións de transportes, non existe unha fiscalización 

efectiva das facturacións practicadas polas distintas empresas concesionarias do 

transporte, non se estableceu non seu momento ningún sistema de unificación 

tarifaria”, como se o tema non fora co equipo de goberno e como se este non fora 

responsable de fiscalizar e de ter un rexistro. Refírese o Sr. Leis ao informe do Sr. Rey 

e salienta que no mesmo se fala de que ”non é posible recoñecer a día de hoxe con 

exactitude nin de xeito aproximado o numero total de beneficiarios do transporte 

subvencionado, nin dos colectivos que abrangue” e de que “o control das facturas vese 

desvirtuado polo feito de que é imposible saber si os viaxes facturados son feitos 

realmente polo titular do dereito ou por persoas alleas”. Di o Sr.Leis que no propio 

informe se fala do custo que supón e recoñece que é preciso elaborar un regulamento 

que estableza de xeito claro os colectivos obxecto das axudas. Salienta o Sr. Leis que 

o seu grupo lle parece inadmisible que despois de dous anos, e en virtude do informe 

desfavorable de Intervención, o grupo de goberno tome conciencia de cal é o problema, 

recoñecendo unha situación de auténtico caos. Remata o Sr. Leis a súa intervención 

sinalando que o seu grupo non vai a avalar esta situación cuxa responsabilidade 

corresponde ao goberno municipal polo que manterán a súa posición contraria á 

aprobación das facturas. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o que fixo o outro día o seu grupo foi o 

mesmo que o PSOE, apoiando as facturas informadas favorablemente, non as do 

bonobús que contan cun informe desfavorable. Pregunta o Sr. Blanco qué solución se 

lle pode buscar. 

 

O Sr. Alcalde explica que hai facturas que formalmente non teñen solución para poder 

ser informadas favorablemente, como as do bonobús, sendo esa a razón pola que se 

fai un informe político, xa que hai que adoptar medidas que van máis alá das facturas. 
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O Sr. Blanco di que o BNG leva dous anos no goberno e que tiveron tempo polo que 

deben procurar subsanar o tema e facelo doutra maneira. Di o Sr. Blanco que viu o 

informe do Sr. Rey pero que este concelleiro o fai á súa maneira e que lle parece ben 

pero que haberá que buscarlle unha solución antes de que as cousas vaian a máis. 

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Rey, que explica que o tema do bonobús ten unha 

orixe na que a responsabilidade fundamental recae sobre os concelleiros do “banco da 

esquerda”. Opina que socialmente é unha boa idea que merece garantir o seu futuro 

pero que resulta dificilmente sostible nas condicións actuais. Reitera o Sr. Rey que a 

idea inicial era boa pero que se instrumentalizou mal, non existindo un rexistro, nin uns 

criterios, etc, dando lugar a que sexa un desastre dende un punto de vista 

administrativo e dende a posibilidade de control. Explica o Sr. Rey que cando chegaron 

ao goberno as facturas lle pareceron desmesuradas pero que non foi posible buscar un 

elemento fiable que servirá de orientación. Salienta que, pese ao sinalado polo Sr. Leis, 

sí que existe unha proposta e un compromiso, vindo a solución co texto do novo 

Convenio coa Consellería onde se recolle a tarxeta social que permitirá un control 

efectivo da situación, pero que como tal convenio aínda non existe o equipo de goberno 

non pode facer de revisores dos autobuses e comprobar quen viaxe cun ticket de cor 

azul, que alguén da atendendo a non se sabe a que criterios. O Sr. Rey sinala que o 

Sr. Leis fala de que o equipo de goberno tivo tempo para afrontar o problema e dille a 

este concelleiro que o BNG tivo tempo para afrontalo, para estudialo e para coñecelo 

hoxe en día moito máis en profundidade, molestándose moito co tema e tendo a día de 

hoxe unha aproximación do que queren facer e de como queren facelo. Explica que 

dende fai uns oito meses se estivo en negociacións co texto do novo convenio que 

desgraciadamente non se puido firmar, non queréndose durante este tempo privar aos 

usuarios deste servizo en virtude da inminente ou aparente inminente entrada en vigor 

do novo sistema. O Sr. Rey salienta que aínda así confían en que o Convenio entre en 

vigor nun prazo que non vaia máis alá de catro e cinco meses. Salienta o Sr. Rey que 

aínda que o portavoz do PSOE di que o equipo de goberno non asume ningún 

compromiso, sí que existe un compromiso de elaborar unha regulamento co 

compromiso serio de intentar consensualo con todos os grupos. Salienta o Sr. Rey que 

ese compromiso vai máis alá e refírese ao intento de consensuar ese documento, que 

entre todos sexan capaces de elaborar, cos Concellos da Comarca, xa que se trata dun 
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problema que tamén existe nos Concellos de Ames, Brión, Oroso, etc, onde non 

goberna o BNG e onde teñen o mesmo problema. O Sr. Rey di todos estes concellos 

están pendentes da entrada en vigor do novo convenio para tratar de buscarlle unha 

solución. Di o Sr. Rey que parece que para o PSOE a solución pasa por deixar de 

pagar a unhas empresas unhas facturas que en xustiza lle corresponden, por culpa de 

desidia duns que agora curiosamente critican e culpabilizan ao equipo de goberno. O 

Sr. Rey dille aos concelleiros que non o aproben e opina que con esta postura non 

están danando ao goberno senón ás empresas que prestan o servizo e que teñen 

dereito a cobrar. Opina o Sr. Rey que se hai un certo descontrol e desidia con todo esto 

non ven motivada polo equipo de goberno, senón de como xurdiu o tema, non existindo 

ningún reproche a eses efectos, pero debéndose ter en conta que  no seu momento 

non se calcularon correctamente as repercusións. Remata o Sr. Rey sinalando que se 

ben lle corresponde agora ao goberno ordear o tema, tamén lle corresponde a outros 

asumir, polo menos, a parque alicuota de responsabilidade correspondente. 

 

 O Sr. Alcalde sinala que en todo caso os posicionamentos fragmentados deben 

plantexarse nas Comisións Informativas. Di que lle gostaría puntualizar o dito polo Sr. 

Parajó de que existiran subsanacións a posteriori e explica que iso non foi así, senón 

que existiu unha mala comunicación entre departamentos xa que as memorias estaban 

no departamento de urbanismo e non se trasladaron ao departamento de intervención. 

Salienta o Sr. Alcalde que o problema do bonobús é unha cuestión de política social, 

non un problema propio do Concello de Teo, senón un problema que dende fai meses 

se ven falando na Mancomunidade. Se en Teo ten un custo moi elevado o é moito máis 

en Ames, xa que se en Teo supón cento vinte e dous mil euros anuais, Ames está 

preto dos trescentos mil, tratándose polo tanto dunha cuestión de calado que hai que 

regular. Explica o Sr. Alcalde que hai un compromiso de canalizalo mediante o 

Convenio do transporte comarcal, a través dunha tarxeta con perfís sociais que permita 

regular esta cuestión. Sinala que o equipo de goberno é consciente do problema pero 

que solventalo non é tan fácil. Explica que as facturas non son subsanables, por como 

está o sistema de transporte, pero que cunha oposición ao pago das empresas estase 

xenerando un problema porque o servizo se está prestando aínda que estea 

sobredimensionado. Opina o Sr. Alcalde que con esa postura se está mandando unha 

mensaxe aos operadores de que por agora non se vai a pagar por este servizo. Sinala 
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que cunha reclamación previa o BNG xa asumiu a responsabilidade no procedemento 

administrativo pero a empresa ten dereito a cobrar. Explica o Sr. Alcalde que durante a 

execución da obra do parque infantil xurdiron unhas cuestións que incrementaron a 

contía, polo que non é subsanable, sendo que o importante é que o parque está 

homologado e funcionando e que a empresa non ten responsabilidade ningunha e ten 

dereito a cobrar, porque en caso contrario estaría producíndose un enriquecemento 

ilícito do Concello. Salienta o Sr. Alcalde que o equipo de goberno asume a 

responsabilidade aínda que o importante era facer o parque. Explica que cando falou 

da posibilidade de introducir na proposta a factura de cycle o que quería era saber a 

posición dos grupos pero que na Comisión Informativa non se solventou. Di o Sr. 

Alcalde que a reclamación da empresa dará lugar a intereses de demora, salienta que 

a proposta da alcaldía é unha proposta única ditaminada no seu conxunto, e pídelle 

aos concelleiros que se queren lle fagan unha proposta. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que non sabe se cando fixo a súa 

intervención o Sr. Blanco lle entendeu mal en relación co que el dixo antes e co que 

dixo o outro día. Salienta que criterios sí que había, como o de ser pensionista, maiores 

de 60 anos, viudas, etc, sendo eses criterios os que se pedían para acceder. Explica 

que se lles cubría unha folla e se entregaba un carnet cunha foto, que era obrigatorio 

presentalo no autobús, sendo incluso que tiñan que asinar nunha folla o día que o 

viñan a buscar. Salienta que polo tanto había uns criterios. Pregunta o Sr. Parajó qué 

pasou e explica que o problema se empezou a desbordar como tamén lle ocorreu ao 

final ao goberno anterior. Opina o Sr. Parajó que é un pouco ilóxico que unhas 

empresas que prestan un servizo, como xa o facían cando mandaba el co PP, agora 

non se lles pague cando seguen facendo o mesmo que antes. Di que non é por 

defender ao equipo de goberno pero que é a realidade porque el negociou coas 

empresas no seu momento, cos autobuses de Calo, cos de aquí ao lado e cos de 

Santiago porque foi el o que presentou a moción. Opina que se se lle di ás empresas 

que non se lles vai a pagar cortaran o servizo e haberá problemas. Di o Sr. Parajó que 

é certo que hai dous anos que se puido mellorar pero tamén é verdade que se o se 

está con esas negociacións e se estas tardan haberá que buscar no Concello unha 

solución por parte do equipo de goberno, xa que se este non conta coa oposición 

noutras cousas, como as obras do plan zapatero, tampouco a oposición ten que estar 
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para consensuar este tema co equipo de goberno. Sinala o Sr. Parajó, en relación coa 

factura dos 3.000 euros, que hai que ter en conta que cando se fan obras e se 

contratan directamente, en ocasións cando se executan poden xurdir problemas, 

engadindo que deixar unha factura que despois haberá que pagar por desgastar ao 

equipo de goberno é ilóxico. Tratándose das outras facturas lembra o Sr. Parajó, 

dirixíndose ao Sr. Blanco, que se quedara en corrixilas e traelas. 

 

O Sr. Blanco, dirixíndose ao Sr. Parajó, sinala que el dixo iso. 

 

O Sr. Parajó, dirixíndose ao Sr. Blanco, sinala que este concelleiro dixo que el dicía no 

seu día unha cousa e agora outra. 

 

O Sr. Blanco dille ao Sr. Parajó que non o dicía por iso. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que a posición do PSOE é clara xa que 

está en contra do recoñecemento extraxudicial plantexado desta maneira engadindo 

que os que cambiaron foron outros. Sinala que os mesmos argumentos de agora os 

podía utilizar o BNG no seu momento pero que o que non pode ser é que o que sirva 

para unha época nin sirva para outra. Sinala que nesta lexislatura xa van dous 

recoñecementos extraxudiciais e teme que o de hoxe non será o último. Sinala o Sr. 

Leis que o seu grupo non está de acordo cun recoñecemento extraxudicial que 

responde a unha mala xestión do BNG. Sinala que, tal e como dixo o Sr. Parajó, non 

pode ser que o BNG reclame o apoio da oposición para estas cousas e non para 

outras. O portavoz do PSOE pídelle ao Sr. Alcalde que non invoque unha vez máis a 

responsabilidade da oposición e que analice a súa posición cando non pasado pleno o 

equipo de goberno votou en contra, entrando polo tanto en contradicción co seu propio 

razoamento. Pídelle ao Sr. Alcalde que analice o seu propio comportamento no 

pasado. Tratándose da obra dos Tilos opina o Sr. Leis que se trata dunha obra mal 

planificada e feita de forma improvisada. Pregunta porque se fixo nos Tilos e non 

noutros sitios onde tamén facía falla. Salienta o Sr. Leis que non será tan difícil facer un 

proxecto dun parque infantil e que foi unha obra mal proxectada sendo polo tanto 

responsabilidade do BNG e mantendo o PSOE a mesma posición ao respecto. Di o Sr. 

Leis que ao igual que a empresa ten dereito a cobrar o equipo de goberno ten o deber 
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de velar pola correcta utilización dos cartos públicos. Opina que a irresponsabilidade da 

oposición sería mirar para outro lado e ser cómplice dos desaguisados do goberno. En 

relación co dito polo Sr. Rey de que é unha responsabilidade do “banco da esquerda” 

sinala que pode ser certo, pero que non se pode esquecer que foi unha moción 

aprobada por todos os grupos. Di o portavoz do PSOE que é certo que se falou de 

talonarios con un máximo de 24 billetes e que agora se da unha situación na que 

existen unha empresa que da 20 talonarios e outras 24, existindo polo tanto 

desaxustes, engadindo que inicialmente non se falaba de minusválidos e agora parece 

que tamén se lle da. Explica o Sr. Leis que onde actúa máis dun operador pódese dar a 

pintoresca e coller distintos bonos de diferentes empresas. Resume o Sr. Leis 

sinalando que a situación é grave, que non se sabe exactamente o número de tarxetas, 

que non existe modelo de carnet, etc. Opina que cun informe tan demoledor é 

necesario que o goberno adopte medidas para solventar a situación. Reitera o Sr. Leis 

que non existe un compromiso e que quen ten a responsabilidade de que esas 

empresas cobren é do BNG, cando cumpra o que se acordou no Pleno. Sinala o Sr. 

Leis que hai un informe que o único que fai e confirmar que a situación é caótica, non 

que non hai un compromiso e no que o único que di é que “dada a transcendencia da 

decisión a adoptar, o goberno municipal tratará de acadar o máximo consenso entre os 

grupos que integran a corporación en orde a: elaborar un regulamento que estableza 

de xeito claro os colectivos obxecto das axudas, as contías das mesmas, medidas en 

porcentaxe sobre o custo do viaxe, e o procedemento de concesión das mesmas”. 

Salienta o Sr. Leis que o compromiso ten que ser con datas. Opina que non facía falla 

este informe porque o PSOE xa sabía o que estaba pasando. Salienta o Sr. Leis que o 

Sr. Rey fala non so do convenio senón tamén de elaborar un regulamento e pide que 

se elabore. Di que a responsabilidade de que as facturas non se pagaran en tempo é 

do BNG e non lle pode votar a culpa aos grupos da oposición. Sinala que non se pode 

buscar consenso cando lle interesa ao equipo de goberno e non cando non lle interesa. 

Salienta o portavoz do PSOE que cando o equipo de goberno impulse un espacio de 

diálogo coa oposición, contarán coa dispoñibilidade do PSOE, debendo entre tanto o 

BNG ser consciente do que fai. Remata o Sr. Leis sinalando que o seu grupo permitirá 

a aprobación das facturas ás que se refire o apartado b) da proposta, votando en 

contra das que aparecen no apartado a) da mesma. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que os concelleiros do BNG van a seguir 

sendo víctimas toda a vida e que queren seguir dicíndolle aos veciños que a culpa foi 

da mala xestión do PP. Explica que se traen unhas facturas cun informe desfavorable e 

non traen as cousas cando non lles convén. Sinala o Sr. Blanco que cando foi o do plan 

Zapatero, pediuse á oposición propostas do que estimara máis preciso para os veciños, 

e levouse o tema á Xunta de Goberno Local o día antes do Pleno e agora queren que 

se saque o da estrada de Calo, o do recoñecemento extraxudicial e todo o que fan mal. 

Opina o Sr. Blanco que o BNG sempre vai de víctima e que cando fala a oposición 

parece que hai un circo, porque sempre se rin deles, sendo preciso ter un pouco de 

seriedade nos plenos municipais. Di o Sr. Blanco que o Sr. Alcalde en vez de ser 

humilde e dicir “fixemos unha cousa mal, vamos a ver se o solucionamos entre todos, 

se todos temos un xesto de poder saír do problema”, non o fai así. Salienta o Sr. 

Blanco que debe ser o equipo de goberno o que solvente o problema das empresas e 

cando así sexa se someta o Pleno e entonces o apoiarán. Refírese o Sr. Blanco o 

informe do Sr. Rey e pídelle ao equipo de goberno que traia o convenio e se á 

oposición lle parece ben o aprobara e senón seguirán dando a lata. Opina o Sr. Blanco 

que é preciso que haxa humildade e entendemento entre as forzas políticas e non risas 

e carcajadas que non van a ningún lado. Remata o Sr. Blanco anunciando o voto a 

favor do seu grupo en relación coas facturas informadas favorablemente e o voto en 

contra en relación coas que están informadas desfavorablemente. 

 

O Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. Blanco, dille que está disposto a abrir unha 

fiscalización deses risos, pero dos de todos, e pídelle que non se lle ocorra rirse e que 

controle as comisuras porque o sorriso deste concelleiro non é diferente ao o del.  

 

O Sr. Blanco di que é diferente. 

 

O Sr. Alcalde salienta que hai cuestións estructurais, como o bonobús, que a nivel de 

intervención non van a ser subsanados, por iso non ten sentido vinculalo a iso, como fai 

o Sr. Blanco, ao igual que o tema do parque infantil. Explica a día de hoxe do que se 

trata é de determinar se a empresa vai a cobrar ou non. Di o Sr. Alcalde que busca 

consenso no tema do bonobús e se lle di que para as duras si, debéndose ter en conta 

que se trata dun tema o suficientemente importante e estructural do concello no que 
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deberían participar todos, xa que está seguro de que se presentan algo sen 

consensuar ou sen telo falado antes tamén van a recibir críticas. Dirixíndose ao Sr. 

Leis, o Sr. Alcalde dille que é complicado o cambio de actitude, porque o PSOE non 

participa de nada, nin sequera queren recibir as notificación para ir ás mesas de 

contratación, polo que descoñece onde está o cambio de actitude. 

 

O Sr. Leis di que non van. 

 

O Sr. Alcalde salienta que a día de hoxe a posición máis pechada é a do PSOE, 

resultando imposible falar con este grupo. Sinala que sendo que o Sr. Leis fai convites 

a xente tamén debería saber cal é a actitude. O Sr. Alcalde sinala que existiu unha 

Comisión Informativa e que si esta situación se dera na Comisión, non se traería a 

proposta conxunta. O BNG entende que se cumpría co acordado polo Pleno, subsanar 

e presentar un informe do bonobús, e na Comisión Informativa non se dixo nada de que 

non se cumpría. O Sr. Alcalde sinala que se van a existir máis aportacións parciais 

deberían falarse en Comisión Informativa e o goberno non vai a forzar situacións que 

xa se debateron, independentemente de que este de acordo ou non. O Sr. Alcalde 

anuncia que van a existir máis recoñecementos extraxudiciais en Teo e nos demais 

Concellos da comarca, por exemplo maña un en Ames. O Sr. Alcalde di que entende 

que o que fixo o PSOE foi unha emenda e pídelle a este grupo que a concrete porque 

se non terá que someter a votación a proposta inicial. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que o que propoñen sería aprobar todas as facturas 

que aparecen non apartado b), relativo ás restantes facturas, remitíndose en relación 

ás facturas do apartado a), do bononbús, ao acordado na sesión plenaria anterior. 

 

O concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, tratándose do tema dos bonobuses di que hai que 

pensar que dos 24.000 € hai unha soa empresa ten máis de 15.000 € que cobrar, que é 

autobuses de Calo. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que o goberno sabe o que ten que facer. Explica que 

a emenda sería a de aprobar o recoñecemento extraxudicial por importe de 65.000,76 

€, agardando, en relación coas facturas recollidas no apartado a), facturas do bonobús, 
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ao cumprimento do acordo adoptado polo Pleno na sesión ordinaria anterior, da 

presentación polo goberno municipal dun plan alternativo 

 

O concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que o bonobús nunca vai a ser aprobado 

porque nunca vai a ser informado favorablemente. 

 

O Sr. Blanco di que o seu grupo se adhire á emenda do PSOE. 

 

O Sr. Leis salienta que a emenda a presenta o PSOE e se a presenta o PP eles 

votaran a favor da emenda. 

 

O Sr. Blanco pregunta se non se poden adherir ao do PSOE. 

 

O Sr. Leis resposta que na votación. 

 

O Sr. Parajó pregunta qué ocorre co tema dos bonobuses. 

 

O Sr. Alcalde explica que se se acepta a emenda queda rexeitado. 

 

O Sr. Parajó anuncia que vai a votar en contra. 

 

O concelleiro do BNG, D. Anxo Rey, sinala que se está poñendo unha condición 

imposible. 

 

 O portavoz do PSOE, Sr. Leis, concreta os termos da súa emenda, segundo se recolle 

a continuación: 

 

ENMENDA DO PSOE Á PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 2/2009 

 

Primeiro.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 2/09 por importe total de 
65.000,76 €, correspondente ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo ás 
seguintes partidas orzamentarias: 

 



 

 - 18 - 

  Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 21200 1499 197  30/04/2008  
 MOSQUERA BARREIRO JOSE 
MARIA  

 Reparación parque Casal, 
Campos, Coto  1.107,80 € 

313 22706 2388 

 
08*00011
5   30/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   Trasloado noelia barrientos  140,45 € 

313 22706 2389 
20040010

8  15/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   taxi svs sociais  42,80 € 

313 22706 2390 

 
08*00010
1   31/10/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   traslado en taxi svs sociais  48,15 € 

313 22706 2477 2  29/12/2008   BERMEJO GONZÁLEZ PILAR  
 Proxecto prevención no ámbito 
educativo escolas  2.000,00 € 

422 21200 1482 56  21/08/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos de pintura no colexio 
dos Tilos  19.056,94 € 

422 21200 2208 204  13/10/2008  
 MOSQUERA BARREIRO JOSE 
MARIA  

 Arranxos carpinterías colexio 
da Ramallosa  4.481,08 € 

422 63200 1966 71  16/10/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Formación solera en acera ext 
colexio ramallosa  2.069,44 € 

422 63200 2222 60  10/09/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos realizados grupo 
escolar de Cacheiras  11.254,74 € 

422 63200 2379 89  04/12/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos saneamento colexio 
Ramallosa  2.996,28 € 

441 61105 1833  08/09-5   30/09/2008   FERORSA SL  
 Ampliación abastecemento en 
Regoufe  13.479,10 € 

452 62200 1518  f00074   05/06/2008   INSTALACIONES GALIVEN  
 Reparacións centros saúde, 
instal. rego Milladoiro  601,60 € 

511 21000 2539 2008421  30/11/2008   EXCAVACIONES MIDON  
 Varias obras de 
acondicionamento  7.722,38 € 

     TOTAL  65.000,76 € 

 

Segundo.- En canto ás facturas do bonobús que se relacionan a continuación a súa 

aprobación queda a expensas do cumprimento do aprobado polo Pleno da Corporación 

na sesión ordinaria de marzo de 2009. 

Facturas correspondente ao servizo de bonobús: 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 22300 131  513/08  
 
31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 tarxetas bonobús pensionistas 
decembro 08  209,44 € 

313 22607 2440  480/08  
 
30/11/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Billetes pensionistas novembro  334,48 € 

313 22706 73 304 
 
31/12/2008   TRALUSA  

 Recarga tarxetas bonobús 
pensionistas  488,40 € 

313 22706 1869  322/08  
 
31/08/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 importe viaxes pensionistas agosto 
08  439,48 € 

313 22706 1897  93/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.   Importe billetes pensinoistas xullo 08  2.128,00 € 

313 22706 1898  97/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.  

 importe billetes pensionistas agosto 
08  2.128,00 € 

313 22706 1931 185 
 
15/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Billetes bonobús pensinoistas 
setembro  949,20 € 

313 22706 1970 205 
 
15/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Importe bonobús pensionistas 
outubor 1º quincena   1.185,80 € 
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313 22706 2003  368/08  
 
30/09/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 Importe bonobús pensionistas 
setembro   402,01 € 

313 22706 2027 188 
 
30/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.   importe billetes bonbús setembro  1.078,00 € 

313 22706 2035  104/08  
 
03/10/2008   HEDEGASA S.L.   importes billetes autbús pensionistas  2.324,00 € 

313 22706 2091  K/15  
 
14/11/2008   CASTROMIL S.A.   talonarios svs transporte pensionistas  400,00 € 

313 22706 2116 238 
 
10/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 billetes bonobús pensionista primeira 
quincena nov  886,20 € 

313 22706 2122  K/9  
 
05/11/2008   CASTROMIL S.A.   Importe billetes pensionistas  1.296,00 € 

313 22706 2162  109/08  
 
03/11/2008   HEDEGASA S.L.   Bonoensionistas outubro 08  2.896,00 € 

313 22706 2175  395/08  
 
31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Importe bonobús pensionistas  410,88 € 

313 22706 2191 216 
 
27/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús pensionistas 2 
quincena out  879,20 € 

313 22706 2314 245 
 
19/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 bileltes bonobús pensionistas 
novembro 2º quincena  715,40 € 

313 22706 2348 257 
 
28/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Billetes bonobús pensionistas 
novembro  798,00 € 

313 22706 2468 291 
 
28/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús 2º quincena 
decembro 08  744,80 € 

313 22706 2500  135/08  
 
10/12/2008   HEDEGASA S.L.  

 billetes bonobús pensionistas 
novembro  2.896,00 € 

313 22706 2517 280 
 
15/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús  primeira quincena 
decembro  893,20 € 

     TOTAL  24.482,49 € 

 

Sometida a votación a emenda formulada “in voce” polo portavoz do PSOE, Sr. Leis, 

obtense o seguinte resultado: 

- votos a favor – 6 do PP e 4 do PSOE 

- votos en contra – 6 BNG e 1 Grupo Mixto (INTEO) 

 

En virtude do exposto, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor (6 PP e 4 

PSOE) e sete votos en contra (6 BNG e 1 Grupo Mixto/INTEO), acorda: 

Primeiro.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 2/09 por importe 
total de 65.000,76 €, correspondente ás facturas que se relacionan de seguido e 
con cargo ás seguintes partidas orzamentarias: 

 

  Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 21200 1499 197  30/04/2008  
 MOSQUERA BARREIRO JOSE 
MARIA  

 Reparación parque Casal, 
Campos, Coto  1.107,80 € 

313 22706 2388 

 
08*00011
5   30/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   Trasloado noelia barrientos  140,45 € 

313 22706 2389 
20040010

8  15/11/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   taxi svs sociais  42,80 € 
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313 22706 2390 

 
08*00010
1   31/10/2008   ALONSO BEIROA ALVARO   traslado en taxi svs sociais  48,15 € 

313 22706 2477 2  29/12/2008   BERMEJO GONZÁLEZ PILAR  
 Proxecto prevención no ámbito 
educativo escolas  2.000,00 € 

422 21200 1482 56  21/08/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos de pintura no colexio 
dos Tilos  19.056,94 € 

422 21200 2208 204  13/10/2008  
 MOSQUERA BARREIRO JOSE 
MARIA  

 Arranxos carpinterías colexio 
da Ramallosa  4.481,08 € 

422 63200 1966 71  16/10/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Formación solera en acera ext 
colexio ramallosa  2.069,44 € 

422 63200 2222 60  10/09/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos realizados grupo 
escolar de Cacheiras  11.254,74 € 

422 63200 2379 89  04/12/2008  

 CONDE CARAMES 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  

 Traballos saneamento colexio 
Ramallosa  2.996,28 € 

441 61105 1833  08/09-5   30/09/2008   FERORSA SL  
 Ampliación abastecemento en 
Regoufe  13.479,10 € 

452 62200 1518  f00074   05/06/2008   INSTALACIONES GALIVEN  
 Reparacións centros saúde, 
instal. Rego Milladoiro  601,60 € 

511 21000 2539 2008421  30/11/2008   EXCAVACIONES MIDON  
 Varias obras de 
acondicionamento  7.722,38 € 

     TOTAL  65.000,76 € 

 

Segundo.- En canto ás facturas do bonobús que se relacionan a continuación a 

súa aprobación queda a expensas do cumprimento do aprobado polo Pleno da 

Corporación na sesión ordinaria de marzo de 2009. 

Facturas correspondente ao servizo de bonobús: 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 22300 131  513/08  
 
31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 tarxetas bonobús pensionistas 
decembro 08  209,44 € 

313 22607 2440  480/08  
 
30/11/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Billetes pensionistas novembro  334,48 € 

313 22706 73 304 
 
31/12/2008   TRALUSA  

 Recarga tarxetas bonobús 
pensionistas  488,40 € 

313 22706 1869  322/08  
 
31/08/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 importe viaxes pensionistas agosto 
08  439,48 € 

313 22706 1897  93/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.   Importe billetes pensinoistas xullo 08  2.128,00 € 

313 22706 1898  97/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.  

 importe billetes pensionistas agosto 
08  2.128,00 € 

313 22706 1931 185 
 
15/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Billetes bonobús pensinoistas 
setembro  949,20 € 

313 22706 1970 205 
 
15/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Importe bonobús pensionistas 
outubor 1º quincena   1.185,80 € 

313 22706 2003  368/08  
 
30/09/2008   EMPRESA SEOANE S.L.  

 Importe bonobús pensionistas 
setembro   402,01 € 

313 22706 2027 188 
 
30/09/2008   DONADO CAMPOS S.L.   importe billetes bonbús setembro  1.078,00 € 

313 22706 2035  104/08  
 
03/10/2008   HEDEGASA S.L.   importes billetes autbús pensionistas  2.324,00 € 

313 22706 2091  K/15  
 
14/11/2008   CASTROMIL S.A.   talonarios svs transporte pensionistas  400,00 € 
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313 22706 2116 238 
 
10/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 billetes bonobús pensionista primeira 
quincena nov  886,20 € 

313 22706 2122  K/9  
 
05/11/2008   CASTROMIL S.A.   Importe billetes pensionistas  1.296,00 € 

313 22706 2162  109/08  
 
03/11/2008   HEDEGASA S.L.   Bonoensionistas outubro 08  2.896,00 € 

313 22706 2175  395/08  
 
31/12/2008   EMPRESA SEOANE S.L.   Importe bonobús pensionistas  410,88 € 

313 22706 2191 216 
 
27/10/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús pensionistas 2 
quincena out  879,20 € 

313 22706 2314 245 
 
19/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 bileltes bonobús pensionistas 
novembro 2º quincena  715,40 € 

313 22706 2348 257 
 
28/11/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 Billetes bonobús pensionistas 
novembro  798,00 € 

313 22706 2468 291 
 
28/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús 2º quincena 
decembro 08  744,80 € 

313 22706 2500  135/08  
 
10/12/2008   HEDEGASA S.L.  

 billetes bonobús pensionistas 
novembro  2.896,00 € 

313 22706 2517 280 
 
15/12/2008   DONADO CAMPOS S.L.  

 importe bonobús  primeira quincena 
decembro  893,20 € 

     TOTAL  24.482,49 € 

 

 
O Sr. Alcalde di que lle gostaría facer explicación de voto e salienta que o BNG 

entende a proposta como un todo, que os traballos están feitos e hai que pagarlle ás 

empresas por eses traballos realizados. 

 

O Sr. Parajó pide explicación de voto e sinala que se maña a empresa de Calo, saca o 

bonobús, terá que votarlle a culpa a quen a ten, entre eles, aos concelleiros do PP. 

 

O Sr. Leis sinala que o Sr. Alcalde na Comisión Informativa dixo que estaba disposto a 

aprobar incluso unicamente unha factura. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que iso xa non é explicación de voto. 

 

O Sr. Leis dille ao Sr. Alcalde que na pasado sesión dixo outra cousa. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos, sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carme Hermida. 
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O Sr. Blanco di que o seu grupo está disposto a que se lle pague a todas as empresas 

cando as facturas correspondentes se informen favorablemente e que se a situación se 

debe a unha mala xestión do BNG terán que traer o convenio. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, pregúntalle ao Sr. Blanco porque aprobou no seu día o 

de Aquaguest. 

 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

01/2009. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 20/04/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 

24/04/2009, que se recolle a continuación: 

“PROPOSTA  

 
Durante o exercicio 2009 existen unha serie de gastos que é preciso realizar e para os que, ó estar 
prorrogado o orzamento do exercicio 2008, a consignación orzamentaria é insuficiente para a 
realización dos mesmos. Por outra banda, e tendo en conta a necesidade de dotar 
orzamentariamente ditos gastos, vaise a desistir da realización de determinados proxectos de gasto e 
vanse a reducir outras partidas de gasto a fin de deixar créditos orzamentarios libres coa finalidade 
de realizar un suplemento de crédito que se financiará con baixas en outras partidas e con maiores 
ingresos sobre os previstos no orzamento. 
As partidas afectadas por dito suplemento de crédito e os importes e finalidades serían as seguintes: 

313.22706 “Acción social. Estudios e traballos técnicos”: 102.500,00 €, destinados a 
satisfacer a retribución a cargo do Concello derivada do contrato de concesión para a xestión da 
Escola Infantil da Ramallosa. 

611.22708: “Administración financeira. Servizos de recadación a favor da entidade”: 
12.975,97 €, destinados á Taxa que cobra a Deputación Provincial pola prestación do servizo de 
recadación de tributos municipais. 

 
O financiamento desta modificación orzamentaria realizaríase mediante unha reducción do gasto a 
realizar en outras partidas orzamentarias, o que dará lugar ás correspondentes baixas nas partidas 
e polos importes que se sinalan de seguido:  
 

PARTIDA DENOMINACION BAIXA 
511.21000 Vias públicas. Mantemento infraestructuras e 

vias naturais 
11.000,00 € 

511.21001 Vias públicas. Plan seguridade vial 60.000,00 € 
511.61104 Vías públicas. Proxectos de obras 15.000,00 € 
533.48900 Mellora do medio natural. Outras transferencias 1.188,00 € 
 TOTAL 87.188,00 € 

 
Asimesmo, tendo en conta que existen recursos financeiros suficientes, empregaríanse 

28.287,97 € correspondentes a maiores ingresos correspondentes ó concepto 455.05 “Fondo de 
Cooperación Local”. 
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En consecuencia, e vistos os artigos 169 a 173, 176 e 177 do  RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), e  . 25 a 
29, 31.2, 35 a 38 e 101 a 104 do RD 500/1990 polo que se desenvolve o TRLRFL en materia de 
orzamentos (RD 500/90),e as Bases de Execución do Orzamento municipal para o ano 2008, 

Vista a documentación obrante no expediente así como o informe da Intervención 
municipal, 

Proponse ó Pleno a adopción do seguinte 
 
ACORDO: 
1.- Aprobar inicialmente o suplemento de crédito 1/09, por un importe total de 115.475,97 € 

nas partidas que se relacionan de seguido:  
 

PARTIDA IMPORTE 

313-22706 102.500,00 € 
611-22708 12.975,97 € 
TOTAL 115.475,97 € 

 
O crédito extraordinario financiarase do seguinte xeito: 

� Baixas por anulación nas seguintes partidas: 

PARTIDA BAIXA 

511.21000 11.000,00 € 
511.21001 60.000,00 € 
511.61104 15.000,00 € 
533.48900 1.188,00 € 
TOTAL 87.188,00 € 

 
� Maiores ingresos nos seguintes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

45505 28.287,97 € 
TOTAL 28.287,97 € 

 
Teo, 20 de abril de 2009. 
O Alcalde 

 
Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Sr. Alcalde explica que o suplemento de crédito que se propón contempla 

modificacións por necesidades do día a día, afectas por unha banda a cuestións de 

acción social, como a posta en marcha da gardería durante este ano, e por outra parte 

a un incremento da taxa que cobra a Deputación polo servizo de recadación de tributos 

municipais, minorándose as partidas que se indican na proposta. O Sr. Alcade explica 

que non se pretende unha modificación do orzamento 2008, aínda que si atender a 

cuestións de funcionamento do día a día. 
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Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, anuncia o 

seu apoio á proposta. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e catro minutos, entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que o suplemento de crédito no fondo 

supón unha modificación encuberta dos orzamentos. Anuncia a abstención do seu 

grupo e sinala que aínda que podían estar de acordo coa finalidade a que se destina o 

suplemento, cando se debateron os orzamentos do 2009 o PSOE abstívose, debendo 

polo tanto ser coherentes con esa postura. Sinala o portavoz do PSOE que o seu grupo 

lle preocupa que esa modificación orzamentaria vai supor unha minoración de gastos 

en partidas estratéxicas, como as partidas de Vías públicas. mantemento 

infraestructuras e vías naturais,  Vías públicas. Plan seguridade vial, Vías públicas, 

proxectos de obras e Melloras do medio rural. Salienta que aí está o desacordo do seu 

grupo porque descoñecen ata que punto se deben minorar esas partidas e non outras 

de menor entidade e de menor interese estratéxico.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que anuncia a abstención do seu grupo.  

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

sete votos a favor (6 BNG e 1 Grupo Mixto/IN-TEO), e dez abstencións (6 PP e 4 

PSOE), acorda: 

1.- Aprobar inicialmente o suplemento de crédito 1/09, por un importe total de 

115.475,97 € nas partidas que se relacionan de seguido:  

 

PARTIDA IMPORTE 

313-22706 102.500,00 € 

611-22708 12.975,97 € 

TOTAL 115.475,97 € 

 

O crédito extraordinario financiarase do seguinte xeito: 

� Baixas por anulación nas seguintes partidas: 
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PARTIDA BAIXA 

511.21000 11.000,00 € 

511.21001 60.000,00 € 

511.61104 15.000,00 € 

533.48900 1.188,00 € 

TOTAL 87.188,00 € 

 

� Maiores ingresos nos seguintes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

45505 28.287,97 € 

TOTAL 28.287,97 € 

 

5º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE TITULARIDADE 

MUNICIPAL. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 21/04/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 

24/04/2009. Explica que  a taxa xa se sometera a un Pleno e que fora rexeitado polo 

que se abriu un dialogo cos grupos e se fixo unha reformulación ao respecto. O Sr. 

Alcalde da conta da proposta e cede a palabra á concelleira de cultura, deportes e 

comunicación social, D.ª Carme Hermida Gulías. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Considerando que na actualidade o Concello de Teo dispóns de dúas pisicinas 

descubertas de titularidade municipal en Os Tilos e en Insua-Luou, que están abertas ó público 
nos meses de verán, e que a apertura e mantemento de ditas piscinas conleva un custe que ata 
agora ven soportando o Concello íntegramente, xa que o acceso ás mesmas  é gratuito, 

Considerando a conveniencia de financiar, cando menos parcialmente, a prestación 
deste servizo, de xeito que os interesados ou beneficiados polo mesmo asuman parte dos custes 
da prestación,  

Propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
 
ACORDO: 
 
1.- Establecer a Taxa pola utilización das pisicnas de titularidade municipal. 
2.- Aprobar provisoriamente Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola utilización das 

piscinas de titularidade municipal, co seguinte texto: 
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS PISCINAS 

DE TITULARIDADE MUNICIPAL. 

Artigo 1.-Réxime Xurídico 

De conformidade co disposto no artigo 20.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, en relación co artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, o Concello de Teo establece a 

taxa por utilización das piscinas 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 constitúe unha prestación patrimonial de carácter 

público que satisfarán os usuarios que voluntariamente soliciten a utilización das piscinas 

municipais que de seguido se detallan: 

1.1.-Piscina municipal descuberta da Insua-Luou. 

1.2.- Piscina municipal descuberta dos Tilos. 

Artigo 3.º . Suxeitos pasivos e responsables. 

1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e 

xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, 

xeral tributaria, que utilicen as instalacións deportivas enumeradas no artigo anterior. 

2.- Serán responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas 

físicas e xurídicas ás que se refire o artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, 

xeral tributaria. 

Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas 

xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e 

entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 

de decembro, Xeral Tributaria. 

Artigo 4.º . Cota tributaria. Tarifas. 

O importe da taxa pola utilización das piscinas municipais, cinguirase ás seguintes tarifas: 

1. Expedición do carné de usuario: 

Primeiro membro da unidade familiar: 15 euros. 

Segundo membro da unidade familiar: 10 euros 

Terceiro membro da unidade familiar: 5 euros. 

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. 

Enténdese por unidade familiar a formada polos proxenitores e mailos seus fillos e fillas. 
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2. Entrada. 

A entrada solta terá o prezo de 2 euros. 

Artigo 5.º . Devengo. 

A taxa devengarase cando se solicite a expedición do carné de usuario ou da entrada solta. 

Cando se utilicen as instalacións enumeradas no artigo 2 sen a previa autorización do 

órgano competente da administración municipal, a taxa devengárase cando se inicie a 

efectiva utilización. 

Artigo 6.º Normas de xestión. 

1.- As solicitudes para a expedición do carné de usuario das piscinas serán realizadas nun 

escrito dirixido ó Departamento de Deportes, cunha antelación mínima de 3 días hábiles en 

relación ó momento no que se pretenda a súa utilización. 

2.- A autorización corresponderá a Concellaría delegada de Cultura e Deportes. O carné non 

se entregará sen a presentación do xustificante de ter ingresado a correspondente taxa. 

3.-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. 

4. As entradas soltas poderán adquirirse nos postos de control das propias piscinas. O 

usuario recibirá unha copia da súa entrada en que deberá aparecer o prezo e a data en que 

se produce o uso. 

Artigo 6º.-Exencións. 

Estarán exentos do pagamento os solicitantes que conten un informe favorable ó respecto 

expedido polos Servizos Sociais do Concello. 

Disposición Derradeira 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa publicación 

no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente en tanto non sexa 

modificada ou derrogada expresamente”. 

  
Teo, 21 de abril de 2009. 
O Alcalde 
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez”. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

Dª. Carme Hermida explica que o servizo das piscinas ten un custo económico 

bastante elevado para o Concello, aproximándose aos 56. 000 € ao que hai que 

sumarlle o servizo que se da no interior das piscinas que ascende a 4.500 € para as 
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dúas piscinas. Tendo en conta que se trata dun servizo que non é utilizado 

universalmente polos veciños de Teo, senón por unha parte, porque hai outros que ou 

ben están de vacacións ou xa dispoñen do servizo nas súas casas, e que se trata dun 

servizo suntuario, non estrictamente necesario para o desenvolvemento da vida das 

persoas, parece preciso buscar unha responsabilidade no gasto de xeito que as 

persoas que usen o servizo contribúan simbolicamente no gasto. A concelleira do BNG 

salienta que en todos os concellos da redonda desde fai moitos anos se paga pola 

entrada un día e por conseguir o carnet de usuario e que as cantidades son 

equivalentes as que se están pagando por participar nas actividades culturais e 

deportivas. 

  

Sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos entra do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

Dª. Carme Hermida explica que tal e como se desprende da ordenanza hai unha 

reducción da cantidade a pagar en función do número de membros da unidade familiar 

que solicitan o carnet e hai dúas cuestións máis que permiten asegurar que non vai a 

ser unha taxa gravosa, xa que as persoas maiores de 60 anos ou os nenos menores de 

5 anos non necesitan pagar esa entrada, contemplándose tamén que habendo un 

informe dos servizos sociais que fale dunha situación de escasez na familia se lles 

exima do pago. Opina a Sra. Hermida que nese senso a ordenanza é garantista de que 

todas aquelas persoas que queiran participar e non teñan posibles poidan facelo sen 

que lle supoña un custo e que para aquelas persoas que teñan que pagar non sexa 

excesivamente gravoso. Remata a Sra. Hermida sinalando que se trata de 

corresponsabilizarse no pago dun servizo que non é nin obrigatorio nin universal para o 

conxunto da cidadanía. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, sinala que 

non ten nada que dicir ao respecto. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que o seu grupo sempre foi partidario de 

implementar no cidadá o sentido da corresponsabilidade á hora de afrontar unha serie 

de gastos dos servizos públicos porque teñen que contribuír a ese gasto, que é un 
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gasto público, mediante unha contribución case testimonial, e porque detrás diso hai un 

afán exemplarizante de impulsar na cidadanía comportamentos nos que non so teñen 

dereitos senón tamén deberes. Salienta que ata aí o seu grupo está absolutamente de 

acordo, pero que outra cosa é que á hora de aplicar estes principios de 

corresponsabilidade hai que ter en conta as singularidades de cada Concello, 

debéndose ter en conta na regulamentación as situacións específicas, coma neste 

momento pode ser a crise económica. O Sr. Leis di que bota en falta unha referencia á 

posibilidade de exención ou reducción destas taxas para núcleos familiares nos que 

exista unha situación de paro, non sendo un problema do informe dos servizos sociais, 

así como á singularidade dos minusválidos e mesmo incluso das familias numerosas. 

Sinala que tamén o seu grupo sería máis partidario de que máis que cobrar por carnet 

se establecera un sistema de bonos, porque á climatoloxía do noso país  fai que o uso 

destas instalacións sexa restrinxindo, sendo moito máis xusto o sistema de bonos. 

Salienta o Sr. Leis que ademais cando se cobra un servizo ten que haber unha 

contraprestación en relación á calidade do servizo, debéndose ter en conta que non 

todas as instalacións cando chega a tempada están en condicións óptimas e axeitadas 

para poder prestar o servizo. O portavoz do PSOE anuncia a abstención do seu grupo 

por compartir o fondo do asunto pero non a forma. Explica o Sr. Leis que foi invitado a 

unha xuntanza para tratar este tema pola concelleira do BNG e o seu grupo decidiu non 

asistir polas razóns expostas antes e porque o goberno durante estes dous anos tivo 

un comportamento de sistemático rexeitamento e de nula predisposición ao diálogo cos 

grupos, tendo actitudes que consideran insultantes, actitudes de descalificación cos 

grupos políticos, en especial co PSOE, con medias verdades e con declaracións que 

non se corresponden coa realidade. Salienta o Sr. Leis que non se conta coa oposición 

cando hai decisións que afectan aos veciños de Teo e que non hai unha política de 

diálogo e de busca de consenso. Remata o Sr. Leis sinalando que mentres o Sr. 

Alcalde non rectifique os seus posicionamentos con respecto ao resto da Corporación o 

PSOE tomou a decisión de renunciar as súas responsabilidades nos consellos 

escolares, e non asistir ás mesas de contratación, nin dialogar ata que por parte do Sr. 

Alcalde se lles traslade un cambio de actitude ao respecto e a decisión de abrir un 

proceso de diálogo non so co PSOE senón con todos os grupos para tratar de buscar 

consenso con respecto aos grandes temas que afectan á cidadanía. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o chamou a concelleira do BNG, 

agradécello e salienta que non puido asistir. Sinala que o seu grupo non está de acordo 

coas taxas e que durante dous anos o equipo de goberno estableceu catorce, estando 

o seu grupo en contra de todo cobro. Anuncia a abstención do PP e di que non están 

de acordo en que non se fagan diferencias porque a xente ten problemas económicos e 

o está pasando mal. Reitera o Sr. Blanco que van catorce taxas e que xa está ben de 

gravar os bolsillos dos veciños aínda que o BNG pode facer o que queira.  

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO) di que vai a apoiar a proposta pero que 

lle pediría a Sra. Hermida que se incluía na ordenanza a previsión relativa aos 

minusválidos e a previsión relativa a aqueles casos en que todos os membros da 

unidade familiar se atopen en paro. 

 

O Sr. Leis pregunta se se van a aceptar esas emendas, porque a posición cambia. 

 

A Sra. Carme Hermida propón a seguinte redacción do artigo 6: “Estarán exentos do 

pagamento os solicitantes que conten un informe favorable ó respecto expedido polos 

Servizos Sociais do Concello, en que tamén se incluirán aquelas persoas que teñan a 

todos os membros da unidade familiar en paro”. 

 

O Sr. Leis opina que iso non ten que ver cos servizos sociais, que bastaría con que o 

acreditaran e nada máis. 

 

A Sra. Carme Hermida propón  a seguinte redacción no artigo 6: “Estarán exentos do 

pagamento os solicitantes que conten un informe favorable ó respecto expedido polos 

Servizos Sociais do Concello, onde se valorará a situación de paro de todos os 

membros da unidade familiar, a minusvalía ou calquera outra circunstancia social”. 

 

O Sr. Leis di que a redacción debería ser clara e referirse ás familias que teñan a todos 

os seus membros en paro e os minusválidos. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, pregunta como se controlaría iso. 
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A concelleira do BNG, di que por iso tal cuestión poderá verificarse a través dos 

servizos sociais 

 

O Sr. Leis sinala que non entende que unha cousa como esta de deportes teña que 

pasar por servizos sociais. 

 

A Sra. Carme Hermida sinala que sería unha forma de certificar que existe esa 

situación de paro. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, e o concelleiro  do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, 

amosan a súa disconformidade sinalando este último que iso podería acreditarse a 

través da tarxeta do paro. 

 

A concelleira do BNG, propón engadir no artigo 6 relativo ás exencións o seguinte 

texto: “e aqueles que acrediten unha situación de paro en todos os membros da 

unidade familiar”. Tratándose da minusvalía pregunta esta concelleira de canto se tería 

que contemplar. 

 

O Sr. Alcalde sinala que nese caso o ve vencellado a un informe dos servizos sociais. 

  

O Sr. Leis refírese á ordenanza que había en relación co tema do transporte e do 

bonobús. 

 

O Sr. Alcalde salienta que están dispostos a chegar a un consenso pero hai que ter en 

conta que houbo unha invitación previa a unha reunión e unha Comisión Informativa, 

estándose producindo unha equivocación de órgano e de momento, debendo pensar 

os concelleiros/as se isto é un tema para debater nun Pleno. 

 

O Sr. Leis anuncia que o seu grupo se vai a abster igual. 

 

A concelleira do BNG, propón engadir no artigo 6, relativo ás exencións, o seguinte 

texto: “Tamén estarán exentos de pagamento da taxa aquelas familias que acrediten 

que teñen a todos os seus membros en paro”. 
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O Sr. Leis pregunta se non se considera a posibilidade de replantear o tema e recoller 

o dos bonos. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Hermida, reposta que xa se recolle un prezo por baño, e 

facendo o cálculo o carnett de usuario resulta moito máis barato que iso. 

 

Rematado o debate sométese a votación a proposta inicial da alcaldía, anteriormente 

transcrita, engadíndose no artigo 6, relativo ás exencións, o seguinte texto: “Tamén 

estarán exentos do pagamento da taxa aquelas familias que acrediten que teñen a 

todos os seus membros en paro”, corrixíndose igualmente, por duplicidade, a 

numeración do artigo 6, pasando o das exencións a ser o artigo 7.  

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con sete votos a favor (6 

BNG e 1 Grupo Mixto/IN-TEO), e dez abstencións (6 PP e 4 PSOE), acorda: 

1.- Establecer a Taxa pola utilización das pisicnas de titularidade municipal. 

 

2.- Aprobar provisoriamente Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola utilización 

das piscinas de titularidade municipal, co seguinte texto: 

 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS 

PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL. 

Artigo 1.-Réxime Xurídico 

De conformidade co disposto no artigo 20.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 

de marzo, en relación co artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, o Concello de Teo 

establece a taxa por utilización das piscinas 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 constitúe unha prestación patrimonial de 

carácter público que satisfarán os usuarios que voluntariamente soliciten a utilización 

das piscinas municipais que de seguido se detallan: 
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1.1.-Piscina municipal descuberta da Insua-Luou. 

1.2.- Piscina municipal descuberta dos Tilos. 

Artigo 3.º . Suxeitos pasivos e responsables. 

1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e 

xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, 

xeral tributaria, que utilicen as instalacións deportivas enumeradas no artigo anterior. 

2.- Serán responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as 

persoas físicas e xurídicas ás que se refire o artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de 

decembro, xeral tributaria. 

Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas 

xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e 

entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 

17 de decembro, Xeral Tributaria. 

Artigo 4.º . Cota tributaria. Tarifas. 

O importe da taxa pola utilización das piscinas municipais, cinguirase ás seguintes 

tarifas: 

1. Expedición do carné de usuario: 

Primeiro membro da unidade familiar: 15 euros. 

Segundo membro da unidade familiar: 10 euros 

Terceiro membro da unidade familiar: 5 euros. 

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. 

Enténdese por unidade familiar a formada polos proxenitores e mailos seus fillos e 

fillas. 

2. Entrada. 

A entrada solta terá o prezo de 2 euros. 

Artigo 5.º . Devengo. 

A taxa devengarase cando se solicite a expedición do carné de usuario ou da entrada 

solta. Cando se utilicen as instalacións enumeradas no artigo 2 sen a previa 

autorización do órgano competente da administración municipal, a taxa devengárase 

cando se inicie a efectiva utilización. 
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Artigo 6.º Normas de xestión. 

1.- As solicitudes para a expedición do carné de usuario das piscinas serán realizadas 

nun escrito dirixido ó Departamento de Deportes, cunha antelación mínima de 3 días 

hábiles en relación ó momento no que se pretenda a súa utilización. 

2.- A autorización corresponderá a Concellaría delegada de Cultura e Deportes. O 

carné non se entregará sen a presentación do xustificante de ter ingresado a 

correspondente taxa. 

3.-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. 

4. As entradas soltas poderán adquirirse nos postos de control das propias piscinas. O 

usuario recibirá unha copia da súa entrada en que deberá aparecer o prezo e a data en 

que se produce o uso. 

 

Artigo 7º.-Exencións. 

Estarán exentos do pagamento os solicitantes que conten un informe favorable ó 

respecto expedido polos Servizos Sociais do Concello. “Tamén estarán exentos do 

pagamento da taxa aquelas familias que acrediten que teñen a todos os seus membros 

en paro. 

 

Disposición Derradeira 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa 

publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente 

en tanto non sexa modificada ou derrogada expresamente”. 

 
O portavoz do PP, Sr. Blanco, pide explicación de voto e aclara que o seu grupo se 

abstén porque está en contra de todas as taxas. 

 

6º.- MOCIÓNS  

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, non presentándose ningunha. 
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7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
 
O concelleiro do Grupo Mixto, IN-TEO, Sr. Parajó, formula os seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- O Sr. Parajó di que nos Tilos se está contemplando a instalación dunha farmacia e 

parece ser que existe conflicto de intereses. Pregunta se non hai forma de que se 

axilice. 

 

O Sr. Alcalde di que a información que teñen é do principio da lexislatura, de que había 

problemas de ubicación, estando no Concello a persoa que en principio era a 

beneficiaria que foi derivada aos servizos técnicos en canto a busca dunha solución en 

relación coa ubicación, non estando ao tanto do conflicto, no que en todo caso o 

Concello non ten nada que dicir. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Rey, sinala que parece que hai un conflicto entre dous 

solicitantes que ten que dirimir o colexio. 

 

2.- O Sr. Parajó di que ten unha queixa que lle pasan os veciños porque cando se 

asfalta unha pista as tageas que quedan na pista están baixas e tardan en subir e hai 

baches e prodúcense accidentes. Pide que a mesma empresa que faga o asfaltado que 

as levante. 

 

O Sr. Sisto resposta que nos últimos proxectos xa se contempla. 

 

3.- O Sr. Parajó interésase polo arranxo dos Tilos e pregunta se queda sitio para a aula 

móbil de Caixa Galicia. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se trasladou polos veciños na xuntanza informativa e que 

se intentará ser flexible para intentar garantir que o servizo se siga prestando. 

 

4.- O Sr. Parajó sinala que outra cousa que está sen arranxar é o das escaleiras ao 

carón da gardería. 
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O concelleiro do BNG, Sr. Sixto, resposta que se fará nos próximos días. 

 

5.- O Sr. Parajó di que de Pontevea ao Chirimbao se arranxou a estrada e se pintou. 

Explica que se pintou a liña todo a longo da estrada e pregunta por onde van a ir os 

peóns. Di que terán que ir pola estrada. Recoñece que é estreita engadindo que en 

todo caso se podería mirar. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sixto, di que existen dous criterios, de xeito que se a pista 

ten seis metros, óptase por estradas de 2,80 e deixase un espazo, intentándose nas 

demais visualizalas de noite porque non se vai a pintar un carril de dous metros. 

 

6.- O Sr. Parajó sinala que é preciso pintar a estrada de Vilar de Calo. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, resposta que están niso. 

 

7.- O Sr. Parajó pregunta pola gardería de Calo. Di que hai unha sentencia onde 

revocan o acordo de sacarllo ás anteriores. 

 

O Sr. Alcalde explica que o Concello executou unha orden forzosa e fixo un cambio de 

titularidade, non existindo polo de agora notificación oficial, aínda que coñecen a 

sentencia porque a trasladou unha das partes. 

 

O Sr. Parajó di que José Luís a mandou por fax. 

 

O Sr. Alcalde reitera que coñecen a sentencia e sinala que non a mandou o Xulgado. 

 

O Sr. Parajó di que o Xulgado non a ten que mandar. 

O Sr. Alcalde di que haberá que marcarlle ao Concello os pasos a seguir, porque pode 

existir unha responsabilidade patrimonial. Explica que os asesores lle din que o 

Xulgado terá que dicirlle e clarificarlle ao Concello como executar e cando así sexa o 

fará. Salienta o Sr. Alcalde que a Administración é víctima dun mal funcionamento do 

proceso xudicial. 
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O Sr. Parajó sinala que se enviou por fax o concello e que en todo caso haberá que 

solicitarlle información ao Xulgado. 

 

O Sr. Alcalde explica que o concello non vai a facer oídos xordos e lembra que a outra 

vez houbo varios requirimentos e indicacións de como executar. Salienta que se vai a 

respetar a decisión xudicial en canto se clarifique. 

 

8.- O Sr. Parajo lembra que o dezaoito de novembro presentou unha moción relativa a 

un arranxo en Ameneiro e di que cree que está sen facer. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, resposta que está feito. 

 

9.- O Sr. Parajó di que tamén presentou unha moción o dezaoito de abril de 2008 en 

relación ao arranxo das beiravías da estrada que vai dende a rotonda de Raña ata 

Bertamiráns, alí a esquerda. Di que non soubo máis dela. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se trasladou á Deputación. 

 

O Sr. Parajó pregunta se non comunicaron nada. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non, sinala que hai certas reclamación das que se 

trasladaron que se están facendo e outras que están pendentes. 

 

O Sr. Parajó di que quizais sería convinte lembrarllo á Deputación. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non hai problema en volver a trasladarllo. 

 

10.- O Sr. Parajó pregunta cómo está o convenio co tema da Universidade. Di que se 

había firmado no seu momento o 2 de xullo de 2007, por dous anos e 24.000 euros, e 

que non saben nada do tema. 

 

O Sr. Alcalde di que xa saben que se está coas mesas constituídas, tanto de 

funcionarios como de laborais, cun proceso de negociación xa de varios meses para un 
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acordo regulador e un convenio colectivo. Explica que hai un traballo documental feito 

de valoración de postos de traballo que formará parte dos diálogos nas mesas 

correspondentes, tanto de laborais como de funcionarios. Explica que non se pagou na 

totalidade porque a Universidade segue prestando o servizo de asesoramento. 

 

O Sr. Parajó sinala que o convenio di que ten por obxectivo a realización por parte da 

Universidade para o Concello dos traballos técnicos precisos para a elaboración das 

propostas dos instrumentos de ordenación de persoal , relación de postos de traballo, 

convenio colectivo, acordo regulador, etc.. nun prazo de 12 meses, sendo o convenio 

de xullo de 2007 e estamos no 2009. 

 

O Sr. Alcalde explica que aínda que o traballo documentalmente está feito, se está no 

proceso de negociación e a Universidade segue prestando asesoramento. Salienta que 

a todos lle gostaría que as cousas foran máis rápidas pero as problemáticas están ai. 

 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Leis di que segundo as súas últimas informacións as obras da Deputación 

para aumento e mellora da estrada de Solláns están paralizadas por unha información 

do Concello en relación a unha parcela.  

 

O Sr. Alcalde explica que oficialmente figura así, pero que cando se fixo unha visita 

pola Deputación xa se trasladou a información fai meses. Di que habería que reiteralo 

porque así consta pero no momento da visita se trasladou esa información por parte 

dos servizos técnicos. 

 

2.- O Sr. Leis di que no seu momento se aprobou unha ordenanza sobre ruídos e que 

hai denuncias escritas e queixa verbais reiteradas sobre problemas de ruídos na zona 

da Cascalleira. Sinala que aos veciños non lles consta que existira intervención por 

parte das autoridades municipais. 
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O Sr. Alcalde explica que está aí, que se lle trasladou a outra parte independentemente 

de que o procedemento administrativo teña que seguir o seu curso. 

 

O Sr. Leis di que a denuncia está feita fai máis de quince días e a policía municipal non 

tiña coñecemento do tema. 

 

O Sr. Alcalde sinala que lle consta que unha das partes denunciadas veu ao concello 

para ver como se podía regularizar a situación. 

 

ROGO FORMULADO POLO PP. 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, di que unicamente quería lembrar o da sinalización de 

aquí que non pon Ramallosa. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se remitiu pero que se reiterará. 

 

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

 

  

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                    Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  7 / 2009 
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 11 DE MAIO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por 

atoparse en obras a Casa Consistorial), a once de maio de dous mil nove, 

reúnense en primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se 

relacionan a continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño 

Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria 

correspondente ao día da data, para a que foron previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. F. Manuel Parajó Liñares 

Non asiste: 

D. Armando U. Blanco Martínez 

Non asisten, previa excusa: 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 
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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 nove horas e dez minutos 

declara público e aberto o acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do 

día que figura na convocatoria, que é o seguinte: 

 

1º.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS Ó 

PARLAMENTO EUROPEO 2009 

Seguidamente, de acordo do previsto no artigo 26 da Lei orgánica 5/1985, de 

16 de xuño, de Réxime Electoral Xeral, procédese ao sorteo público dos 

membros das Mesas Electorais que se formarán con motivo das vindeiras 

Eleccións Europeas que se celebrarán o 7 de xuño de 2009, obténdose o 

seguinte resultado: 

 

DISTRITO 1 

 

 

 

 

DISTRITO 1 
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DISTRITO 1 

 

 

 

Sendo as nove horas e dezasete minutos sae do Salón de Plenos a concelleira 

do BNG, D.ª Carme Hermida Gulías. 

 

DISTRITO 1 
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DISTRITO 1 

 

 

 

DISTRITO 1 
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DISTRITO 1 

 

 

 

DISTRITO 1 
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DISTRITO 1 

 

 

 

 

 

DISTRITO 1 
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DISTRITO 1 
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DISTRITO 1 

 

 

 

 

DISTRITO 1 
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DISTRITO 1 

 

 

DISTRITO 2 
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DISTRITO 2 

 

 

 

Sendo as nove horas e trinta e dous minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida Gulías. 

 

DISTRITO 2 
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DISTRITO 2 

 

 

 

 

DISTRITO 3 

 



 12 

 

Sendo as nove horas e trinta e seis minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida Gulías. 

 

DISTRITO 3 

 

 

DISTRITO 3 
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Sendo as nove horas e coretan e tres minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida Gulías. 

 

O Pleno por unanimidade acorda que, no caso de estar ausente algún dos 

membros nomeados anteriormente e non se podera proceder a súa 

notificación, se nomee ao seguinte da lista correspondente. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove horas e corenta e cinco 

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

presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 

        O Alcalde                           A Secretaria 

 

  

 

 Martiño Noriega Sánchez                    Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  8 / 2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 27 DE MAIO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e sete de maio de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. Armando U. Blanco 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 

 

Interventor: 

D. Faustino Villamor Iglesias 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 14/04/09 E 29/04/09. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 258/09 Á 317/09). 

3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE 

FUNCIONAMENTO DO SERVIZO “TEO MADRUGA” DO CONCELLO DE TEO. 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS. 

5º.- MOCIÓNS  

6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 14/04/09 E 29/04/09. 

 
Acta da sesión extraordinaria do día 14 de abril de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 14/04/09. 

 

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

unanimidade dos presentes. 

 
Acta da sesión ordinaria do día 29 de abril de 2009 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 29/04/09. 

 

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

unanimidade dos presentes. 
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2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 258/09 Á 317/09). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 24 de abril 

ata o 19 de maio de 2009, que comprenden os números 258 ao 317 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 REGULAMENTO DE 

FUNCIONAMENTO DO SERVIZO “TEO MADRUGA” DO CONCELLO DE TEO. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 15/05/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Educación e Mocidade, cunha 

modificación no artigo 1 do Regulamento, ao substituir o término “financiado” por 

“xestionado”, quedando a mesma segundo se recolle a continuación: 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
Considerando a conveniencia de establecer un programa educativo denominado “Teo 
madruga” e establecer un regulamento do mesmo. 
 
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.- Crear o servicio “Teo Madruga” nos C.E.IP de A Ramallos, Os Tiloss e Calo.  
 
Segundo.- Aprobar inicialmente o Regulamento de funcionamento do servizo “Teo 
Madruga” do Concello de Teo, que se recolle como anexo ao presente. 
 
Terceiro.- 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. 
  
Cuarto.- 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 
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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 FUNCIONAMENTO  DO SERVIZO “TEO MADRUGA” DO 

CONCELLO DE TEO 
 
Artigo 1.- O servizo  TEO MADRUGA é un programa educativo promovido polo 
Concello de Teo, ao abeiro da normativa local vixente e das disposicións en materia 
educativa sobre  cooperación na realización de actividades e servizos 
complementarios, e xestionado polo Concello de Teo, que se fará cargo da 
contratación do monitorado, e das cotas aboadas polos usuarios/as. 
 
Artigo 2.- O servizo está dirixido ao alumnado de Educación Infantil e Primaria do  
C.E.I.P A Ramallosa, do CEIP Os Tilos e do CEIP de Calo. 
 
Artigo 3.- Tipos de Usuarios: 
 
a) Usuario Fixo: aquel alumnado que se matricule no servizo desde setembro a xuño, 
independentemente de que o utilice todos os días ou días concretos. Pódese dar de 
alta no momento da matrícula ou, de haber prazas, con posterioridade. Pódese dar de 
baixa no momento que o estime oportuno. Para isto, terá que comunicarllo ao 
coordinador/a do comedor nos últimos dez días do mes anterior a causar a baixa e 
solicitar por escrito a baixa  nas oficinas municipais. 
 
Se o usuario/a non vai utilizar algún día o servizo deberá comunicalo ao Coordinador/a 
de monitores/as presencialmente ou por teléfono antes das 08.30 do día que non use o 
servizo. 
 
B) Usuario Ocasional: aquel alumnado que, habendo praza, desexe utilizar o servizo 
en días  soltos. Debe solicitarllo ao coordinador/a, presencialmente ou por teléfono 
antes das 20.00 h. do día anterior ao da utilización do servizo.  
 
Artigo 4.- O programa incluirá, polo menos, os seguintes servizos: 
a) Servizo de gardaría. 
b) Servizo de almorzo: consistente na elaboración, polos monitores, do almorzo nas 
instalacións do centro. 
c) Servizo de monitorado: os monitores atenderán o alumnado. Deberán garantir os 
hábitos de hixiene e facer un seguimento especial aos nenos e nenas de menor idade 
ou con dificultades. A parte disto, realizarán actividades de lecer cos nenos, durante o 
tempo de duración do servizo. 
d) Os monitores/as deixarán limpo o local destinado a servizo, así como os espazos 
que  ceda o centro para a realización de actividades complementares. 
e) Os monitores/as serán o vínculo entre os nenos/as e os pais/nais. Informarán aos 
pais, nais e titores e/ou ao Concello das incidencias que se produciran. 
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Artigo 5.- A petición de admisión realizarase cubrindo o impreso que se lle facilitará na 
escola  ou nas oficinas municipais no período de inscrición Este período comprenderá 
desde o inicio do  período de inscrición do curso escolar ata o inicio do curso escolar. 
Durante o curso escolar  poderanse recoller inscricións en calquera momento sempre 
que haxa prazas dispoñibles.. 
 
Artigo 6.- O número máximo de prazas dispoñibles faranse públicas no momento da 
inscrición. 
Terán prioridade os usuarios con necesidades sociais e económicas, previo informe 
dos servizos sociais. 
 
Artigo 7.- O concello e o centro reservan para si o dereito de admisión e de exclusión 
temporal ou definitiva dos alumnos que se comporten de forma incorrecta. Antes de 
tomar unha decisión destas daráselle sempre audiencia aos pais ou a quen teña a 
patria potestade dos menores. 
Os nenos e nenas que acudan ao servizo deberán ter adquiridos os hábitos de 
educación e coñecemento adecuados á súa idade. 
Os nenos e nenas deberán levar un neceser con utensilios de hixiene e limpeza bucal. 
Os nenos e nenas de educación infantil, e aqueles que se considere que deben levalo, 
aportarán  tamén toalla e mandilón. 
 
Artigo 8.- O persoal encargado do servizo (monitorado) deberá pasar un exame 
médico previo á incorporación, e posuír o carné de manipulador de alimentos e 
acreditar formación como monitor de tempo libre ou no ámbito da educación 
 
Artigo 9.- O horario de funcionamento do servizo será de 7:30h. ata a hora de entrada 
na escola. 
 
Artigo 10.- Os usuarios/as do servizo deberán notificar calquera problema de saúde 
(alerxias e  intolerancias a calquera tipo de alimento) que repercuta na elaboración do 
almorzo e que serán atendidas especificamente. 
No caso dun problema vírico ocasional, no que o usuario necesite unha dieta 
astrinxente, terán  que comunicarllo ao coordinador/a de monitores o día para o que se 
requira a dieta. 
Se o alumno/a ten que medicarse á hora do almorzo, deberá traer unha certificación 
médica na que se especifique a cantidade e o medicamento, así como unha 
autorización dos pais ou titores. Non se administrarán medicamentos sen o 
cumprimento destes requisitos. 
Non poderán asistir os usuarios con febre ou enfermidades contaxiosas. 
 
Artigo 12.- As actividades que desenvolverán os monitores/as no tempo de lecer son 
as seguintes: 
- Actividade de videoteca/biblioteca 
- Xogos Cooperativos 
- Xogos de Mesa 
- Actividades deportivas e de lecer 
 
Artigo 13.- As actividades desenvolveranse nos espazos cedidas polo centro e 
aprobadas polo  consello escolar, previa petición do Concello 
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DISPOSICIÓNS FINAL 
PRIMEIRA.- O presente regulamento entrará en vigor, tras a súa aprobación definitiva, 
unha 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””. 
 

O Sr. Alcalde explica que en base ás argumentacións feitas nas Comisións 

Informativas polos diferentes grupos, en especial polo PSOE, proponse suprimir no 

artigo 1 do Regulamento a referencia que se fai á contratación do monitorado e as 

cotas, quedando o mesmo coa seguinte redacción: 

 
“Artigo 1.- O servizo  TEO MADRUGA é un programa educativo promovido polo 
Concello de Teo, ao abeiro da normativa local vixente e das disposicións en materia 
educativa sobre  cooperación na realización de actividades e servizos 
complementarios, e xestionado polo Concello de Teo”. 
 

O Sr. Alcalde sinala que tal e como xa expuso na Comisión Informtiva é vontade do 

equipo de goberno contratarlle o servizo a unha empresa e non contratalo directamente 

polo Concello. Explica que se trata de establecer un servizo de madrugadores e 

poñerse ao día en materia de conciliación como fixeron outros Concellos da Comarca 

como Ames. O ano pasado o servizo se veu prestando polas Ampas e pediuse que fora 

prestado e xestionado polo Concello, aínda que, tal e como se puxo de manifesto na 

Comisión Informativa, a única que non amosou a súa conformidade foi a Presidenta da 

Ampa da Ramallosa. Salienta que aínda que se trata dunha postura respetable o  

equipo de goberno entende que resulta convinte ofertar o servizo a todos os centros do 

Concello. Explica o Sr. Alcalde que no servizo se respetan as mesmas condicións nas 

que se viña prestando, comezando as sete e media da mañá, coa finalidade de 

conciliar o traballo dos pais e a educación dos rapaces. Explica que tanto o 

Regulamento como a Ordenanza son modelos do servizo que se están executando no 

resto dos Concellos. En canto aos prezos salienta o Sr. Alcalde que non supón un 

incremento porque nun centro se pagan 5 euros máis que nos outros dous o mesmo 

prezo. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, di 

que o servizo pode estar ben plantexado e que en principio se vai a abster. Pregunta o 

Sr. Parajó porque non se cambiou a hora do Pleno como se fixo outras veces. 
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O Sr. Alcalde resposta que o Regulamento orgánico marca unha hora. 

 

O Sr. Parajó di que sempre que exista consenso se pode cambiar. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o Sr. Parajó referiuse a cambiar a hora 

dos Plenos pero que tendo en conta a orde do día podíanse eliminar directamente. O 

Sr. Leis manifesta a súa protesta polo progresivo deterioro da vida democrática en Teo 

que opina comezou nun determinado momento por non levar as mocións ao Pleno e 

que continua por non admitir mocións de urxencia e por poñer trabas ao acceso ao 

rexistro. Opina o Sr. Leis que se está gobernando por Decreto quedando os Plenos 

baleiros de contido. Tratándose do Regulamento o Sr. Leis manifesta que o seu grupo 

está de acordo co fondo da cuestión aínda que pensan que hai aspectos formais que 

non están garantidos. Sinala que resulta preciso contar co consenso, por escrito, de 

todas as Ampas e co respaldo dos consellos escolares. Entende que se está 

producindo un proceso similar ao da escola de música do que engade descoñece o que 

ocorreu. Di o Sr. Leis que non hai pronunciamento documentado nin das Ampas nin 

dos consellos escolares. Di o portavoz do PSOE que non existe negativa da Ramallosa 

senón un posicionamento da Presidenta e non dos outros membros, cos que di que 

falou e que estaban dispostos a dialogar. Remata o Sr. Leis anunciando a abstención 

do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que posto que el non puido acudir ás 

Comisión Informativas vai a intervir a concelleira do PP, Sr. Barros. 

 

A Sra. Barros salienta que o seu grupo está de acordo en que debe existir un consenso 

de todas as Ampas e consellos escolares. Sinala que como xa comentou nas 

Comisions Informativas as direccións dos centros non estaban enteradas. Explica que 

unha vez analizado o Regulamento o mesmo debería ser máis amplio e engadir 

algunhas normas. Explica a Sra. Barros que foi copiado do Concello de Ames e que 

habería que recoller outros puntos para guardarse as espaldas e evitar problemas. 

Opina que por exemplo se debería recoller o horario de funcionamento do servizo e o 

tema do traslado dos nenos ás aulas e que cada centro debería incorporar no seu 

regulamento de réxime interno a autorización e funcionamento do servizo. Opina que o 
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Regulamento é un pouco “light” e que queda un pouco recortado. Tratándose da 

prestación do servizo di que a diferencia na financiación é pequena porque en Calo se 

pagan 50 € e o equipo de goberno propón 40 €, sendo que de ser posible debería estar 

financiado ao 50 por cen. Salienta a Sra. Barros que no caso de utilización do servizo 

ocasionalmete tan so hai uha diferencia de 0,50 €. 

 

O Sr. Alcalde salienta que non se está inventando a polvora, que se trata dun servizo 

que se está prestando e un Regulamento similar ao de Ames e Oroso. Sinala que o 

servizo ten que estar baseado na corresponsabilidade e que a diferencia sae de cartos 

públicos, tendo que existir corresponsabilidade para manter algo que interesa a un 

segmento da poboación. Salienta que o servizo vai a ser máis barato e coa garantía de 

que vai a existir un control público. En canto ao sinalado polo Sr. Leis, o Sr. Alcalde di 

que non é nada novo. Salienta que é o cuarto Pleno en dous meses. Di que entende 

que el e o portavoz do PSOE teñen un criterio diferente e que hai que ter en conta que 

entre o Pleno anterior e a convocatoria das Comisions, como consecuencia dos 

festivos, non houbo nin dez días, sendo ademais que o volume de traballo impediu 

traer cousas pendentes. En relación á afirmación do Sr. Leis de limitación de dereitos, 

sinala o Sr. Alcalde que se trata de cuestións de organización e de funcionamento da 

Administración e que o portavoz do PSOE sabe que é así. Opina o Sr. Alcalde que o 

concello debería ofertar o servizo a todos os centros e que se se levará antes aos 

centros, faríanse críticas por non traelo antes ao Pleno. Remata o Sr. Alcalde 

salientando que se trata dunha aposta pola conciliación. 

 

Intervén a concelleira de educación e mocidade, Dª. Carmen Diéguez, e di que Os Tilos 

é o centro que ofertando o servizo ten máis nenos, 16 fixos e 3 discontinuos, sendo 

esta Ampa a que puxo máis énfais en que o asumira o Concello, existindo en todo caso 

a obriga de prestalo para todos. Lembra que a Ampa dos Tilos meteu por rexistro de 

entrada unha solicitude nese senso e opina que hai que hai que lexislar e traballar para 

todos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO) di 

que non ten nada que engadir. 
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e sinala que hai que entender que o seu grupo 

está de acordo en que se ofreza o servizo, pero que se vai prestar nunhas instalacións 

que non son responsabilidade do Concello de Teo e que teñen un funcionamento 

interno, polo que haberá que pedir as correspondentes autorizacións ou visto bo, que 

seguro darán. Sinala que hai que ter un pouco de respeto ás autoridades que levan un 

centro educativo. Opina o Sr. Leis que tampouco costaba moito contar co apoio das 

Ampas. Sinala que unha vez máis se está asistindo á prestación dun servizo onde non 

se contemplan medidas favorecedoras a persoas en situación de precariedade. 

Salienta que non se fala de becas, axudas ou exencións para esas situacións. Opina o 

Sr. Leis que se debería facer unha rectificación para que se poidan acoller familias ás 

que lle resultaría gravoso pagar o servizo. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, e di que o Regulamento foi copiado 

literalmente do regulmaento individual dos colexios, porque o que aparece no BOE non 

é igual. Sinala que o Regulamento de “bos días Cole”, de Ames, recolle esas situacións 

de precariedade. Opina que nos momentos que se están atravesando hai que ter en 

conta que hai xente que non utilizaba o servizo porque non podía, polo que se estivera 

financiado ao 50 por cen sería máis utilizado. Sinala a Sra. Barros que a dos Tilos é 

posible que estea de acordo pero que esa Ampa vaise disolver e por iso lles ven 

estupendamente. Espera a Sra. Barros que apareza alguén que se faga cargo desa 

Ampa. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, sinala que xa apareceu. 

 

A Sra. Barros di se se alegra porque cando se enterou doulle moita pena.  

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

seis votos a favor (6 BNG), e once abstencións (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto/IN-

TEO), acorda: 

Primeiro.- Crear o servicio “Teo Madruga” nos C.E.I.P de A Ramallosa, Os Tilos e 

Calo.  
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Segundo.- Aprobar inicialmente o Regulamento de funcionamento do servizo 

“Teo Madruga” do Concello de Teo, que se recolle como anexo ao presente. 

 

Terceiro.- 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. 

 

Cuarto.- 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 FUNCIONAMENTO  DO SERVIZO “TEO MADRUGA” DO 

CONCELLO DE TEO 
 
Artigo 1.- O servizo  TEO MADRUGA é un programa educativo promovido polo 
Concello de Teo, ao abeiro da normativa local vixente e das disposicións en materia 
educativa sobre  cooperación na realización de actividades e servizos 
complementarios, e xestionado polo Concello de Teo. 
 
Artigo 2.- O servizo está dirixido ao alumnado de Educación Infantil e Primaria do  
C.E.I.P A Ramallosa, do CEIP Os Tilos e do CEIP de Calo. 
 
Artigo 3.- Tipos de Usuarios: 
 
a) Usuario Fixo: aquel alumnado que se matricule no servizo desde setembro a xuño, 
independentemente de que o utilice todos os días ou días concretos. Pódese dar de 
alta no momento da matrícula ou, de haber prazas, con posterioridade. Pódese dar de 
baixa no momento que o estime oportuno. Para isto, terá que comunicarllo ao 
coordinador/a do comedor nos últimos dez días do mes anterior a causar a baixa e 
solicitar por escrito a baixa  nas oficinas municipais. 
 
Se o usuario/a non vai utilizar algún día o servizo deberá comunicalo ao Coordinador/a 
de monitores/as presencialmente ou por teléfono antes das 08.30 do día que non use o 
servizo. 
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B) Usuario Ocasional: aquel alumnado que, habendo praza, desexe utilizar o servizo 
en días  soltos. Debe solicitarllo ao coordinador/a, presencialmente ou por teléfono 
antes das 20.00 h. do día anterior ao da utilización do servizo.  
 
Artigo 4.- O programa incluirá, polo menos, os seguintes servizos: 
a) Servizo de gardaría. 
b) Servizo de almorzo: consistente na elaboración, polos monitores, do almorzo nas 
instalacións do centro. 
c) Servizo de monitorado: os monitores atenderán o alumnado. Deberán garantir os 
hábitos de hixiene e facer un seguimento especial aos nenos e nenas de menor idade 
ou con dificultades. A parte disto, realizarán actividades de lecer cos nenos, durante o 
tempo de duración do servizo. 
d) Os monitores/as deixarán limpo o local destinado a servizo, así como os espazos 
que  ceda o centro para a realización de actividades complementares. 
e) Os monitores/as serán o vínculo entre os nenos/as e os pais/nais. Informarán aos 
pais, nais e titores e/ou ao Concello das incidencias que se produciran. 
 
Artigo 5.- A petición de admisión realizarase cubrindo o impreso que se lle facilitará na 
escola  ou nas oficinas municipais no período de inscrición Este período comprenderá 
desde o inicio do  período de inscrición do curso escolar ata o inicio do curso escolar. 
Durante o curso escolar  poderanse recoller inscricións en calquera momento sempre 
que haxa prazas dispoñibles.. 
 
Artigo 6.- O número máximo de prazas dispoñibles faranse públicas no momento da 
inscrición. 
Terán prioridade os usuarios con necesidades sociais e económicas, previo informe 
dos servizos sociais. 
 
Artigo 7.- O concello e o centro reservan para si o dereito de admisión e de exclusión 
temporal ou definitiva dos alumnos que se comporten de forma incorrecta. Antes de 
tomar unha decisión destas daráselle sempre audiencia aos pais ou a quen teña a 
patria potestade dos menores. 
Os nenos e nenas que acudan ao servizo deberán ter adquiridos os hábitos de 
educación e coñecemento adecuados á súa idade. 
Os nenos e nenas deberán levar un neceser con utensilios de hixiene e limpeza bucal. 
Os nenos e nenas de educación infantil, e aqueles que se considere que deben levalo, 
aportarán  tamén toalla e mandilón. 
 
Artigo 8.- O persoal encargado do servizo (monitorado) deberá pasar un exame 
médico previo á incorporación, e posuír o carné de manipulador de alimentos e 
acreditar formación como monitor de tempo libre ou no ámbito da educación 
 
Artigo 9.- O horario de funcionamento do servizo será de 7:30h. ata a hora de entrada 
na escola. 
 
Artigo 10.- Os usuarios/as do servizo deberán notificar calquera problema de saúde 
(alerxias e  intolerancias a calquera tipo de alimento) que repercuta na elaboración do 
almorzo e que serán atendidas especificamente. 
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No caso dun problema vírico ocasional, no que o usuario necesite unha dieta 
astrinxente, terán  que comunicarllo ao coordinador/a de monitores o día para o que se 
requira a dieta. 
Se o alumno/a ten que medicarse á hora do almorzo, deberá traer unha certificación 
médica na que se especifique a cantidade e o medicamento, así como unha 
autorización dos pais ou titores. Non se administrarán medicamentos sen o 
cumprimento destes requisitos. 
Non poderán asistir os usuarios con febre ou enfermidades contaxiosas. 
 
Artigo 12.- As actividades que desenvolverán os monitores/as no tempo de lecer son 
as seguintes: 
- Actividade de videoteca/biblioteca 
- Xogos Cooperativos 
- Xogos de Mesa 
- Actividades deportivas e de lecer 
 
Artigo 13.- As actividades desenvolveranse nos espazos cedidas polo centro e 
aprobadas polo  consello escolar, previa petición do Concello 
 
DISPOSICIÓNS FINAL 
PRIMEIRA.- O presente regulamento entrará en vigor, tras a súa aprobación definitiva, 
unha 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. 
 

 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de alcaldía de 14/05/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 

20/05/2009, que se recolle a continuación: 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Considerando que o concello pretende poñer en funcionamento o servizo de “Teo 
madruga” co fin de facer fronte á necesidade de compatibilizar o horario de comezo da xornada 
laboral coa debida atencións aos/ nenos/as nesa franxa horaria previa ao comezo do horario 
escolar. 

 
Considerando a conveniencia de financiar, cando menos parcialmente, a prestación deste 

servizo, de xeito que os interesados ou beneficiados polo mesmo asuman parte dos custes da 
prestación. 
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Considerando a necesidade de establecer as medidas necesarias para garantir a debida 
conciliación da vida persoal e familiar, sen que isto supoña un custo económico adicional que 
afecta a capacidade económica da unidade familiar. 

 
Propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
 
ACORDO: 
 
1.- Establecer o prezo público pola realización de actividades educativas. 
 
2.- Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora do prezo público pola realización de 

actividades educativas, co seguinte texto: 
 
 

“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA. 

 
De conformidade co previsto nos artigos 127 e 41 a 47 do Real Decreto Lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas 

locais, o Concello de Teo establece o prezo público pola realización de actividades educativas, 

que se rexerá pola presente Ordenanza, e, no seu defecto, polo citado Real Decreto Lexislativo 

2/2004. 

ARTIGO 2.- CONCEPTO. 

O prezo público regulado nesta Ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de 

carácter público que se satisfará polos usuarios que sexan beneficiarios das actividades e/ou 

servizos recollidas no artigo 4 desta Ordenanza. 

 

ARTIGO 3.- OBRIGADOS Ó PAGO. 

Están obrigados ó pago do prezo público as persoas físicas, xurídicas ou entidades que se 

beneficien dos servizos e actividades contemplados no artigo 4 desta Ordenanza. 

 

ARTIGO 4.- CONTÍA. 

Os prezos públicos esixiranse de acordo co seguinte cadro de tarifas: 

A) SERVIZO “TEO MADRUGA”: 

1. Usuarios fixos.    
 a) Con utilización do servizo todos os días:   
  Con servizo de gardería: 30 €/mes 
  Con servizo de gardería e almorzo 40 €/mes 
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b) Con utilización do servicio por días 
soltos:   

  1 día á semana:    
   Servicio de gardería: 8 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 10 €/mes 

       
  2 días á semana:   
   Servicio de gardería: 16 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 20 €/mes 

       
  3 días á semana:   
   Servicio de gardería: 24 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 30 €/mes 

       
  4 días á semana:   
   Servicio de gardería: 30 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 40 €/mes 

       
  5 días á semana:   
   Servicio de gardería: 30 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 40 €/mes 

       
2. Usuarios ocasionais:    

 
Con servizo de 
gardería:  2 €/día 

 Con servizo de gardería e almorzo 2,5 €/día 
 

ARTIGO 5.- OBRIGA DE PAGO E PRAZOS DE PAGO. 

1. A obriga de pago xurdirá con carácter xeral cando se inicie a prestación dos servizos 

correspondentes, e cando estes teñan carácter periódico, o día primeiro de cada mes en que se 

presten os servizos. Non obstante, cando por causas non imputables ó demandante do servizo, 

este non se prestase, procederase á devolución do importe efectivamente aboado. 

2.- Prazos de pago do servicio “Teo madruga”:  

a) Os usuarios fixos, unha vez solicitada a correspondente alta no servizo, deberán 

ingresar en concepto de depósito previo, dentro dos dez días seguintes, a cantidade mensual 

correspondente en concepto de cota do mes corrente, de acordo cas contías previstas no apartado 
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anterior. En caso de que a solicitude de alta tivera lugar máis alá do día quince de cada mes, a 

primeira cota mensual a abonar verase reducida nun 50 %. 

As cotas mensuais posteriores deberán ser ingresadas dentro dos dez primeiros días 

naturais de cada mes. 

b) Os usuarios ocasionais do servizo deberán ingresar en concepto de depósito previo, o 

importe das tarifas correspondentes en función do número de días para os que soliciten o uso do 

servicio. 

Os usuarios ocasionais estarán obrigados a entregar ao responsable municipal designado 

ao efecto polo Concello en cada comedor, o xustificante de pago por cada día que fagan uso do 

servicio. 

ARTIGO 6.- PROCEDEMENTO DE APREMIO. 

As débedas por impago dos prezos contemplados nesta Ordenanza esixiranse polo 

procedemento de constrinximento de acordo co disposto nos artigos 10.1 e 46.3 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das 

facendas locais. 

 

ARTIGO 7.- DELEGACIONS. 

De acordo co disposto no artigo 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, o establecemento 

de novos prezos ou tarifas, así como a modificación das existentes delégase na Xunta de 

Goberno Local do Concello. 

 

DISPOSICION DERRADEIRA. 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa publicación 

no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente en tanto non sexa 

modificada ou derrogada expresamente.” 

 
Teo, 14 de maio de 2009. 
O Alcalde 
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez”. 

 

O Sr. Alcalde explica que a ordenza establécese para poder facer fronte ao servizo, xa 

que no mesmo ten que existir unha corresponsabilidade e o Concello pode asumir unha 

parte do servizo non podendo este ser terriblemente deficitario. Sinala que o equipo de 
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goberno non está de acordo coas exencións xeralizadas, xa que existe xente que o 

necesita e outra que non. Explica o Sr. Alcalde que na ordenanza se diferencia entre 

usuarios fixos, que utilicen os servizos todos os días, e usuarios ocasionais, que o 

utilicen días soltos, establecéndose diferentes prezos, segundo se utilice unicamente o 

servizo de gardería ou tamén o de almorzo, téndose en conta tamén, en canto os 

prezos, o número de días que se utilice. Remata o Sr. Alcalde sinalando que se trata de 

prezos estandar, que dende o Concello se fai un esforzo pero que en todo caso ten que 

primar a corresponsabilidade. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, di 

que está de acordo en incluir o que apuntaron os grupos do PP e do PSOE porque 

estamos nun momento económico delicado e se debería axudar a esta xente. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o seu grupo polas razóns expostas 

vaise a abster. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, e sinala que ao igual que no punto anterior o 

seu grupo vaise a abster. 

 

O Sr. Alcalde sinala que recolle as propostas feitas polos diferentes grupos e que se 

poden valorar nas bolsas anuais. Salienta que en todo caso quen fai uso do servizo é 

porque está traballando, pero que sendo sensibles con este tema se compromete a 

miralo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que desconfia das bolsas que se van a dar no seu momento, porque 

examinou as axudas de libros e transportes e están reducidas ao 50 por cen do que se 

daba antes e que con isto pasará o mesmo. Sinala que as axudas tanto no transporte 

coma nos libros reducíronse tanto nas cantidades coma no número de beneficiarios. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o seu grupo sería máis partidario de 

que a exención constará na ordenanza, porque senón pasa moito tempo ata que se 

cobra. 
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Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, que reitera a abstención do seu grupo, 

engadindo que lles gostaría que o Regulamento se ampliara e que se financiara o 

servizo ao 50 por cen. 

 

O Sr. Alcalde refírese á intervención do Sr. Parajó e di que hai que ter en conta que en 

determinados tramos educativos existe gratuidade nos libros o que motivou un 

descenso nas peticións de subvencións. Salienta que pode existir un cambio de criterio 

posto que hai que primar á xente que o necesita. Sinala o Sr. Alcalde que se vai a 

manter a proposta coa modificación feita na Comisión Informativa e coa eliminación 

dunha parte do artigo 1 de acordo coas observacións feitas en Comisión. Di o Sr. 

Alcalde que no Pleno anterior se gañou un tirón de orellas, cariñoso, do Sr. Interventor 

porque as Ordenanzas teñen un estudio e non é convinte facer modificacións no Pleno 

sen o previo analise das mesmas. 

   

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

seis votos a favor (6 BNG), e once abstencións (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto/IN-

TEO), acorda: 

1.- Establecer o prezo público pola realización de actividades educativas. 

 

2.- Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora do prezo público pola 

realización de actividades educativas, co seguinte texto: 

 
“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA. 

 
De conformidade co previsto nos artigos 127 e 41 a 47 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

reguladora das facendas locais, o Concello de Teo establece o prezo público pola 

realización de actividades educativas, que se rexerá pola presente Ordenanza, e, no 

seu defecto, polo citado Real Decreto Lexislativo 2/2004. 

 

ARTIGO 2.- CONCEPTO. 
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O prezo público regulado nesta Ordenanza constitúe unha prestación patrimonial 

de carácter público que se satisfará polos usuarios que sexan beneficiarios das 

actividades e/ou servizos recollidas no artigo 4 desta Ordenanza. 

 

ARTIGO 3.- OBRIGADOS Ó PAGO. 

Están obrigados ó pago do prezo público as persoas físicas, xurídicas ou 

entidades que se beneficien dos servizos e actividades contemplados no artigo 4 desta 

Ordenanza. 

 

ARTIGO 4.- CONTÍA. 

Os prezos públicos esixiranse de acordo co seguinte cadro de tarifas: 

A) SERVIZO “TEO MADRUGA”: 

1. Usuarios fixos.    

 
a) Con utilización do servizo todos os 
días:   

  Con servizo de gardería: 30 €/mes 

  
Con servizo de gardería e 
almorzo 40 €/mes 

       

 
b) Con utilización do servicio por días 
soltos:   

  
1 día á 
semana:    

   Servicio de gardería: 8 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 10 €/mes 

       
  2 días á semana:   
   Servicio de gardería: 16 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 20 €/mes 

       
  3 días á semana:   
   Servicio de gardería: 24 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 30 €/mes 

       
  4 días á semana:   
   Servicio de gardería: 30 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 40 €/mes 

       
  5 días á semana:   
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   Servicio de gardería: 30 €/mes 

   
Servicio de gardería e 
almorzo: 40 €/mes 

       
2. Usuarios ocasionais:    

 
Con servizo de 
gardería:  2 €/día 

 Con servizo de gardería e almorzo 2,5 €/día 
 

ARTIGO 5.- OBRIGA DE PAGO E PRAZOS DE PAGO. 

1. A obriga de pago xurdirá con carácter xeral cando se inicie a prestación dos 

servizos correspondentes, e cando estes teñan carácter periódico, o día primeiro de 

cada mes en que se presten os servizos. Non obstante, cando por causas non 

imputables ó demandante do servizo, este non se prestase, procederase á devolución 

do importe efectivamente aboado. 

2.- Prazos de pago do servicio “Teo madruga”:  

a) Os usuarios fixos, unha vez solicitada a correspondente alta no servizo, 

deberán ingresar en concepto de depósito previo, dentro dos dez días seguintes, a 

cantidade mensual correspondente en concepto de cota do mes corrente, de acordo 

cas contías previstas no apartado anterior. En caso de que a solicitude de alta tivera 

lugar máis alá do día quince de cada mes, a primeira cota mensual a abonar verase 

reducida nun 50 %. 

As cotas mensuais posteriores deberán ser ingresadas dentro dos dez primeiros 

días naturais de cada mes. 

b) Os usuarios ocasionais do servizo deberán ingresar en concepto de depósito 

previo, o importe das tarifas correspondentes en función do número de días para os 

que soliciten o uso do servicio. 

Os usuarios ocasionais estarán obrigados a entregar ao responsable municipal 

designado ao efecto polo Concello en cada comedor, o xustificante de pago por cada 

día que fagan uso do servicio. 

 

ARTIGO 6.- PROCEDEMENTO DE APREMIO. 

As débedas por impago dos prezos contemplados nesta Ordenanza esixiranse 

polo procedemento de constrinximento de acordo co disposto nos artigos 10.1 e 46.3 
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do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei reguladora das facendas locais. 

 

ARTIGO 7.- DELEGACIONS. 

De acordo co disposto no artigo 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, o 

establecemento de novos prezos ou tarifas, así como a modificación das existentes 

delégase na Xunta de Goberno Local do Concello. 

 

DISPOSICION DERRADEIRA. 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa 

publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente 

en tanto non sexa modificada ou derrogada expresamente.” 

 

5º.- MOCIÓNS  

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia.  

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que o seu grupo ten unha moción de urxencia, 

facéndolle entrega da mesmas aos diferentes grupos e a Secretaria. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, da conta dunha moción solicitando a modificación do 

proxecto de reurbanización dun tramo da r/ Castiñeiro na Urbanización Os Tilos, 

incluído nos Fondos Estatais de Investimento Local. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a obra está aprobada por Xunta de Goberno, financiada con 

fondos estatais, participando na licitación das obras os grupos. O Sr. Alcalde 

pregúntalle ao portavoz do PSOE se lle parece serio presntar este tema sen pasalo por 

rexistro e sen falalo previamente. O Sr. Alcalde explica que houbo unha reunión coa 

asociación de veciños e cos técnicos para dar conta do proxecto. Salienta que non 

existiu ningunha proposta do fondo na que se falara tanto coa opinión pública. 
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O Sr. Leis di que se impuxo a obra e que agora veñen os problemas. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que con este proceder está de broma. 

 

O Sr. Leis lembra que foi o Sr. Alcalde o que non quixo consensuar as obras do fondo, 

e as impuxo e que agora veñen os problemas, non sendo esta a única obra que os vai 

a dar. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se trata dun proxecto aprobado polo fondo, por un órgano que 

non é o Pleno polo que agora non procede paralizar a obra e correr o risco de perder 

os cartos. 

 

O Sr. Leis opina que se pode crear unha fracción social moi importante. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Leis que non sexa liante. Di que unha cousa é que xente   

non estea de acordo e outra que o Sr. Leis traia unha iniciativa que nin sequera 

presenta por rexistro. Opina o Sr. Alcalde que é moi pouco serio e da unha imaxe 

pobre. 

 

O Sr. Leis di que a que deu o equipo de goberno nos Tilos. 

 

O Sr. Alcalde di que entende que esta tema poida ser obxecto de debate, pero que o 

Pleno agora non é competente para paralizar a obra a correr o risco de perda do 

financiamento polo fondo. O Sr. Alcalde pide que se pronuncia a Secretaria sobre o 

tema. 

 

Interveño eu, Secretaria do Concello, e sinalo que foi unha obra efectivamente 

aprobada pola Xunta de Goberno Local, que sería o órgano competente, e que en todo 

caso existe o risco de que se perdan os cartos do fondo. 

O Sr. Alcalde salienta que con esta resposta non se vai a someter a votación a 

proposta. 

 



 

 - 22 - 

O Sr. Leis di que o seu grupo xa o sabía e que van a seguir con este tema e van a 

seguir defendendo á veciñanza. 

 

Intervén o concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, e que que a veciñanza non dixo nada do 

que di o Sr. Leis. 

 

6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 
O concelleiro do Grupo Mixto, IN-TEO, Sr. Parajó, sinala que non vai a formular ningún 

rogo nin pregunta. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula os seguintes rogos e preguntas: 

1.- Tratándose da Escola Infantil de Calo o Sr. Leis sinala que a sentencia está 

comunicada a algún membro do equipo de goberno e pregunta porque non está 

executada. 

 

O Sr. Alcalde resposta que os asesores entenden que ven a desarutorizar a sentenza 

anterior e non clarifica a forma de actuar do Concello, cando fai un ano se executou 

forzosamente unha setencia. 

 

O Sr. Leis di que no Pleno anterior preguntou e se lle dixo que non chegara nada do 

Xulgado. 

 

O Sr. Alcalde resposta que é verdade, que non chegou do Xulgado e que dende o 

Pleno anterior se obtiveron as sentenzas por medio do Procurador. 

 

2.- O Sr. Leis sinala que parece que está a punto de cumplirse os contratos de 

protección civil e pregunta que pensa facer o goberno municipal. 

O Sr. Alcalde resposta que manter o servizo no Concello de Teo e prorrogar os 

contratos. 

 

O Sr. Leis pregúntallle ao Sr. Alcalde se sabe o que iso supón. 
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O Sr. Alcalde resposta que sabe que nos orzamentos establecíase a creación das 

prazas e que non sairon adiante, e que actualmente existen subvencións vinculadas ao 

servizo e que existe un verán por diante, polo que as únicas opcións son prorrogar ou 

quitar o servizo, e sendo que esta última non é fáctible a única vía é prorrogar e nos 

orzamentos do 2010 regularizar as prazas.  

 

3.- Tratándose das obras fo FEIL, sinala o Sr. Leis que no asfaltado da estrada de 

Mosteiro, no entorno da Igrexa se fixo un empedrado e a obra é desastrosa e agora se 

está subsanando. Pregunta se ten permiso da Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

O concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, resposta que ningún técnico dixo nada sobre a 

necesidade do permiso. 

 

O Sr. Leis di que o que se lle esixe aos cidadans tamén o debería cumprir o Concello. 

Opina que sí necesita ese permiso. 

 

O Sr. Sisto entende que os técnico municipais son os que o teñen que dicir. 

 

O Sr. Leis di que o Sr. Sisto responsabiliza aos ténicos é que non é así. 

 

4.- Sinala o Sr. Leis que no último Pleno preguntou polo tema dos ruídos e que o Sr. 

Alcalde dixo que xa derá orden. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o que el dixo fora que o expediente ten que seguir o seu curso. 

 

O Sr. Leis sinala que a policía non ten ningunha indicación. 

 

O Sr. Alcalde sinala que seguir o procedemento non significa que teña que ir alí a 

policía. 

 

O Sr. Leis di que casualmente estivo alí e que hai un anuncio dun concerto para os 

vindeiros días. 
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O Sr. Alcalde di que a el non lle invitaron e pregúntalle ao Sr. Leis se lle invitaron a el. 

 

O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde non lle importan os problemas dos veciños. 

 

5.- O Sr. Leis pregunta se o equipo de goberno está seguro de que os xogos infantís 

postos en Parque Montouto están en terreos de titularidade municipal?. 

 

O Sr. Alcalde sinala que, como dicía o Sr. Blanco, neste momento non ten datos e que 

xa lle respostará. O Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. Leis, sinala que se el lle contará 

como poden estar eses terreos públicos.... 

 

O Sr. Leis sinala que cando o equipo de goberno comete irregularidades non van á 

fiscalía. 

 

6.- Tratándose das obras do Fondo en Parque Montouto, sinala o Sr. Leis que na rúa 

Pardo Bazán, o que se fixo non era o que os veciños querían porque non se trata de 

facer lavados de cara. Sinala que incluso pese ao lavado de cara, a empresa lles 

comunicou que non lle ian a pintar a beiravías. 

 

O Sr. Alcalde sinala que non sabe se é unha pregunta ou un rogo, di que o tratará 

como un rogo e que llo comunicará á empresa O Sr. Alcalde salienta que se está a 

falar dunha urbanización que non estaba recepcionada, que despois apareceu a 

recepción, e que, asumindo o Concello esa situación, aprobáronse unhas obras de 

máis de douscentos mil euros financiados pola Deputación, e tamén unha obras de 

máis de douscentos mil euros do fondo estatal. Salienta o Sr. Alcalde que se trata dun 

investimento de casi medio millón de euros engadindo que ao Sr. Leis non lle vale 

nada. 

O Sr. Leis sinala que él fai preguntas e que o que ten que facer o Sr. Alcalde e 

desplazarse a ver as chapuzas. 

 

O Sr. Alcalde sinala que hai un arquitecto superior que considera que as obras están 

ben executadas e as defende, tendo máis rigor o que di o arquitecto que o que di o Sr. 

Leis. 
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O Sr. Leis dille ao Sr. Alcalde que xa verá o resultado. 

 

O Sr. Alcalde salienta que o que hai que diferenciar é que o BNG fai as cousas porque 

entende que as ten que facer, non polos resultados. 

 

O Sr. Leis opina que o Sr. Alcalde é unha desgracia para Teo. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

Os/as concelleiros/as do PP, formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O Sr. Blanco sinala que a xente de Lampai está un pouco incómoda cos adoquíns, 

engadindo que en todo caso é un tema do que xa se falou. 

 

2.- O Sr. Blanco refírese a un libro que sinala foi devolto dende o Concello e pregunta 

que pasa con ese tema. Di que o libro se chama “La vuelta a España en 80 platos de 

oro”, e o amosa, engandindo que como aparece él, foi devolto. 

 

O Sr. Alcalde sinala que é a primeira vez que ve o libro e pregunta quen o devolveu. 

 

O Sr. Blanco di que o libro está á venda nalgúns lugares da nosa querida España. 

Explica que o chamaron dicíndolle que fora devolto. O Sr. Blanco sinala que no libro 

saen os membros do BNG, INTEO, PP e PSOE. Refírese o Sr. Blanco ao contido do 

libro, explicando que nel aparece a situación geográfica de Teo, a historia de Teo, a 

batalla de Cacheiras, etc. Salienta o Sr. Blanco que o problema foi que os señores de 

Madrid o mandaron ao Concello e devolveuse polo mesmo camiño que veu. O Sr. 

Blanco sinala que o Concello debería ter cartos para mercalo e regalarlle un a cada 

membro da Corporación, posto que non sería un gasto excesivo para ter un recordo a 

nivel de España. Opina o Sr. Blanco que é de mal gusto que veña ao Concello de Teo 

e non se acepte un regalo que lle mandan dende Madrid. Lembra o Sr. Blanco que xa o 

dixo o outro día engandindo que o equipo de goberno da pena. Di o Sr. Blanco que llo 

vai a dar aos membros dos diferentes grupos. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, dille o Sr. Blanco se non se da conta de que se 

quixeran devolver todos os libros nos que el sae sería imposible 
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O Sr. Alcalde pregunta quen o devolveu. 

 

O Sr. Blanco di que o investigará, como tamén lle abriron unha investigación a el. 

 

A concelleira do BNG, Dª. Carme Hermida, sinala que ata agora a que ten a 

responsabiliade de mercar os libros é ela. Salienta que ela non minte e que ese libro é 

a primeira vez que o ve. Sinala a Sra. Hermida que buscará un enderezo e mandará 

unha carta para que lle digan quen o devolveu. Explica a Sra. Hermida que diferente 

sería que chegara a portes debidos e que, non habendo cartos na en caixa, se 

devolvera.  

 

3.- O Sr. Blanco di que hai un libro que lle deron hoxe e interésase por el.  

 

O Sr. Alcalde sinala que chegaron hoxe da imprenta. 

 

O Sr. Blanco di que chegaron fai tres meses. 

 

A Sra. Hermida explica que se retrasou porque había unha errata na páxina trece e 

houbo que facer unhas pegatinas. 

 

4.- O Sr. Blanco di que quere lembrar que en Calo non teñen nin Biblioteca nin 

Videoteca. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a Delegación algo terá que ver. Explica que o de Calo é unha 

cuestión de reparto e que hai que ter en conta que a anemia local, financieramente 

falando, teñen que afrontala os Concellos. O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Blanco se 

sabe porque a Delegación non aborda a obra no Colexio de Calo, e sinala que é 

porque segundo os técnicos a contía se disparaba. 

 

A concelleira do PP, Sr. Barros, sinala que haberá que buscar a forma. 

 

O Sr. Blanco sinala que agora sí que haberá que buscar a forma porque xa están eles. 
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5.- A Sra. Barros refírese aos parques infantís, sinalando que algúns están rematados e 

engadindo que é penoso ver como están algúns con perigo para os rapaces. Sinala 

que o de Calo estivo parado fai un mes e pico, que despois foi outra empresa e voltou a 

parar. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, sinala que efectivamente una empresa 

equivocouse, foi ali e fixo un desmonte e a outra empresa está en procedemento de 

execución e está en prazo. 

 

A Sra. Barros sinala que fai un mes e medio que está parado. Opina que se están 

facendo reparacións e non se teñen en conta as diferencias entre os parques. Sinala 

que por exemplo en Calo a capacidade é aproximadamente de 75 nenos de entre 3 a 5 

anos, sendo a capacidade a mesma que o de Luou, onde a reforme é precisa. Sinala a 

Sra. Barros que se dixera que non era un sitio  adecuado porque había unha arqueta.  

 

O Sr. Sisto resposta que sí. 

 

A Sra. Barros pregunta porque non se cambiou. 

 

O Sr. Sisto resposta que non existía sitio disponible. 

 

A Sra. Barros  pregúnta como é que antes non cabía e que agora sí. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, sinala que o criterio que se seguiu foi o de dar a 

mesma dotación para os centros. Sinala que se a Consellería cumprira as súa obrigas 

co Concello non tería que facerse un sobreesforzo sobre un área que non é de 

responsabilidade do Concello. A normativa establece que lle corresponde ao Concello 

a vixianza e o mantemento e non facer dotacións. A Consellería dixo que non vai a 

investir nada alí e dende o Concello se fixo un esforzo enorme. Opina o Sr. Fernández 

que se se puidera contar con máis orzamento se podería facer mellor.  

 

A Sra. Barros di estar de acordo engadindo que en todo caso cando se fixo o proxecto 

xa se veían os problemas. 
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O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, insiste en que se trata de suplir o que a 

Consellería non fixo. 

 

A concelleira do PP, Sra. Barros, sinala que tamén se podería ter mirado de poñer as 

losetas de caucho, aínda que non fora en todo o parque. 

 

6.- O concelleiro do PP, Sr. Mata, pregunta porque en Mallos quedan dúas casas se 

abastecemento e saneamento. 

 

O Sr. Sisto pregúntalle ao Sr. Mata se se está referindo as dúas da recta de arriba. 

 

O Sr. Mata resposta que si. 

 

O Sr. Sisto explica que se intentará conseguir que queden todos servidos. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e trinta minutos, 

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

eu, Secretaria, dou fe. 

 

        O Alcalde                           A Secretaria 

 

 

  

 

Martiño Noriega Sánchez                    Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  11/ 2009  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 

PLENO MUNICIPAL 

- 26 DE AGOSTO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e seis de agosto de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

previamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

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. Armando U. Blanco 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.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 
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Non asiste, previa excusa: 

D. Carlos Rego Jorge 

Interventor: 

D. Faustino J. Villamor Iglesias 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

 

ORDE DO DÍA 

1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIAS DE 24.06.2009 E 

29.07.2009. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 499/09 Á  555/09). 

3º.- DICTAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO PARA UNHA RESOLUCIÓN 

SOBRE O TEITO DO PETRÓLEO NO CONCELLO DE TEO E A NECESIDADE DE 

ADOPTAR MEDIDAS MUNICIPAIS EN MATERIA DE CONTROL DE CONSUMO E 

IMPULSO NO EMPREGO DE ENERXÍAS RENOVABLES. 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DE RECURSO 

DE REPOSICIÓN CORRESPONDENTE AO EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE 

CAMIÑO PÚBLICO EN CASTRES-OZA. 

5º.-DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 4/09. 

6º.-MOCIÓNS. 

7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

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

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

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

se recollen a continuación. 

 

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día o Sr. Alcalde disculpa a ausencia do 

concelleiro do PSOE, D. Carlos Rego Jorge, e sinala que, tal e como xa foron 

notificados/as os/as concelleiros/as, a apertura do Local de ensaio de Calo terá lugar o 

04 de setembro. 
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1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIAS DE 24.06.2009 E 

29.07.2009. 

Acta da sesión ordinaria do día 24 de xuño de 2009. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 24/06/09. 

 

A concelleira do PSOE, D.ª Sandra Riveiro, sinala que na páxina 43 di “en Osebe” 

cando tiña que dicir “en O Sebe” e na páxina 43, na pregunta formulada polo 

concelleiro do PSOE, Sr. Rama, pon “Texese” cando debería por “A Torre”. 

 

A concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, advirte que nas páxinas 40 a 42 se fai 

referencia ao “Sr. Martínez”, cando debería ser “Sr. Fernández”  e na páxina 17, dentro 

da zona urbana da Ramallosa se recolle “Alemánia”, cando debería ser “Alemaña”. 

 

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

por unanimidade dos presentes, a acta do 24/06/2009 coas rectificacións 

apuntadas. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 29 de xullo de 2009. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 

algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 29/07/2009. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, sinala que na páxina 5 onde di “propaganda 

electoral” debe dicir “programa electoral”, sendo que na páxina 69 non se recolle o que 

el dixo de que “o que tiña que dicir xa o dixo na Comisión informativa”. 

 

A concelleira do PSOE, D.ª Sandra Riveiro, sinala que na páxina 8 di “a concelleira do 

BNG, Dª. Sandra Riveiro” cando debería dicir “a concelleira do PSOE, Dª. Sandra 

Riveiro”. 

 

A concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, advirte que nas páxinas 5 e 6 se fala do 

“BNG e PP” cando debería por “BNG e PSOE”. 
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Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, 

por unanimidade dos presentes, a acta do 29/07/2009 coas rectificacións 

apuntadas. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 499/09 Á  555/09). 

 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 24 de xullo 

ata o 20 de agosto de 2009, que comprenden os números 499 ao 555 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 MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO PARA UNHA RESOLUCIÓN 

SOBRE O TEITO DO PETRÓLEO NO CONCELLO DE TEO E A NECESIDADE DE 

ADOPTAR MEDIDAS MUNICIPAIS EN MATERIA DE CONTROL DE CONSUMO E 

IMPULSO NO EMPREGO DE ENERXÍAS RENOVABLES. 

 

O Sr. Alcalde da conta da moción do grupo de goberno de 18/08/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de presidencia de 21/08/2009, que se recolle 

a continuación: 

“Moción para unha resolución sobre o teito do petróleo no Concello de Teo e a 

necesidade de adoptar medidas municipais en materia de control de consumo e 

impulso no emprego de enerxias renovables. 

O Grupo de goberno, preocupado pola actual situación mundial -pero tamén local- de recesión 

económica e consciente da imposibilidade dunha recuperación económica real sen os recursos 

enerxéticos suficientes -imposibilidade da que veñen advertindo os principais organismos 

internacionais como a Axencia Internacional da Enerxía, o Comisario de Enerxía da UE Andris 

Piebalgs, economistas como D. Xoán Ramón Doldán García, quen fora director do Instituto 

Enerxético de Galiza, científicos como os membros de ASPO (Asociación para o Estudo do Teito 

do Petróleo e do Gas) e colectivos sociais que tentan concienciar sobre a cuestión da futura 

escaseza enerxética como AEREN (Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos) ou 
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a asociación galega Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo-, e tras analizar os informes 

facilitados por estos colectivos , fai diante do Pleno as seguintes  

CONSIDERACIÓNS: – Non é posible o crecemento económico sen dispoñer da suficiente enerxía para mover a 

economía. – Máis da metade da enerxía primaria que se utiliza en Galiza é petróleo. – O 100% do petróleo que se utiliza en Galiza é importado. – A produción mundial de petróleo chegará de contado (algúns expertos apuntan a que xa 

chegou a mediados do ano 2008) ao seu nivel máximo (cénit ou teito) e a partir de aí entrará 

nun periodo de irreversible declive, na que os prezos do petróleo e de todos os seus produtos 

derivados só poderán aumentar. – O gas natural algúns anos despois seguirá o mesmo proceso, igualmente irreversible. – A agricultura e gandeiría convencionais son altamente dependentes do petróleo e do gas 

natural, dos que dependen a mecanización, a irrigación, o fertilizado, os pesticidas, a 

produción industrial de pensos, o muxido mecanizado, a distribución do leite e outras 

producións, etc.  – A práctica totalidade das industrias e sectores económicos son tamén dependentes directa 

ou indirectamente do petróleo. Directamente, como combustible ou como materia prima: 

plásticos, produtos petroquímicos, etc. E indirectamente ao depender de insumos e materiais 

que son transportados principalmente por carretera, en ocasións desde centos de 

quilómetros. – O comercio é igualmente vulnerable precisamente por iso: a maioría dos compradores 

desprázanse usando combustibles fósiles aos centros comerciais, moitas veces noutros 

concellos, a mercaren produtos fabricados en lugares lonxanos e distribuídos por avións, 

carretera, barco... todos eles medios de transporte dependentes ao 100% do petróleo. – A economía deste Concello, sustentada nos sectores terciarios e secundarios pero tamén 

nunha pequena actividade agrogandeira, é polo tanto altamente dependente dos 

combustibles fósiles e vulnerable á súa escaseza. – O transporte en automóbil, base da mobilidade privada en Galiza, é dependente ao 100% 

do petróleo. Unha parte importante dos traballadores do Concello que se deben desprazar 

para acudir ao seu traballo en Compostela usa este medio de transporte, ante o deficiente 

funcionamento do Transporte Comarcal en cuestións tais como a unificación tarifaria,a 



 

 - 6 - 

despenalización dos transbordos,a información e o aumento de frecuencias. – O modelo territorial do Concello, tanto no rural como nas áreas urbanas e periurbanas, é 

altamente dependente do véhículo privado alimentado por derivados do petróleo, polo que a 

mobilidade da nosa poboación tamén depende case totalmente deste produto, así como o 

transporte de todo tipo de mercadorías precisas para o consumo particular, para o 

funcionamento das empresas e dos servizos municipais. . – Os informes de alto nivel encargados pola administración dos EE.UU. sobre o impacto que 

vai ter o teito de petróleo concluíron que era preciso iniciar con 20 anos de anticipación ao 

mesmo as transformacións socioeconómicas que evitaren graves impactos na sociedade e na 

economía. Se o teito se produciu no 2008 ou se vai producir nos vindeiros anos, é claro que 

non podemos demorar máis a toma de medidas porque partimos xa dun retraso de dúas 

décadas. – As reservas de petróleo de emerxencia das que dispón o goberno español son tan só do 

equivalente ao consumo español de 90 días.  – Nin  o país no seu conxunto nin ningún dos seus concellos están aínda minimamente 

preparados para quedaren nun periodo de tempo de poucos anos sen a maior parte da súa 

enerxía (ou sen a súa práctica totalidade, se ollamos só o transporte). – O modelo económico, alimentar, enerxético e de transporte da nosa sociedade é 

absolutamente dependente da dispoñibilidade dun suministro permanente e ilimitado de 

petróleo barato. E polo tanto dependente do exterior. – Esa Era histórica do petróleo barato chegou á súa fin (e así o confirmou o director da 

Axencia Internacional da Enerxía o día 01/12/2008) e isto é algo irreversible e de 

consecuencias inminentes unha vez se recupere a demanda enerxética, agora aminorada 

pola Recesión mundial. – Ao esgotamento da cantidade de petróleo, súmase a crecente dificuldade e custo para a súa 

extracción, refinado e distribución, que ten feito que a taxa de rendemento enerxético, é 

dicir, a cantidade de enerxía que podemos obter do petróleo por cada unidade de enerxía 

empregada na súa produción, veña diminuíndo desde os comezos da Era do Petróleo. Nos 

últimos anos a tendencia decrecente deste rendemento enerxético está a caer de maneira 

constante e tanto a industria como os científicos coinciden en recoñecer este feito. De 

continuar a tendencia, para 2015 é posible que xa non compense enerxeticamente producir 

máis petróleo, pois costará tanta enerxía como a que se obtén del. 
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– É moi probable que mesmo nos países chamados ricos se produzan situacións de escaseza e 

conflitos importantes a nivel social como consecuencia desta situación. – A substitución do petróleo cos actuais niveis de consumo, sobre todo no transporte, é 

inviable e ademais tentalo supón problemas medioambientais engadidos, se se fai con 

petróleos pesados, agrocombustibles ou con carbón. – Outras enerxías como a nuclear non son desexables polos riscos que implican e tampouco 

poderían achegar solucións a tempo, que en todo caso serían moi parciais, pois se precisan 

máis de 10 anos e uns investimentos maiúsculos para construílas. – O hidróxeno tampouco ofrece solucións pois precisa apoiarse noutra fonte enerxética para a 

súa produción e precisa de infraestruturas de distribución que levaría demasiado tempo, 

diñeiro e enerxía poñer en marcha, ademais de precisar a transformación de todos os 

vehículos de motor. – Aínda que un futuro sostible só pode estar baseado nas enerxías renovables, estas non 

poden fornecer suficiente enerxía a tempo para substituír ao petróleo, nin existe o 

financiamento nin a enerxía precisa hoxe en día para poñer en marcha unha masiva 

introdución das mesmas en todos os niveis sociais. – A biomasa e os agrocombustibles poden contribuír nesa dotación enerxética do futuro, pero 

só en certas condicións e sempre que non compitan coa alimentación humana e coa 

fertilidade do solo, non resultado tampouco substitutos suficientes do petróleo. – Como consecuencia da escaseza, os prezos serán moi volátiles e a tendencia irreversible é á 

alza. O impacto que no 2008 tivo para a economía un barril de petróleo a 150 dólares, 

fainos imaxinar cal podería ser o impacto de prezos moito maiores, previsibles a medio e 

longo prazo, sobre todo se a recuperación económica se comeza producir e volve medrar a 

demanda de combustibles. Segundo cada vez máis analistas os prezos chegarán aos 200 

dólares/barril en moi poucos anos. – Chegado o momento, é seguro que os esforzos do sector privado para se transformar e 

adaptar ás novas circunstancias chegarán demasiado tarde. Xa que logo faise precisa a 

intervención anticipada das Administracións Públicas para previr os problamas sociais e 

económicos e para asegurar o mantemento do máximo benestar posible aos cidadáns. – Existen case 200 experiencias xa a nivel municipal no mundo que recoñecen e afrontan 

este panorama con medidas trasversais e verdadeiras estratexias de declive enerxético, e en 

case todos os casos contando coa máxima participación social, baixo diversos nomes como 
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Cidades en Transición.. – Xa que loitar por reducirmos a nosa dependencia do petróleo debe pasar loxicamente por 

reducirmos paulatinamente o noso uso de combustibles derivados del, axudará de paso a 

loitarmos contra a mudanza climática e á mellora da economía de empresas e particulares, 

así como das arcas públicas, por vía do aforro en gastos derivados dese consumo. 

e consecuentemente, propoñemos ao pleno a adopción do seguinte acordo: – Recoñecermos como administración a gravidade da cuestión do teito do petróleo e a 

necesidade de adoptar medidas que conduzan a afortalar o noso concello para resistir as 

súas consecuencias, tanto no plano social como económico e dos servizos públicos. – Realizar os contactos precisos para a constitución en colaboración coa concellalía de 

medioambiente dun comité técnico  na materia, para a realización dun estudo da 

vulnerabilidade de todos os aspectos da vida do concello fronte a esta ameaza, e colaborar  

cos recursos ao alcance do concello na elaboración do estudo. – Estudar a aplicabilidade das medidas adoptadas noutros lugares do mundo por concellos 

de características análogas. – Integrar todas estas accións nun Plan de Transición Enerxética Local que teña como 

obxectivo evitar na maior medida posible os impactos para os veciños, as empresas e a 

propia administración local de Teo dunha carencia de petróleo barato, avaliando e 

reducindo a nosa dependencia do petróleo en todas as áreas, nomeadamente na alimentar, e 

camiñando con decisión cara unha economía sostible no noso municipio. – Informar desta cuestión aos nosos veciños e empresas e invitalos a participar na 

elaboración do devandito Plan. – Comunicar aos demais concellos galegos a traves da FEGAMP a nosa resolución, 

convidando aos mesmos a adoptar similares medidas e a cooperar para a adopción de 

estratexias comúns a nivel galego. – Solicitar dos parlamentos galego e español que constitúan grupos de estudo 

multidisciplinares para analizar a vulnerabilidade que a eses niveis existe e para deseñar 

medidas no menor tempo posible, como se ten feito noutros países como Suecia, Irlanda, 

Escocia e Australia. 

En Teo a 18 de Agosto do 2009 

Martiño Noriega 

Alcalde de Teo”. 
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O Sr. Alcalde explica que se trata dunha moción do grupo de goberno cuxa filosofía xa 

aparece resumida no encabezado. Aclara que a través da moción se pretende facer un 

control da enerxía procedente do petroleo e buscar alternativas en base ás enerxías 

renovables. Salienta que a moción está na liña de facer un control no gasto enerxético 

porque se trata dunha materia pendente en Teo a diferenza do que ocorre noutros 

concellos que xa nos edificios públicos utilizan enerxías alternativas. Remata o Sr. 

Alcalde sinalando que se trata dunha moción xenérica cunha extensa argumentación 

que a avala. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, sinala que non sabe que dicir e pregúntalle ao Sr. Alcalde que que quere que lle 

diga. O Sr. Parajó espera que para rechear un pouco o vindeiro Pleno non se lle ocorra 

ao Sr. Alcalde algo como mandar un cohete á lúa. Salienta que non é que o que 

plantexa a moción non o considere como algo bo, pero que se trata dunha moción 

ilóxica habida conta dos problemas que existen en Teo, en Galicia e en España. O Sr. 

Parajó di que non entende porque ven esta mocion ao Pleno, que pensou que era unha 

moción de partido pero que resulta que non. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di compartir o exposto polo Sr. Parajó en 

relación co sentido da moción, por considerar que existen problemas máis serios e 

máis importantes que afectan aos veciños de Teo. Considera o Sr. Leis que a razón de 

ser da moción é encher de contido a orde do día do Pleno. Salienta que unha vez máis 

se trata dun pleno carente de contido político traendo o BNG unha proposta cun 

carácter máis estético que de forma. O Sr. Leis refírese á incongruencia da moción xa 

que no seu día o grupo de goberno votou en contra dunha moción do PSOE sobre un 

plan enerxético municipal que se incluía dentro dun plan de racionalización do gasto. 

Sinala que igualmente canto se aportaron as propostas do FEIL o PSOE insistiu en 

destinar cartos en medidas de aforro enerxético. Opina o portavoz do PSOE que a 

moción é extremadamente xenérica e sinala que o seu grupo comparte o problema en 

xeral engadindo que cando se fai o analisis municipal quédase en aspectos xenéricos. 

Remata o Sr. Leis sinalando que como non teñen nada en contra, votaran a favor aínda 

que resultaba preciso poñer de manifesto as contradiccións apuntadas.  
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o seu grupo está na mesma liña que os 

demais. Opina que o que trae o equipo de goberno non vale para nada máis que para 

encher de contido a orde do día. Di o Sr. Blanco que o Sr. Alcalde sinala que nunca se 

fixo nada neste ámbito e que parece que os do BNG son os únicos que fan cousas. 

Lembra o Sr. Blanco que cando el gobernaba se fixeron moitas cousas en temas de 

aforro enerxético e que os do BNG non descubriron a polvora porque poñan placas 

soares nos vestiarios. Salienta que tamén se fixeron xestións para facer un parque 

eólico en Lampai e outras actuacións, polo que algo se fixo ao respeto. O Sr. Blanco 

anuncia a abstención do seu grupo. 

 

O Sr. Alcalde sinala que ao non existir unha posición en contra dos grupos non vai a 

entrar no fondo sendo tan so necesario facer algunhas precisións. Salienta que aínda 

que existiran outros puntos na orde do día, este se traería ao existir un compromiso con 

un tecido asociativo preocupado por este tema. Opina que se trata dun punto de partida 

e que hai colectivos que están facendo chamadas de atención que teñen peso. Explica 

o Sr. Alcalde que o Concello vai a colaborar no tema aínda que non teña capacidade 

para incidir no aforro enerxético. Explica que o plan enerxético do PSOE o compartía o 

equipo de goberno, bastando para comprobar iso ver as actas correspondentes, pero 

que formaba parte dun paquete na que existían outras medidas que non se compartían. 

Dirixíndose ao Sr. Blanco o Sr. Alcalde dille que o equipo de goberno non descubriu a 

pólvora pero é consciente do problema e de que se pode comezar a traballar e 

colaborar no tema. Opina o Sr. Alcalde que durante o mandato do Sr. Blanco se fixeron 

cousas en relación co aforro enerxético pero tamén houbo que devolver dúas 

anualidades da subvención por non facer a oportuna xustificación perante a Xunta de 

Galicia, a pesar de que se peleou co tema para non ter que devolver os cartos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, sinala que todo o mundo ten que devolver cartos e que o BNG non puido 

asumir o edificio da policía local, polo que en todos os sitios se cocen habas. O Sr. 

Parajó di que están acostumados a aprobar cousas que despois non se levan a cabo, 

sendo esta unha delas. Sinala que ten o convenio coa Universidade para falar en rogos 

e preguntas. Interésase o Sr. Parajó polo tema e pregunta que se fixo, engadindo que 
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se hai algo feito él non o viu. Remata o Sr. Parajó sinalando que aos Plenos teñen que 

vir cousas que se van a levar a cabo. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o tema non merece máis discusión, 

que adorna a orde do día e que non se vai a levar a cabo. Lembra que o plan 

enerxético estaba dentro do plan de racionalización do gasto e que o BNG votou en 

contra porque minoraba as retribucións das dedicacións. O Sr. Leis opina que os votos 

en contra anunciados polos demais grupos plantéxase como protesta por non abordar 

os problemas que realmente preocupan aos veciños de Teo. Remata o Sr. Leis 

anunciando o voto a favor do seu grupo pese a compartir as inquedanzas expostas. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e opina que o Sr. Alcalde vai a seguir vivindo de 

rentas porque todo é voltar atrás. Opina que se trae este tema para encher os titulares 

de prensa e que cando se lle din as cousas, como ocorreu co plan zapatero, os 

enganou como chinos  aínda que se puido meter moito diso. O Sr. Blanco pídelle ao Sr. 

Alcalde que mire para diante e deixe de pensar no de atrás porque xa leva dous anos 

para saber facer as cousas e non enganar á xente. Remata o Sr. Blanco anunciando a 

abstención do seu grupo.  

 

O Sr. Alcalde sinala que non é o mesmo ter que devolver cartos que non acollerse a 

unha liña de subvención. Explica que vista a situación económica e tengo en conta que 

a subvención era do 40 % casi se aleda de non seguir adiante co tema do edificio da 

policía, porque hoxe por hoxe sería complicado facer fronte ao 60 % pese a que se 

necesita a infraestructura. Reitera o Sr. Alcalde que é diferente rexeitar a subvención 

que devolvela cando xa se fixo o gasto. Salienta que se presentou un recurso, que se 

pelexou polo tema pero que finalmente houbo que devolver as dúas anualidades. O Sr. 

Alcalde aclara en relación ás obras do FEIL que das propostas que se están 

executando moitas son da oposición, concretamente máis do 60 %.  

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, con 

nove votos a favor (6 BNG e 3 PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto-

INTEO), acorda: 

 



 

 - 12 - 

– Recoñecermos como administración a gravidade da cuestión do teito do 

petróleo e a necesidade de adoptar medidas que conduzan a afortalar o noso 

concello para resistir as súas consecuencias, tanto no plano social como 

económico e dos servizos públicos. – Realizar os contactos precisos para a constitución en colaboración coa 

concellalía de medioambiente dun comité técnico  na materia, para a 

realización dun estudo da vulnerabilidade de todos os aspectos da vida do 

concello fronte a esta ameaza, e colaborar  cos recursos ao alcance do 

concello na elaboración do estudo. – Estudar a aplicabilidade das medidas adoptadas noutros lugares do mundo 

por concellos de características análogas. – Integrar todas estas accións nun Plan de Transición Enerxética Local que teña 

como obxectivo evitar na maior medida posible os impactos para os veciños, 

as empresas e a propia administración local de Teo dunha carencia de 

petróleo barato, avaliando e reducindo a nosa dependencia do petróleo en 

todas as áreas, nomeadamente na alimentar, e camiñando con decisión cara 

unha economía sostible no noso municipio. – Informar desta cuestión aos nosos veciños e empresas e invitalos a participar 

na elaboración do devandito Plan. – Comunicar aos demais concellos galegos a traves da FEGAMP a nosa 

resolución, convidando aos mesmos a adoptar similares medidas e a 

cooperar para a adopción de estratexias comúns a nivel galego. – Solicitar dos parlamentos galego e español que constitúan grupos de estudo 

multidisciplinares para analizar a vulnerabilidade que a eses niveis existe e 

para deseñar medidas no menor tempo posible, como se ten feito noutros 

países como Suecia, Irlanda, Escocia e Australia. 

 

4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DE RECURSO 

DE REPOSICIÓN CORRESPONDENTE AO EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE 

CAMIÑO PÚBLICO EN CASTRES-OZA. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 18/08/2009, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 

21/08/2009, que se recolle a continuación. 
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“PROPOSTA ALCALDÍA 

Considerando que con data de 26 de decembro de 2007, o Pleno da Corporación 

acordou resolver o expediente de recuperación da posesión do camiño público en 

Castres-Oza  lindante coas fincas nº 29 e 53. 

Considerando que, notificado o acordo aos interesados, con data de 20/04/2009 (rex. 

entrada nº 3181), Dª. Sara Cao Noya interpuxo recurso de reposición contra o citado 

acordo. 

Visto o informe xurídico emitido polo asesor do Concello, D. Xaquín Monteagudo, de 

data 12/06/2009, incorporado ao expediente, segundo o cal procede desestimar o 

recurso de reposición interposto pola Sra. Cao Noya. 

Visto o informe do arquitecto do Concello, D. Ignacio Soto González, de 12/08/2009, en 

cuxas conclusións se recolle que “do estudio do expediente non existe ningunha dúbida 

sobre a existencia e titularidade do camiño público xustificado tanto graficamente nos 

planos de concentración parcelaria de Santa Eulalia de Oza como documentalmente 

mediante os informes da Consellería de Medio Rural, do informe pericial da empresa 

Topodex S.C. e do Arquitecto técnico municipal”, engadindo que “dito camiño público 

discurre polo linde norte da finca 29 con un largo de tres metros ata o límite coa finca 

53 e a partir dese punto o camiño se estrecha na colindancia coa zona excluida como 

consecuencia dun fuerte ribazo existente, sendo seu largo aproximado de dous 

metros”.  

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

acordo: 

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por Dª. Sara Cao Noya con 

data de 20/04/2009 (rex. entrada nº 3181), de acordo cos informes técnicos e xurídicos 

incorporados ao expediente. 

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados con sinalamento dos recursos 

procedentes, con indicación á Sra. Cao Noya de que dispón dun prazo de dez días, a 

contar dende o seguinte ao da recepción da notificación do presente, para deixar libre o 

camiño usurpado en todo o seu ancho repoñendoo ao seu estado primitivo, baixo 

apercibimento de execución subsidiaria polo Condello do acordo adoptado, por si ou  a 

través das persoas que determine, conforme co artigo 95 da Lei 30/1992. 

En Teo, a 18 de agosto de 2009 

Martiño Noriega Sánchez” 
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O Sr. Alcalde explica que a proposta está relacionada cun procedemento que se 

remonta a finais do ano 2007 ou principios do 2008, cando o Pleno iniciou un 

expediente para a recuperación dun camiño público. Da conta de que se seguiu o 

expediente administrativo ata chegar ao recurso interposto pola Sra. Cao Noya. Explica 

o Sr. Alcalde que se incorporaron ao expediente tanto un informe xurídico do asesor do 

Concello, de 12 de xuño de 2009, como un informe do arquitecto municipal, de 12 de 

agosto, cuxas conclusións son claras en relación co carácter público do camiño, polo 

que o que procede é desestimar o recurso interposto, dándolle á Sra. Cao Noya un 

prazo de dez días para que deixe libre o camiño usurpado. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 

que veu o tema e que lle parece correcto polo que vai a votar a favor. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que anuncia o voto a favor do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que lembra que foi un expediente aberto no seu 

momento polo seu grupo, en virtude da denuncia dunha veciña, e que resulta preciso a 

recuperación do camiño en cuestión. Remata o Sr. Blanco anunciando o voto a favor 

do seu grupo. 

 

Rematado o 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: 

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por Dª. Sara Cao Noya 

con data de 20/04/2009 (rex. entrada nº 3181), de acordo cos informes técnicos e 

xurídicos incorporados ao expediente. 

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados con sinalamento dos 

recursos procedentes, con indicación á Sra. Cao Noya de que dispón dun prazo 

de dez días, a contar dende o seguinte ao da recepción da notificación do 

presente, para deixar libre o camiño usurpado en todo o seu ancho repoñendoo 

ao seu estado primitivo, baixo apercibimento de execución subsidiaria polo 

Condello do acordo adoptado, por si ou  a través das persoas que determine, 

conforme co artigo 95 da Lei 30/1992. 
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5º.-DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 4/09. 

 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de 18/08/2009 ditaminada favorablermente pola 

Comision Informativa de facenda e asuntos económicos de 21/08/2009 que se recolle a 

continuación: 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

Visto que na sesión plenaria de 25 de marzo de 2009, no punto da orde do día 

correspondente ó recoñecemento extraxudicial de créditos 1/09 non se aprobaron e 

recoñeceron obrigas derivadas das facturas correspondentes ó servizo de bonobús 

prestado polo Concello, e que foron fiscalizadas de reparo pola Intervención municipal, e 

que en dito acordo plenario establecéronse determinados condicionamentos para a 

aprobación de ditas facturas, como era a presentación dun plan para buscar unha solución 

ó problema do servizo do bonobús,  

Tendo en conta que ditas facturas refírense a servizos prestados 

satisfactoriamente para o Concello, e que polo tanto o seu impago suporía un 

enriquecemento inxusto para a Administración, e un grave perxuízo económico para as 

empresas afectadas 

Visto que na sesión plenaria celebrada o mes de abril presentouse un plan para 

acadar unha solución á situación actual do bonobús, e que solución óptima pasaría pola 

sinatura dun Convenio coa Dirección Xeral de Mobilidade onde se poderían regularizar as 

condicións de prestación do servizo, e tendo en conta que a súa sintaura vaise retrasar ata 

o ano 2010 

Vistos os informes da Intervención municipal de data 13/03/2009 e 17/08/2009, 

Proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

1.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 4/09 por importe total de 

24.482,49 €, correspondente ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo ás 

seguintes partidas orzamentarias: 

Func   Econ.  

 Nº. 

Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 22300 131  513/08  

 

31/12/2008  

 EMPRESA SEOANE 

S.L.  

 tarxetas bonobús pensionistas 

decembro 08  209,44 € 

313 22607 2440  480/08  

 

30/11/2008  

 EMPRESA SEOANE 

S.L.   Billetes pensionistas novembro  334,48 € 



 

 - 16 - 

313 22706 73 304 

 

31/12/2008   TRALUSA   Recarga tarxetas bonobús pensionistas  488,40 € 

313 22706 1869  322/08  

 

31/08/2008  

 EMPRESA SEOANE 

S.L.   importe viaxes pensionistas agosto 08  439,48 € 

313 22706 1897  93/08  

 

04/09/2008   HEDEGASA S.L.   Importe billetes pensinoistas xullo 08  2.128,00 € 

313 22706 1898  97/08  

 

04/09/2008   HEDEGASA S.L.   importe billetes pensionistas agosto 08  2.128,00 € 

313 22706 1931 185 

 

15/09/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.   Billetes bonobus pensinoistas setembro  949,20 € 

313 22706 1970 205 

 

15/10/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.  

 Importe bonobús pensionistas outubor 

1º quincena   1.185,80 € 

313 22706 2003  368/08  

 

30/09/2008  

 EMPRESA SEOANE 

S.L.   Importe bonobús pensionistas setembro   402,01 € 

313 22706 2027 188 

 

30/09/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.   importe billetes bonbús setembro  1.078,00 € 

313 22706 2035  104/08  

 

03/10/2008   HEDEGASA S.L.   importes billetes autbús pensionistas  2.324,00 € 

313 22706 2091  K/15  

 

14/11/2008   CASTROMIL S.A.   talonarios svs transporte pensionistas  400,00 € 

313 22706 2116 238 

 

10/11/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.  

 billetes bonobús pensionista primeira 

quincena nov  886,20 € 

313 22706 2122  K/9  

 

05/11/2008   CASTROMIL S.A.   Importe billetes pensionistas  1.296,00 € 

313 22706 2162  109/08  

 

03/11/2008   HEDEGASA S.L.   Bonoensionistas outubro 08  2.896,00 € 

313 22706 2175  395/08  

 

31/12/2008  

 EMPRESA SEOANE 

S.L.   Importe bonobús pensionistas  410,88 € 

313 22706 2191 216 

 

27/10/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.  

 importe bonobús pensionistas 2 

quincena out  879,20 € 

313 22706 2314 245 

 

19/11/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.  

 bileltes bonobús pensionistas novembro 

2º quincena  715,40 € 

313 22706 2348 257 

 

28/11/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.   Billetes bonobús pensionistas novembro  798,00 € 

313 22706 2468 291 

 

28/12/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.  

 importe bonobús 2º quincena decembro 

08  744,80 € 

313 22706 2500  135/08  

 

10/12/2008   HEDEGASA S.L.   billetes bonobús pensionistas novembro  2.896,00 € 

313 22706 2517 280 

 

15/12/2008  

 DONADO CAMPOS 

S.L.  

 importe bonobús  primeira quincena 

decembro  893,20 € 

     TOTAL  24.482,49 € 

 

Teo, 18 de agosto de 2009 

O Alcalde 

Martiño Noriega Sánchez”· 
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O Sr. Alcalde explica que dende o último rexeitamento do pago das facturas en 

cuestión, existiron varias xuntanzas co Director Xeral de Transporte. Explica que o 

establecemento dunha tarxeta con perfís sociais sería en principio unha saída non só 

en Teo senón na maioría dos concellos da Comarca, pero que tal solución vaise 

demorar porque a sinatura do convenio prevese para o ano 2010. O Sr. Alcalde 

salienta que o BNG é consciente de que o servizo está sobredimensionado e que se 

trata dun servizo consolidado que as empresas están prestando. Salienta que aínda 

que existen cuestións mellorables, se trata dun problema estructural que leva a que o 

recoñecemento extraxudicial que se propón sexa inevitable este ano e probablemente 

o que ven. As medidas a adoptar pasarían por recortes ou suspensión do servizo, 

posibilidade esta última que, a día de hoxe, non é factible, debendo as empresas seguir 

prestando o servizo. Resume o Sr. Alcalde sinalando que a través da proposta se trata 

de desbloquear o pago ás empresas. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que vai a diferenciar dúas cousas. A primeira relativa ao pago das facturas, 

debéndose ter en conta que as empresas prestaron o servizo e teñen dereito a cobrar. 

Di o concelleiro do Grupo Mixto que é verdade, como di o Sr. Leis, que non se debe 

recurrir aos recoñecementos extraxudiciais, pero tamén o é que a veces é necesario. 

Salienta o concelleiro de INTEO que outra cousa é dicir que o tema do bonobus se 

aprobou de forma irregular. Opina o Sr. Parajó que iso non é certo, que foi unha moción 

presentada por el e aprobada por unanimidade, establecéndose vinte billetes ao mes 

para pensionistas, viudas e persoas incapacitadas. Explica que no 2003 cambiou a lei e 

ninguén dixo que había que revisar o tema. Remata o Sr. Parajó sinalando que se lle 

debe pagar ás empresas e anuncia o seu voto a favor. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que unha das obrigas dos políticos é 

facer un pouco de pedagoxía, polo que resulta preciso analizar a historia do 

recoñecemento extraxudicial que trae ao Pleno. Explica que o que se propón é un 

recoñecemento extraxudicial de 24.482,46 €, cantidade que forma parte dunha partida 

integrada nun recoñecemento extraxudicial do mes de marzo de 1.153.125 €, dos que, 

salvo os 24.482,46 €, todo o demais foi obxecto de aprobación gracias á oposición e co 

voto en contra do BNG. Pese á existencia dun informe en contra da intervención 
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municipal e da postura do BNG na lexislatura anterior, nun xesto de responsabilidade e 

de dignidade política os grupos da oposición aprobaron os recoñecementos 

extraxudiciais por importe de 1.023.011,93 €, que supón o 90 € do recoñecemento 

extraxudicial, co voto en contra do BNG. Explica o Sr. Leis que no mesmo Pleno 

aprobouse unha enmenda segundo a que unha vez subsanadas unha serie de 

facturas, a oposición estaba disposta a aprobalas como ocorreu o 29 de abril, sen o 

apoio do equipo de goberno. Tratándose das facturas do bonobus se acordou que 

sempre que o goberno presentase un plan alternativo para subsanar as deficiencias a 

oposición estaba disposta a permitir a súa aprobación. O 29 de abril, o grupo de 

goberno presentou un novo recoñecemento extraxudicial e aprobáronse outras, as 

subsanadas, remitíndose en relaciòn co bonobus ao acordado no Pleno anterior. 

Salienta o Sr. Leis que ese é o contexto do recoñecemento extraxudicial. Anuncia que 

o seu grupo non vai a votar a favor por varias razóns. Primeiro porque son coherentes 

co espíritu da Lei Reguladora da Facendas Locais en relación co recoñecemento 

extraxudicial. Lembra o Sr. Leis o que dicía o Sr. Sisto no ano 2007 en relación cos 

recoñecementos extraxudiciais, calificándoos como de ilegalidades, ao igual que o Sr. 

Noriega, e agoran traen un recoñecemento extraxudicial que merece as mesmas 

críticas. Opina o Sr. Leis que o recoñecemento extraxudicial está pensado como 

mecanismo de facturas atrasadas e imprevistos, non sendo ese o caso do 

1.100.000,00 €. Salienta o portavoz do PSOE que o seu grupo di o mesmo que na 

pasada lexislatura sendo o BNG o único que cambiou de postura. En segundo lugar 

explica o Sr. Leis que os membros do seu grupo están obrigados a votar en contra 

poque existe un acordo do mes de marzo, ratificado en abril, e o equipo de goberno 

presenta de novo as facturas sen dar cumprimento ao citado acordo plenario. En 

terceiro lugar non poden votar a favor en coherencia co denunciado polo Sr. Rey no 

seu informe. Opina o Sr. Leis que a través deste informe o goberno está recoñecendo 

que a situación repercute gravisimamente nas arcas municipais e que o goberno mira 

para outro lado nun tema no que recoñece que existe un problema serio. Refírese o Sr. 

Leis ao informe do Sr. Rey e pide que se cumprimenten os compromisos do mesmo 

para que así se permita a aprobación das facturas. Pregunta o Sr. Leis porque non se 

trae o plan comprometido reiterando que cando se faga se permitirá a aprobacion do 

recoñecemento extraxudicial. Salienta o Sr. Leis que iso non ocorrerá nin unha vez 

máis porque xa sería a terceira e a última excepción. Opina o portavoz do PSOE que a 
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responsabilidade de que non se paguen as facturas é do goberno municipal non 

podéndose botar a culpa á oposición. O problema do bonobus é un problema local con 

unha especificidade local, aínda que logo haxa que resolver o problema do transporte 

comarcal. Entende o Sr. Leis que o Sr. Alcalde está equivocado utilizando aos medios 

de comunicación para dicir cousas que non se axustan á realidade, como ocorreu no 

mes de marzo, pedindo responsabilidades aos grupos resultando ao final que o 

irresponsable foi o BNG que votou en contra dos acordos. Sinala o Sr. Leis que da a 

impresión de que existe un problema dunhas irregularidades e que a culpa a teñen os 

anteriores. Refírese o Sr. Leis a un acta do ano 2000 onde o Sr. Noriega afirmaba estar 

contento pola presentación dunha moción sobre este tema. Considera o Sr. Leis que se 

por tanto o servizo é irregular o Sr. Noriega tamén participou desa irregularidade. 

Explica o Sr. Leis que a razón de porque se plantexa o tema a dixo o Sr. Noriega ao 

afirmar na Comisión que non estaba disposto a asumir o custo político que suporía a 

racionalización deste tema. Opina o portavoz socialista que iso non é gobernar e que 

supón unha mezquindade e miseria políticas absolutas. Remata o Sr. Leis salientando 

que o que goberna ten momentos dulces e amargos. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que amosa o seu respeto ao dito polo Sr. Leis 

por entender que se axusta á realidade. O Sr. Blanco pregunta se a débeda dos 

autobuses é do ano 2008. 

 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente. 

 

O Sr. Blanco preguntou quen mandou a nota de prensa. 

 

O Sr. Alcalde resposta que a nota está a disposición de todos os concelleiros que a 

queiran ver, sendo en todo caso libre a interpretación dos medios.  

 

O Sr. Blanco pídelle ao Sr. Alcalde que faga unha rectificación pública nos medios, non 

sendo de recibo que nos mesmos se diga que “Teo debate el pago de facturas de un 

servicio que se aprobó de forma irregular en el año 2000”. Di o Sr. Blanco que se o Sr. 

Alcalde non mandou iso debe mandar una rectificaciòn pública nos mesmos medios. 

Lembra que naquel momento o BNG votou a favor como todos e que dende o 2.000 
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todos os anos se pagou ás diferentes empresas. Salienta o portavoz do PP que tanto o 

seu partido como o PSOE lle dixo ao BNG que fixera un plan en relación co tema do 

bonobus, que dito plan non chega, e poren o equipo de goberno trae a mesma 

proposta sen consultar nada coa oposiciòn. Explica o Sr. Blanco que o plan de 

transportes xa estaba no anterior goberno do PP, que despois botaron catro anos o 

PSOE e BNG e non fixeron nada, pretendendo agora que os do PP arranxen o tema en 

dous días. Sinala o Sr. Blanco que o Sr. Alcalde lle di ás empresas que a oposición ten 

a culpa e que se non haberá que suspender o servizo. Invita  ao Sr. Alcalde a que o 

faga. Opina o Sr. Blanco que os do BNG están sempre co mesmo, coa memoria 

histórica. Considera que a nota de prensa non foi moi afortunada e que se non a 

mandou o Sr. Alcalde que o diga porque se mete unha nota de prensa terá que facerse 

responsable dela. Pregunta o Sr. Blanco se o que quere o Sr. Alcalde é despretixiar ao 

PP por aprobar algo no 2000 de xeito irregular. O portavoz do PP pídelle ao Sr. Alcalde 

que mande unha rectificación pública. Remata o Sr. Blanco sinalando que era posible 

que se abstiveran pero que vendo todo o acontecido van a votar en contra.  

 

O Sr. Alcalde sinala que independentemente das diferenzas políticas, tamén hai 

diferenzas de funcionamento na Corporación. Salienta que como dixo a nota de prensa 

que se enviou está a disposición dos concelleiros. O Sr. Alcalde, dirixíndose ao Sr. 

Blanco, dille que fai aseveracións que non son de recibo. Salienta que o Sr. Parajó foi á 

Alcaldía e se lle dou a nota de prensa, pero que as acusacións saen máis baratas. 

Tratándose da intervención do Sr. Parajó, o Sr. Alcalde dille que existen as facturas, 

que o tema está sobredimensionado e que hai dúas posibilidades a alternativa 

comarcal ou suspender ou modificar os perfís. Salienta que o grupo de goberno 

entende que se trata dun servizo que actualmente se presta e que está consolidado. En 

canto á intervención do Sr. Leis sinala o Sr. Alcalde que este concelleiro fixo unha 

intervención moi extensa, non tendo capacidade para respostarlle a todo. Dirixíndose 

ao portavoz do PSOE o Sr. Alcalde dille que se nega a influir na súa percepción da 

realidade e menos a como a transmite, aínda que lle sorprende como a percibe e como 

a transmite. Lembra o Sr. Alcalde que no 2007 fíxose un recoñecemento extraxudicial 

de 1.800.00,00 € que foi aprobado por unanimidade e o 80 ou 90 por cen eran gastos 

non contemplados no orzamento da época do goberno anterior, polo que antes sí que 

existía comprensión. Ese recoñecemento extraxudicial pagouse no 2008 e polo tanto 
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empezouse xa con menos cartos. Salienta o Sr. Alcalde que é fácil falar dun 

recoñecemento de 1.100.000,00 € pero non se di que desa cantidade 900.000,00 € 

eran de Aquaguest, pago que os concelleiros ben se preocuparon de desbloquear 

aínda que existía informe en contra da Intervención. Explica o Sr. Alcalde que o voto en 

contra do BNG está xustificado porque este grupo defendeu o pago a todas as 

empresas e non so o das empresas como Aquaguest deixando fora pagos como os dos 

carpinteiros.  

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e catro minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Alcalde salienta que se está bloqueando o pago e obligando ao equipo de 

goberno ben a suspender o servizo ben a ocasionarlle un problema económico ás 

empresas. Opina o Sr. Alcalde que iso chámase chantaxe. Salienta que o que se lle di 

dende a oposición é que se se elimina o bonobus ou se reducen os perfís, 

desbloquearán a situación e que se non tan desbloqueo non terá lugar. Salienta o Sr. 

Alcalde que os traballos se fixeron, pero que non se poden pagar porque o Pleno 

adoptou a posición de que non se recoñece e non se paga. Opina que se está facendo 

una lectura parcial do informe do Sr. Rey, pero non de todo. Considera que as cousas 

hai que entendelas. Di o Sr. Alcalde que pode comprender que a oposición entenda 

que hai que facer recortes, aínda que non o comparta. Lembra que na Comisión xa 

adiantou que “ian aviados” se pensan que unilateralmente vai a suspender o servizo 

que foi acordado unanimemente. Dirixíndose ao Sr. Leis o Sr. Alcalde dille que non fai 

falla que lle escriba o discurso a Armando Blanco, porque gasta moitos esforzos niso. 

Salienta o Sr. Alcalde que a crítica ao recoñecemento extraxudicial é lexítima pero que 

agora o sentido do voto determina se se paga ou non, a diferenza do que ocorría antes. 

O Sr. Alcalde manifesta que descoñece o que faría o BNG nese caso porque bloquear 

o pago ás empresas é difícil. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, opina que o tema está complicado. Salienta que está claro que a súa forma de 

ver a política é diferente á do BNG e que iso non implica que non existan temas en que 

haxa que apoialos. Opina o Sr. Parajó que o tema do bonobus foi unha conquista 
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importante para Teo, por tanto todo o que sexa para apoiar esa conquista vai a recibir o 

seu apoio. Considera o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) que é verdade que antes 

se lles criticaba cando facían recoñecementos extraxudiciais, porque se dicía que era 

ilegal, pero está visto que neste punto o que é ilegal na oposición é legal no goberno. 

Está claro que todo o que fai un traballo quere cobralo, polo que o que se está pedindo 

é traer unha alternativa, aínda sabendo que calquera que sexa o que presente esa 

alternativa lle vai a costar o seu. Opina o Sr. Parajó que cando se presente esa tarxeta 

se vai a retirar o bonobus, e ao día seguinte de que iso ocorra INTEO presentará unha 

moción para o bonobus. Salienta o Sr. Parajó que él non é partidario de meterse cos 

medios de comunicación, e que xa falou coa persoa que tiña que falar. Na nota de 

prensa non aparece nada do que vai ali, podendo ser un erro ou unha mala 

interpretación ou o que sexa. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que non ten interes en entrar en polémica 

co Sr. Parajó. Pregúntalle a este concelleiro se a moción do 25 de marzo foi presentada 

por el. 

 

O Sr. Parajó resposta afirmativamente. 

 

O Sr. Leis lembra a enmenda que se fixo e salienta que non se corresponde co de 

agora. Opina que o Sr. Alcalde volta ás descalificacións gratuitas. Pregunta o Sr. Leis 

onde está unha soa palabra donde a oposición dixera que ou se fan recortes ou se 

suspende o bonobus, engadindo que ninguén diso iso. O Sr. Leis lembra que están 

dispostos, incluso aínda estando en contra do uso do recoñecemento extraxudicial, a 

permitir o pago, pedíndose unicamenteo que o goberno asuma a súa responsabilidade. 

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta minutos, entra no Salón de Plenos a concelleira 

do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Leis dirixíndose ao Sr. Alcalde pregúntalle se cree o que di e se non se da conta 

de que está faltando o respeto aos seis concelleiros do PP ao dicir que son seis 

persoas manexadas por el. O Sr. Leis dille ao Sr. Alcalde que entende que o PSOE lle 

resulte incómodo e que ten que asumir a súa responsabilidade. Considera que a pesar 
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de toda a retórica do Sr. Alcalde non se preocupa polos problemas, estando 

equivocado se pensa que vai a intimidar ao partido socialista. Saliénta o Sr. Leis que o 

PSOE non vai a apoiar as ilegalidades de ninguén. Refírese o portavoz do PSOE ao 

dito polo Sr. Alcalde en relación a que non lle vai a contestar a todo, e sinala que iso é 

porque non lle interesa. Remata o Sr. Leis sinalando que a única forza política que se 

negou a falar co partido socialista foi o BNG. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e dille ao Sr. Alcalde que sempre está igual coa 

memoria histórica. Salienta que el non foi a ver a nota de prensa, pero que non parece 

normal cando lee na prensa que “según explica el gobierno local teense, estas facturas 

solo pueden regularizarse con el voto mayoritario del pleno, ya que se trata de pagos 

autorizados desde el año 2000, cuando el concello, presidido entonces por el popular 

Armando Blanco aprobó, a propuesta del independiente Manuel Parajó, el pago íntegro 

del transporte de viajero a las personas de la tercera edad o teenses con algún tipo de 

discapacidad reconococida formalmente”. Salienta que cando lee iso pensa que é da 

Alcaldía porque senón non poñería que “el regidor teense, Martiño Noriega, señaló que 

en estos momento el concello está “nunha situación de bloqueo na que non podemos 

pagarlle ás empresas polo traballo realizado””. O Sr. Blanco di que él non criticou aos 

medios de comunicación senón que dixo que si o puxo un medio debe sair o Sr. 

Alcalde e dicir que hai que rectificar. O Sr. Blanco salienta que o seu grupo ten respeto 

polas empresas e que sempre se pagaban as facturas ata que chegou o BNG. Opina o 

Sr. Blanco que o que di o Sr. Alcalde de que se vai a sacar o bonobus ou se vai a 

restrinxir, é de risa. Pídelle ao Sr. Alcalde que trate de solventar os problemas. O 

portavoz do PP lembra que na Comisión informativa os membros do PP abstivéronse 

ata o Pleno, que despois tiveron unha reunión e que o que colmou o vaso foi esto que 

se sacou na prensa. O Sr. Blanco pídelle ao Sr. Alcalde que traia o que se acordou e 

así desbloquearanse as facturas. Salienta o portavoz do PP que existe un acordo en 

Pleno que non se respeta polo equipo de goberno e se lle botan as empresas enriba 

aos membros da oposición. Remata o Sr. Blanco sinalando que o seu grupo non vai a 

aprobar un recoñecemento extraxudicial sen que o equipo de goberno faga as súas 

labores. 
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O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, di que xa perdeu a esperanza de convencelos pero que 

aínda así ten que voltar a facer un chamamento á responsabilidade do Sr. Blanco xa 

que tratándose do PSOE xa quedou clara a súa postura. Explica que a posición de 

todos os grupos é que siga o bonobus como está, pero que para iso resulta preciso o 

recoñecemento extraxudicial porque en tanto non exista a tarxeta cos perfís sociais a 

solución é dificil, de xeito que ou se paga ás empresas ou non se pode manter o 

servizo, xa que todo non se pode. O pago non o pode facer o equipo de goberno se 

non o autoriza o Pleno. O Sr. Alcalde pídelle aos concelleiros que non se escuden en 

temas de interpretación porque non lle parece de recibo. Salienta que se dirixe ao PP 

porque o Sr. Blanco insinuou na primeira intervención a posibilidade de absterse, razón 

pola que insiste, xa que o posicionamento do PSOE está claro. O Sr. Alcalde di que lle 

gostaría facer unha aclaración e dille ao Sr. Leis que non fale por el. Explica que este 

concelleiro puxo na súa boca cousas que non dixo e fixo insinuacións que molestan 

como a relativa a non ter estudios. Pídelle ao portavoz do PSOE que non xogue con 

esta interpretación porque hai xente con moito  criterio e personalidade aínda que non 

teña estudios. Remata o Sr. Alcalde sinalando que a situación está así e que non 

existen plans máxicos.  

 

O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, aclara que cando dixo de presentar 

o bonobus ao día seguinte non dixo que fora nas mesmas condicións. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Rey, resposta que se entra a tarxeta con perfís sociais, ese 

sería o bonobus. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

sete votos a favor (6 BNG e 1 Grupo Mixto-INTEO) e nove votos en contra (6 PP e 

3 PSOE), acorda rexeitar a proposta da alcaldía, dictaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de Facenda e Asuntos económicos, de recoñecemento 

extraxudicial de crédito 4/09. 

 

O Sr. Alcalde aclara que se había falado de meter por urxencia o tema de numeración 

do Concello pero que dado que o prazo de exposición non remata ata o 30 non foi 

posible traelo. 
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6º.- MOCIÓNS. 

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

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro, e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 

7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 

 

1.- O Sr. Parajó sinala que segundo unha reunión que tivo con seis ou sete veciños da 

aldea das Hortas quedárase en poñer o alcantarillado e non se fixo.  

 

O concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, explica que está en marcha e que o vai a facer 

Aquaguest. 

 

O Sr. Parajó sinala que tamén hai que poñer unha sinal na pista. 

 

2.- O Sr. Parajó pregunta porque non se fai todo o bacheo de Ameneiro que foi 

aprobado. 

 

O Sr. Sisto resposta que tamén se vai a executar. Explica que por unha cuestión 

económica decidiuse que o faga a cuadrilla e polas vacacións ata agora non se puido. 

 

3.- O Sr. Parajó pregunta como está o tema do cemiterio de Bamonde?. 

 

O Sr. Alcalde sinala que hai un compromiso de exectuar o acordo. Existe unha 

comunicación aos veciños e o tema está en Secretaría, dende onde se falou con algún 

dos promotores. O compromiso é de respetar e executar o acordo plenario. 

  

O Sr. Parajó pregunta se polo tanto vai para diante. 
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O Sr. Alcalde resposta afirmativamente. 

 

O Sr. Parajó sinala que os veciños están preocupados. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o entende, pero que o que está claro é que o compromiso é 

asumir o acordo plenario. 

 

4. O Sr. Parajó pregunta como está o tema da depuradora do Xirimbao.  

 

O Sr. Sisto resposta que está en funcionamento con pouca carga porque está pendente 

dun bombeo un pouco máis abaixo de Lucí. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a empresa di que a carga non é moi alta porque falta rematar 

determinados bombeos. 

 

O Sr. Sisto sinala que polo que se lle di calculan que debería quedar lista nas primeiras 

semanas de setembro. 

 

5.- O Sr. Parajó di que non se correxiu o da auga do Centro Cultural de Oza. 

 

O Sr. Sisto recoñece que non e aclara que o compromiso era para antes de que 

chegaran as choivas. 

 

6.- O Sr. Parajó pregunta en relación ao Centro Cultural de Oza, como se leva a xestión 

porque lle dixeron os veciños de Oza que o piden e que non se lles deixa e que veñen 

os de fora e si se lles deixa. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se aprobaron unhas normas e que a única denegación foi 

para celebracións particulares como vodas e bautizos, porque pode entrar en colisión 

con tecido hosteleiro. 
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7.- O Sr. Parajó di que pasou pola estrada da Deputación hacia o Sisto e abreuse unha 

cuneta que é infernal. 

 

O Sr. Sisto sinala que o Concello non executou ningunha cuneta por alí. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se mirara. 

 

8.- O Sr. Parajó interésase polo tema da limpeza, en especial das beirarrúas. 

 

O Sr. Alcalde sinala que actualmente se está co proceso de selección da cuadrilla de 

servizos básicos. A falta de xente obrigou a externalizar moitos traballos. En breve 

estará todo ao día. O Sr. Alcalde salienta que son conscientes de que existen zonas 

públicas das que haberá que asumir a limpeza. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Fenández, aclara que nese caso concreto hai pedido un 

orzamento. 

 

9.- O Sr. Parajó opina que o do desbroce está infernal. 

 

10.- O Sr. Parajó di que cando se fan as convocatorias de actividades dase un prazo, 

por exemplo ata o 15, pero ve que chegan o 16, 17 e 18 e se aceptan igual. 

 

O Sr. Alcalde resposta que así o pediu o Sr. Parajó. 

 

O Sr. Parajó pregunta se se anuncia. 

 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente. 

 

Intervén a concelleira do BNG, D.ª Carme Diéguez, e explica que estaba o prazo ata o 

15 e ela estivo de vacacións ata ese luns. Houbo xente que o meteu por rexistro, e 

houbo que chamarlle e dicirlle si si ou non. Onte veu outro e como xa había dous fora 

de prazo se lle dixo que sí. Explica a Sra. Diéguez que foi o único caso que se produciu 

mentras estaba ela de vacacións, facéndose público nos demais casos. 
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11.- O Sr. Parajó solicita que se mire o tema das bandas rugosas, porque parece que 

as que se están poñendo non son regulamentarias. 

 

O Sr. Sisto resposta que sí o son. 

 

O Sr. Parajó pregunta canto teñen de alto, respotando o Sr. Sisto que 3 e 5. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a colocación, no tema legal, coidouse, de feito en canto á 

colocación das lombas non se fixo porque había máis dúbidas. Todas as que se 

colocaron foi por solicitude dos colectivos veciñais. 

 

O Sr. Parajó insiste en que non son legais. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 

 

1.- O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que resulta preciso insistir na necesidade de 

que se solvente o problema da servidume `porque os veciños están preocupados. O Sr. 

Leis opina que tal preocupación é normal habido conta do sentido do voto do BNG. 

 

O Sr. Alcalde salienta que a posición foi clara e que se pediu unha retirada do proxecto, 

sendo iso diferente que pensar que o equipo de goberno non o vai a levar a cabo. 

 

O Sr. Leis opina que é lóxico que exista preocupación porque dende xuño non se fixo 

nada. 

 

O Sr. Sisto explica que non se pode iniciar un expediente de servidume de paso sen 

que se fagan as xestións previas. 

 

O Sr. Leis replica que se poden dar as instruccións para que se faga. 

 

2.- O Sr. Leis salienta que o Sr. Alcalde acaba de dicir que non se podían prorrogar os 

contratos dos peóns de servizos básicos, cando mediante Decreto da Alcaldía de maio 
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resolveuse aprobar a continuidade dos membros de protección civil. O Sr. Leis 

pregunta se existe un informe de Secretaría e de Intervención e se poden os grupos 

políticos ter acceso aos mesmos. 

 

O Sr. Alcalde respóstalle ao Sr. Leis que faga a solicitude. Dille a este concelleiro que 

se o que insinua e que como non se poden regularizar as prazas ata o ano o que hai 

que facer e non ter o servizo de protección civil, hai que ter en conta que o que non se 

pode asumir é non ter o servizo. 

 

3.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que en Raxó fíxose un pequeno traballo de 

pivotes e bancos e que non sabe se polos veciños se manifestou o seu descontento ao 

respeto. O concelleiro so PSOE explica que os bancos pedíronse para o campo da 

festa non para que os vexa a xente ao pasar pola estrada. 

 

O Sr. Sisto sinala que o manifestaron hoxe pola mañá. 

 

O Sr. Rama sinala que en relación aos pivotes parece que hai diferentes opinións e que 

o espazo se pode utilizar como aparcadoiro para a xente que vai a misa. Opina o Sr. 

Rama que a policía non trata a todos polo mesmo raxero, porque os fillos dos pobres 

pagan todos e outras multas rómpense. 

 

O Sr. Sisto opina que a acusación é o suficientemente seria como para que o explique, 

engadindo que os membros do BNG non a romperon. No caso de que fora certo de que 

a rompese a Policía, terá que aterse ás consecuencias. 

 

O Sr. Alcalde sinala que en relación aos bancos se a ubicación non é a axeitada se 

pode mirar un cambio. Tratándose dos pivotes debería facerse unha petición. 

 

O Sr. Sisto di que a xente que veu hoxe non falaba dos pivotes de arriba senón dos do 

parque. O lóxico é que exista unha chave na parroquia para que alguen se faga cargo 

diso. 
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O Sr. Alcalde sinala que non se atopará a un membro do equipo de goberno que faga 

observacións ás multas, sendo que incluso os familiares e o persoal do concello as 

paga. 

 

O Sr. Rama di que vai a intentar que a persoa que llo dixo a el llo diga ao Sr. Alcalde. 

 

O Sr. Alcalde resposta que llo agradecería. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco sinala que os que tiña pensado preguntar, en relación co 

tema do cemiterio de Bamonde, xa está respotado. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dez horas e trinta e cinco minutos, 

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

eu, Secretaria, dou fe. 

 

      O Alcalde                  A Secretaria 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  12 / 2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 29 DE SETEMBRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e nove de setembro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

D. Andrés Fernández Martínez 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Angel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco Martinez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D. Alexandre Leis Carlés 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

Non asiste: 

D. Carlos Rego Jorge 

Interventor: 

D. Faustino J. Villamor Iglesias 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 

 
1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 556/09 Á  622/09). 
2º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DAS 
ALEGACIÓNS PRESENTAS E APROBACIÓN DEFINITIVA DA PROPOSTA DE 
NUMERACIÓN DO CONCELLO E NOME DAS RÚAS. 

3º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O PLAN DE COOPERACIÓN 
COS CONCELLOS (PCC) 2008/2011, ANUALIDADE 2010. 

4º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DA 
PISCINA MUNICIPAL DA RAMALLOSA. 

5º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECLAMACIÓN MUNICIPAL 
SOBRE A EXECUCIÓN DA OBRA ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN 
MOUROMORTO E CANTOÑA (TEO). 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE POSICIÓN PÚBLICA DA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TEO CON RESPECTO A DECISIÓN DO IGVS DE 
NON CONSTRUÍR EN TEO O COMPROMETIDO CENTRO DE DÍA E VIVENDAS DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA EN RÉXIME DE ALUGUER. 
7º.- DITAME DA MOCIÓN BNG SOBRE O BONO SOCIAL DA TARIFA ELÉCTRICA. 
8.- DITAME DA MOCIÓN BNG SOBRE A RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. 
9º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSOE SOBRE PROPOSTA PARA DAR NOME DE 
“EZEQUIEL MOSQUERA” AO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DA RAMALLOSA. 
10º- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA Á 
ELABORACIÓN DO INFORME ANUAL SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO. 
11º.- MOCIÓNS. 
12º- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 
acto. 
 
O Sr. Alcalde traslada, en representación de todos os grupos da Corporacón, o pésame 
a concelleira do PP, D.ª Sara Currás Rey, pola perda do seu pai. 
  
A Sra. Currás agradece a todos as condolencias recibidas. 
 
A continuación pásase 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 556/09 Á  622/09). 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 21 de agosto 
ata o 24 de setembro de 2009, que comprenden os números 556 ao 622 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. 
 



 

 - 3 - 

2º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DAS 
ALEGACIÓNS PRESENTAS E APROBACIÓN DEFINITIVA DA PROPOSTA DE 
NUMERACIÓN DO CONCELLO E NOME DAS RÚAS. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía, ditaminada favorablemente pola 
Comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 25/09/09, que se 
transcribe a continuación. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Resolución das alegacións presentas e aprobación definitiva da proposta de 
numeración do Concello e nome das rúas 

Aprobada inicialmente polo Pleno Municipal o 24 de xuño de 2009 a “Proposta de 
numeración do Concello e nome das rúas” e rematado o prazo de información pública, 
cómpre resolver as alegacións presentadas e aprobar definitivamente o expediente co 
obxecto de resolver con urxencia os problemas xerados pola súa carencia, 
fundamentalmente no servizo de correos. 

No período de información pública rematado o 31 de agosto, presentáronse en tempo e 
forma 37 alegacións. Examinadas pola empresa redactora do proxecto de numeración, 
e valorando que 34 delas encaixan dentro dos criterios establecidos con carácter xeral 
para proceder á numeración, o equipo técnico propón ao Concello a aceptación das 34 
alegacións que se relacionan: 

1. Dna. María José e Dna. Manuela Freire Garabal (Rex. Entrada Nº 6975) 
solicitando numeración para a parcela nº 28 do polígono 63 do Agro das Pozas 

2. D. José Manuel Lareo Figueiras (Rex. Entrada Nª 7174) pedindo asignación de 
número por onde realmente accede á finca (camiño perpendicular ao Camiño de 
Adrán) 

3. D. José Manuel Cajaraville Varela (Rex. Entrada Nª 7300) solicitando 
numeración de portais por separado no edificio Travesía de Cacheiras, nº 96 

4. D. Juan Manuel Suárez Guerra (Rex. Entrada Nª 7368) solicitando que a súa 
propiedade sexa asignada á aldea de O Coto, como argumenta 
documentalmente 

5. D. José Manuel Sobredo Sigüeiro (Rex. Entrada Nª 7334), xustificando a 
segregación en tres partes da finca da súa propiedade e pedindo número para 
cada unha delas. 

6. D. Gabriel Carreira Mosquera, Dna. Raquel Carreira Mosquera e Dna. Marisol 
Sánchez Campos (Rex. Entrada Nª 7335), solicitando se asignen números 
distintos a chalets da súa propiedade que no listado orixinal comparten número 

7. D. Dionisio Devesa Barros (Rex. Entrada Nª 7336) pedindo correccións nas 
fincas 257, 258, 250 e 1007 do polígono 509 

8. D. José Ortigueira Gallego (Rex. Entrada Nª 7336) pedindo número para unha 
casa en ruína herdada no lugar de Samar 

9. Dna. Carmen Ben Fernández-Abelenda (Rex. Entrada Nª 7338) solicitando 
numeración para dúas casas en Agromaior 

10. Dna. Margarita Ferreira castiñeiras (Rex. Entrada Nª 7339) solicitando 
numeración de finca no Aido-Luou para a que conta con licenza urbanística 
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11. D. Antonio Malvido Carrillo (Rex. Entrada Nª 7340) solicitando que a súa finca se 
asigne ao lugar de Nespereira, como xustifica documentalmente 

12. D. José Manuel Corbelle Calviño (Rex. Entrada Nª 7341) solicitando numeración 
para unha finca da súa propiedade no lugar de Fontenlo 

13. D. Manuel Eyo Saniago (Rex. Entrada Nª 7342) solicitando que a súa finca se 
asigne ao lugar de Fontenlo, como xustifica documentalmente 

14. D. Manuel Iglesias Hermida (Rex. Entrada Nª 7343) solicitando número para 
cada un dos chalets pareados do lugar da Ribeira 

15. D. Román Ferreiro Pumeda (Rex. Entrada Nª 7344) para asignar un número á 
súa casa distinto do da finca segregada 

16. Dna. Esther Requijo Blanco(Rex. Entrada Nª 7345) solicitando número para 
unha casa da súa propiedade no lugar de Monte 

17. Dna. Serafina Midón Souto(Rex. Entrada Nª 7346) solicitando que a súa finca se 
asigne ao lugar de Noenlles, como xustifica documentalmente 

18. Dna. María Carreira Iglesias(Rex. Entrada Nª 7347) solicitando número para 
unha casa da súa propiedade no lugar de Cornide 

19. Dna. Dolores castro Tarrio (Rex. Entrada Nª 7348) solicitando número para unha 
casa da súa propiedade na Travesía da Casalonga 

20. Dna. Mercedes Moreda García (Rex. Entrada Nª 7349) solicitando número para 
unha casa da súa propiedade na parroquia de Calo 

21. D. Jorge Agulló García (Rex. Entrada Nª 7350) solicitando número para unha 
casa da súa propiedade no lugar de Texexe 

22. D. Balduíno González Castelo (Rex. Entrada Nª 7351) solicitando número para 
cada un dos chalets pareados na rúa Ledín  

23. Dna. Hortensia Jorge Baleirón (Rex. Entrada Nª 7352) solicitando número para 
cada unha das partes dunha finca segregada en Solláns 

24. D. José Rivas Rodríguez (Rex. Entrada Nª 7353) solicitando numeración para 
unha casa na rúa Cruceiro 

25. D. Carlos González Concheiro (Rex. Entrada Nª 7354) solicitando número para 
unha finca da súa propiedade no lugar de Cerdeira 

26. Dna. Mercedes Veiga Iglesias (Rex. Entrada Nª 7355) solicitando numeración 
para outra casa no lugar de Ribas nº 55 

27. Dna. Susana Martínez García (Rex. Entrada Nª 7356) solicitando numeración 
para unha casa en construción 

28. D. Manuel Mirás Calvo (Rex. Entrada Nª 7357) solicitando numeración para 
naves no lugar de Solláns 

29. D. Marcelo Fernández Pintos (Rex. Entrada Nª 7358) solicitando numeración 
para unha casa da súa propiedade no lugar de Solláns 

30. D. Marcelino Fernández Rodríguez (Rex. Entrada Nª 7359) solicitando 
numeración diferente para cada un de dous chalets no lugar de Cabovila 

31. Dna. Carmen Concepción Vigo Figueiras (Rex. Entrada Nª 7360) solicitando 
numeración para unha finca da súa propiedade no lugar de Adrán 
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32. Dna. Amelia Noya Álvarez (Rex. Entrada Nª 7361) solicitando numeración 
diferente para cada unha das dúas casas existentes na finca nº 11 do lugar de 
Adrán 

33. D. Ángel Gonzalo Regueiro Calviño (Rex. Entrada Nª 7362) solicitando 
numeración para unha finca segregada na parroquia de Luou 

34. D. Armando Blanco Martínez (Rex. Entrada Nª 7521) solicitando numeración 
para unha das fincas segregadas da súa propiedade no lugar de Cacheiras 

Vista a documentación presentada pola empresa encargada da realización dos 
traballos (S.E.C) con data de 8/09(2009 (rex. entrada nº 1372). 

Visto o informe redactad por D. Daniel Benlloch, en nome e representación de 
Servicios Inmobiliarios y Catastrales, S.L., sobre as alegacións formuladas no 
período de exposición pública, de 18/09/2009, incorporado ao expediente. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da corporación a adopción do seguinte 
acordo: 

1. Estimar as 34 alegacións arriba relacionadas presentadas en tempo e forma á 
proposta de numeración. 

Vista a documentación presentada pola empresa encargada da realización dos   
traballos (S.E.C) con data de 8/09(2009 (rex. entrada nº 1372). 

2. Rexeitar as seguintes alegacións polos motivos que se indican: 

1. Dna. Manuela Rey Varela (Rex. Entrada Nº 7493) por solicitar número 
reclamando un cambio de cualificación urbanística da finca 132 do Plano da 
Concentración Parcelaria de Cacheiras-Recesende, no lugar de Penelas. 

2. Dna. Manuela Rey Varela (Rex. Entrada Nº 7494) por solicitar número 
reclamando un cambio de cualificación urbanística da finca 131-2 do Plano da 
Concentración Parcelaria de Cacheiras-Recesende, no lugar de Penelas. 

3. D. Armando Blanco Martínez (Rex. Entrada Nº 7520), por solicitar que se 
teña en conta o acordo de poñer o seu propio nome á estrada que vai dende a 
rotonda de Catro Camiños ata Os Verxeles, cando esa estrada non se atopa 
en zona urbana polo que a súa numeración debe seguir os criterios 
establecidos para os núcleos rurais, nos que non se nomean rúas. 

3. Aprobar definitivamente a numeración das casas do Concello segundo os 
planos incorporados ao expediente, que deberán ser debidamente 
dilixenciados pola Secretaria da Corporación. 

4. Facer público o presente mediante a publicación no BOP e no taboleiro de 
anuncios da Casa do Concello. 

Teo, a 21 de setembro de 2009 

O Alcalde 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

Intervén o Sr. Sisto para explicar que se presentaron 37 alegacións durante o prazo de 
exposición, das que 34 foron admitidas á vista do informe emitido pola empresa 
encargada de realizar os traballos e 3 foron rexeitadas, dúas presentadas pola mesma 
persoa, que solicitaba unha modificación que non tiña que ver coa numeración, e a 
outra presentada polo Sr. Blanco, na que solicita que se teña en conta o acordo de 
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poñer o seu nome á estrada que vai dende a rotonda de Catro Camiños ata Os 
Verxeles, rexeitada porque esa estrada non se atopa en zona urbana  e debe seguir os 
criterios establecidos para os núcleos rurais, nos que non se nomean rúas. 

Engade que ademais das alegacións presentadas en prazo hai un escrito dunha persoa 
que solicita que se cambie o nome da rúa “Preguiza” por considerar que non é un nome 
apropiado, e despois das conversas mantidas coa interesada proponse cambiar o 
nome por rúa “Pena da Corga”, nome que responde a toponimia do lugar e que polo 
tanto por parte do grupo municipal do BNG non hai problema para aceptar o cambio. 

A continuación intervén o Sr. Parajó para manifestar que está de acordo e que polo 
tanto vai votar a favor. 

O Sr. Leis desculpa a asistencia do Sr. Rego, que non pode vir a sesión porque tiña 
unha consulta médica.  

Engade o Sr. Leis que votou en falta unha esquela do Concello con motivo do 
finamento do pai da Sra. Currás, que por outro lado debería ser unha costume para 
todos os casos. 

En relación co tema que se esta tratando pregúnta o Sr. Leis cando se quedou coa 
interesada en modificar o nome da rúa “preguiza”, porque el falou con ela esta maña e 
non lle dixo que se chegara a ese acordo, e di que en calqueira caso o PSdeG-PSOE 
vai votar a favor. 

Respostalle o Sr. Sisto que falou con ela esta tarde. 

O Sr. Blanco manifesta estar de acordo no tema da esquela, e en canto o acordo 
anuncia a abstención do seu grupo. 

O Sr. Sisto di que entonces á proposta da Alcaldía engádeselle un apartado 
modificando o nome da rúa da Preguiza que pasa a chamarse rúa Pena da Corga. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG e 3 PSOE e 1 do grupo Mixto-INTEO) e seis abstencións 
(6 PP), acorda: 
 

1.Estimar as 34 alegacións que se relacionan, presentadas en tempo e 
forma, á proposta de numeración. 

1. Dna. María José e Dna. Manuela Freire Garabal (Rex. Entrada Nº 
6975) solicitando numeración para a parcela nº 28 do polígono 63 do 
Agro das Pozas 

2. D. José Manuel Lareo Figueiras (Rex. Entrada Nª 7174) pedindo 
asignación de número por onde realmente accede á finca (camiño 
perpendicular ao Camiño de Adrán) 

3. D. José Manuel Cajaraville Varela (Rex. Entrada Nª 7300) solicitando 
numeración de portais por separado no edificio Travesía de Cacheiras, 
nº 96 

4. D. Juan Manuel Suárez Guerra (Rex. Entrada Nª 7368) solicitando que 
a súa propiedade sexa asignada á aldea de O Coto, como argumenta 
documentalmente 
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5. D. José Manuel Sobredo Sigüeiro (Rex. Entrada Nª 7334), xustificando 
a segregación en tres partes da finca da súa propiedade e pedindo 
número para cada unha delas. 

6. D. Gabriel Carreira Mosquera, Dna. Raquel Carreira Mosquera e Dna. 
Marisol Sánchez Campos (Rex. Entrada Nª 7335), solicitando se 
asignen números distintos a chalets da súa propiedade que no listado 
orixinal comparten número 

7. D. Dionisio Devesa Barros (Rex. Entrada Nª 7336) pedindo correccións 
nas fincas 257, 258, 250 e 1007 do polígono 509 

8. D. José Ortigueira Gallego (Rex. Entrada Nª 7336) pedindo número 
para unha casa en ruína herdada no lugar de Samar 

9. Dna. Carmen Ben Fernández-Abelenda (Rex. Entrada Nª 7338) 
solicitando numeración para dúas casas en Agromaior 

10. na. Margarita Ferreira castiñeiras (Rex. Entrada Nª 7339) solicitando 
numeración de finca no Aido-Luou para a que conta con licenza 
urbanística 

11. . Antonio Malvido Carrillo (Rex. Entrada Nª 7340) solicitando que a súa 
finca se asigne ao lugar de Nespereira, como xustifica 
documentalmente 

12. . José Manuel Corbelle Calviño (Rex. Entrada Nª 7341) solicitando 
numeración para unha finca da súa propiedade no lugar de Fontenlo 

13. . Manuel Eyo Saniago (Rex. Entrada Nª 7342) solicitando que a súa 
finca se asigne ao lugar de Fontenlo, como xustifica documentalmente 

14. . Manuel Iglesias Hermida (Rex. Entrada Nª 7343) solicitando número 
para cada un dos chalets pareados do lugar da Ribeira 

15. . Román Ferreiro Pumeda (Rex. Entrada Nª 7344) para asignar un 
número á súa casa distinto do da finca segregada 

16. na. Esther Requijo Blanco(Rex. Entrada Nª 7345) solicitando número 
para unha casa da súa propiedade no lugar de Monte 

17. na. Serafina Midón Souto(Rex. Entrada Nª 7346) solicitando que a súa 
finca se asigne ao lugar de Noenlles, como xustifica documentalmente 

18. na. María Carreira Iglesias(Rex. Entrada Nª 7347) solicitando número 
para unha casa da súa propiedade no lugar de Cornide 

19. na. Dolores castro Tarrio (Rex. Entrada Nª 7348) solicitando número 
para unha casa da súa propiedade na Travesía da Casalonga 

20. na. Mercedes Moreda García (Rex. Entrada Nª 7349) solicitando 
número para unha casa da súa propiedade na parroquia de Calo 

21. . Jorge Agulló García (Rex. Entrada Nª 7350) solicitando número para 
unha casa da súa propiedade no lugar de Texexe 

22. . Balduíno González Castelo (Rex. Entrada Nª 7351) solicitando 
número para cada un dos chalets pareados na rúa Ledín  

23. na. Hortensia Jorge Baleirón (Rex. Entrada Nª 7352) solicitando 
número para cada unha das partes dunha finca segregada en Solláns 
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24. . José Rivas Rodríguez (Rex. Entrada Nª 7353) solicitando numeración 
para unha casa na rúa Cruceiro 

25. . Carlos González Concheiro (Rex. Entrada Nª 7354) solicitando 
número para unha finca da súa propiedade no lugar de Cerdeira 

26. na. Mercedes Veiga Iglesias (Rex. Entrada Nª 7355) solicitando 
numeración para outra casa no lugar de Ribas nº 55 

27. na. Susana Martínez García (Rex. Entrada Nª 7356) solicitando 
numeración para unha casa en construción 

28. . Manuel Mirás Calvo (Rex. Entrada Nª 7357) solicitando numeración 
para naves no lugar de Solláns 

29. . Marcelo Fernández Pintos (Rex. Entrada Nª 7358) solicitando 
numeración para unha casa da súa propiedade no lugar de Solláns 

30. . Marcelino Fernández Rodríguez (Rex. Entrada Nª 7359) solicitando 
numeración diferente para cada un de dous chalets no lugar de 
Cabovila 

31. na. Carmen Concepción Vigo Figueiras (Rex. Entrada Nª 7360) 
solicitando numeración para unha finca da súa propiedade no lugar de 
Adrán 

32. na. Amelia Noya Álvarez (Rex. Entrada Nª 7361) solicitando 
numeración diferente para cada unha das dúas casas existentes na 
finca nº 11 do lugar de Adrán 

33. . Ángel Gonzalo Regueiro Calviño (Rex. Entrada Nª 7362) solicitando 
numeración para unha finca segregada na parroquia de Luou 

34.  Armando Blanco Martínez (Rex. Entrada Nª 7521) solicitando 
numeración para unha das fincas segregadas da súa propiedade no 
lugar de Cacheiras 

2 .Rexeitar as seguintes alegacións polos motivos que se indican: 

1. Dna. Manuela Rey Varela (Rex. Entrada Nº 7493) por solicitar número 
reclamando un cambio de cualificación urbanística da finca 132 do Plano 
da Concentración Parcelaria de Cacheiras-Recesende, no lugar de 
Penelas. 

2. Dna. Manuela Rey Varela (Rex. Entrada Nº 7494) por solicitar número 
reclamando un cambio de cualificación urbanística da finca 131-2 do 
Plano da Concentración Parcelaria de Cacheiras-Recesende, no lugar 
de Penelas. 

3. D. Armando Blanco Martínez (Rex. Entrada Nº 7520), por solicitar que 
se teña en conta o acordo de poñer o seu propio nome á estrada que 
vai dende a rotonda de Catro Camiños ata Os Verxeles, cando esa 
estrada non se atopa en zona urbana polo que a súa numeración debe 
seguir os criterios establecidos para os núcleos rurais, nos que non se 
nomean rúas. 

3.Aprobar definitivamente a numeración das casas do Concello segundo os 
planos incorporados ao expediente, que deberán ser debidamente 
dilixencidos pola Secretaria da Corporación. 
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4. Facer público o presente mediante a publicación no BOP e no taboleiro 
de anuncios da Casa do Concello. 

5.Sustituir o nome de rúa da Preguiza por Rúa Pena da Corga. 

 

 3º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O PLAN DE COOPERACIÓN 
COS CONCELLOS (PCC) 2008/2011, ANUALIDADE 2010. 

 
O Sr. Alcalde dá conta da proposta da alcaldía, ditaminada favorablemente pola 
Comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 25/09/09, que se 
transcribe a continuación. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Plan de Cooperación cos Concellos (PCC) 2008/2011, anualidade 2010 

Recibida comunicación da Deputación Provincial da Coruña do 3 de xuño de 2009 
(Rexistro de entrada 4873 do 5 de xuño de 2009) na que se comunican os prazos de 
presentación da documentación para a anualidade 2010 do PCC 2008/2011. 

Tendo en conta as Bases Reguladoras do Plan de Cooperación cos Concellos (PCC) 
2008-2011 aprobadas polo Pleno da Deputación Provincial o 30 de maio de 2008 (BOP 
núm 128 do 5 de xuño). 

Vistos os proxectos das obras que se detallan a continuación, redactados polo 
Enxeñeiro Industrial D. Manuel Novo Buján: 

- Abastecemento e saneamento en Quintáns-A Igrexa, Luou (Teo) 

- Abastecemento e saneamento en Bouñou, Rarís (Teo) 

- Abastecemento e saneamento en Mouromorto e Socastro, Calo (Teo) 

- Abastecemento e saneamento en Vilanova e Tarrío, Recesende (Teo) 

En virtude do exposto, e en consonancia coa documentación obrante no expediente, 
proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

1. Participar no Plan de cooperación cos Concellos (PCC) 2008-2011 da 
Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2010, cuxas bases se coñecen e 
aceptan na súa totalidade, e solicitar a realización dos investimentos que se 
indican de seguido: 

Denominación Orzamento total Achega municipal Achega provincial 

Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 

Quintáns-A 
Igrexa, Luou 

(Teo) 

247.297,04 € 49.459,41€ 197.837,63 € 

Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 
Bouñou, Rarís 

(Teo) 

123.336,23 € 24.667,25 € 98.668,98 € 
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Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 
Mouromorto e 
Socastro, Calo 

(Teo) 

155.627,60 € 31.125,52 € 124.502,08 € 

Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 

Vilanova e Tarrio, 
Recesende (Teo) 

114.266,44 € 22.853,29 € 91.413,15 € 

TOTAL 640.527,31 € 128.105,47 € 512.421,84 € 

2. Aprobar os correspondentes proxectos técnicos das obras arriba relacionadas 
redactados polo Enxeñeiro Industrial D. Manuel Novo Buján. 

3. Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións 
necesarios para a execución das obras 

4. Para o financiamento do importe da achega municipal, este Concello 
comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito 
dabondo para o seu financiamento 

5. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento deste investimento 

6. Autorizar á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
acredite que o Concello de Teo está ao corrente nas súas obrigas tributarias e 
coa Seguridade Social 

7. Facultar ao Alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

Teo, a 21 de setembro de 2009. 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

Intervén o Sr. Sisto para dicir que como consecuencia da última Xunta de Portavoces 
fíxose unha relación de núcleos do Concello que non tiñan saneamento, agrupándoos 
en núcleos de mais de 20 casas, de 20 a 10 casas e de menos de 10 casas, e en base 
a eses datos incluíronse as obras nos proxectos que se propoñen. 

Engade que incluíndo todas estas obras no ano 2010 o Concello ten que facer un 
esforzo importante, tendo en conta que a achega municipal é do 20% dos proxectos. 

O Sr. Parajó di que está de acordo coa proposta, e que polo tanto vai votar a favor. 

A continuación intervén o Sr. Leis e aclara que o PSOE sempre vota a favor das obras 
do PCC, e que neste caso tamén o vai facer, aínda que non asista ás Xuntas de 
Portavoces. Aclara que os membro do PSOE non asisten ás Xuntas de Portavoces 
porque o grupo de goberno a convoca cando lle interesa e despois, como pasou co 
FEIL, non se teñen en conta os acordos. Ademais considera que as Xuntas de 
Portavoces deberían ter unha periodicidade e un formato preestablecido. 
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Intervén o Sr. Blanco para manifestar que o PP tamén está de acordo coas obras 
propostas. 

O Sr. Leis di que é discutible o criterio utilizado para escoller as obras e considera que 
se debería seguir un Plan director que permitira que as obras teñan continuidade e non 
facer obras como o saneamento en Mallos que logo non se poden utilizar. 

O Sr. Sisto dille ao Sr. Leis que o saneamento de Mallos non está en funcionamento 
por causa do transformador de Fenosa, non porque teña ou non continuidade. 

Intervén o Sr. Alcalde para convidar aos concelleiros do PSdeG-PSOE a que asistan ás 
Xuntas de Portavoces e que aporten as súas propostas para así poder telas en conta. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 do PP, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO-), 
acorda: 
 

1. Participar no Plan de cooperación cos Concellos (PCC) 2008-2011 da 
Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2010, cuxas bases se coñecen e 
aceptan na súa totalidade, e solicitar a realización dos investimentos que se 
indican de seguido: 

 

Denominación Orzamento total Achega 
municipal 

Achega 
provincial 

Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 

Quintáns-A 
Igrexa, Luou 

(Teo) 

247.297,04 € 49.459,41€ 197.837,63 € 

Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 
Bouñou, Rarís 

(Teo) 

123.336,23 € 24.667,25 € 98.668,98 € 

Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 
Mouromorto e 
Socastro, Calo 

(Teo) 

155.627,60 € 31.125,52 € 124.502,08 € 

Proxecto de 
Abastecemento e 
saneamento en 

Vilanova e Tarrio, 
Recesende (Teo) 

114.266,44 € 22.853,29 € 91.413,15 € 

TOTAL 640.527,31 € 128.105,47 € 512.421,84 € 
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2. Aprobar os correspondentes proxectos técnicos das obras arriba 
relacionadas redactados polo Enxeñeiro Industrial D. Manuel Novo Buján. 

3. Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións 
necesarios para a execución das obras 

4. Para o financiamento do importe da achega municipal, este Concello 
comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito 
dabondo para o seu financiamento 

5. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento deste investimento 

6. Autorizar á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
acredite que o Concello de Teo está ao corrente nas súas obrigas tributarias e 
coa Seguridade Social 

7. Facultar ao Alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

 

4º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DA 
PISCINA MUNICIPAL DA RAMALLOSA. 

 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcadía de 22/09/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 
25/09/2009, que se recolle a continuación. 
 

“PROPOSTA ALCALDÍA 
 
ASUNTO: Expediente de resolución do contrato de obras de construcción da piscina 
cuberta municipal do Concello de Teo. 
 Considerando que o Pleno da Corporacion, na sesión ordinaria de 27/07/2009, 
acordou declarar a caducidade do procedemento de resolución do contrato de obras de 
construcción da piscina cuberta municipal do Concello de Teo, subscrito con data de 
16/08/2007, entre o Concello de Teo e a sociedade Suso Fernández S.L., incoado 
mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 15/12/2008 de conformidade co 
disposto nos artigos 42.3 a) e 44.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, ordeando o 
arquivo das actuacións cos efectos previstos no art. 92 da Lei 30/1992, de 26 de 
novembro. 
 
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado ao Consello Consultivo 
de Galicia (rex. saída nº 3824, de 07/08/2009), Caixa Galicia (rex. saída nº 3826, de 
10/08/2009) e Suso Fernández S.L. (rex. saída nº 3827 de 10/08/2009).  
Considerando que por Decreto da Alcaldía de 14/08/2009 (nº 544/2009) iniciouse un 
novo expediente de resolución do contrato administrativo de obras de construcción da 
piscina cuberta municipal do Concello de Teo, subscrito con data de 16/08/2007 entre o 
Concello de Teo e a empresa constructora Suso Fernández S.L., por incumprimento 
dos prazos establecidos para a execución da obra por causas imputables ao 
contratista, con incautación da garantía definitiva  (aval de Caixa Galicia de 25/06/2007 
(rex. entrada nº 4540, de 27/06/2007 por importe de 72.000,00 €), de conformidade co 
previsto nos artigos 95, 111 e) e 113 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de 
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xuño, debendo, no seu caso o contratista, indenmizar á Adminsitración polos danos e 
perxuizos ocasionados no que excedan do importe da garantía, dándolle un prazo de 
vista do expediente e audiencia de 10 días naturais de acordo co disposto no art. 109 
do R.D. 1098/2001, de 16 de xuño. 
Considerando que no Decreto de inicio citado se resolveu incorporar toda a 
documentación obrante no expedietne de resolución do contrato iniciado mediante 
acordo da Xutna de Goberno Local de 15/12/2008 e declarado caducado polo Pleno da 
Corporación, mediante acordo de 29/07/2009 e o informe técnico de 12/08/2009, sobre 
a situación das obras de execución da piscina municipal cuberta en A Ramalosa, Teo. 
Visto que o citado acordo foi debidamente notificado a Suso Fernández S.L. con data 
de 27/08/09 (rex. saída nº 4134) e a entidade financeira Caixa Galicia, como avalista do 
anterior, con data de 27/08/09 (rex. saída nº 4135). 

Visto que durante o período de audiencia non se presentaron alegacións 

Visto o informe de Secretaría e Intervención de data 11/12/08, incorporado ao 
expediente e os informes do arquitecto municipal de 01/12/2008,  xuño de 2009 e 
12/08/2009. 
En virtude do exposto proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.-Resolver o contrato administrativo de obras de construcción da piscina 
cuberta municipal do Concello de Teo, subscrito con data de 16/08/2007 entre o 
Concello de Teo e a empresa constructora Suso Fernández S.L., de conformidade co 
previsto nos artigos 95, 111 e) e 113 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de 
xuño. 
Segundo.- Incautar a garantía definitiva constituída, consistente nun aval de Caixa 
Galicia de 25/06/2007 (rex. entrada nº 4540, de 27/06/2007), debendo, no seu caso, o 
contratista indemnizar á Adminsitración os danos e perxuizos ocasionados no que 
excedan do importe da garantía incautada que serán determinados, no seu caso, polos 
servizos técnicos. 
Terceiro.- Notificar o presente acordo aos interesados, con sinalamento dos recursos 
procedentes. 

En Teo, a 22 de setembro de 2009 
Martiño Noriega Sánchez” 

 
 
Obran no expediente informe de Secretaría e Intervención de 11/12/2008 e Informe do 
arquitecto sobre a situacion das obras de execución da piscina municipal cuberta en A 
Ramallosa, Teo, de 12/08/2009, incorporados ao expediente de acordo co Decreto da 
Alcaldía de 14/08/2009 (nº 544), que se reproducen a continuación: 
 

 
“INFORME DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN 

 
O abeiro dos artigos 59.2 do R. D. Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas (TRLCAP) e 214.2 a) do R.D. 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRFL, emítese o presente que versa 
sobre: 
 
Asunto: Resolución de contrato de obras de Construcción da piscina cuberta municipal do 
Concello de Teo. 



 

 - 14 - 

ANTECEDENTES 
 

1.- Na sesión ordinaria de 30/01/2007, o Pleno acordou aprobar a proposta da alcaldía sobre a 
aprobación do expediente de contratación da obra de piscina cuberta climatizada de Teo. 
2.- Tramitado o procedemento de contratación, mediante a forma de concurso e procedemento 
aberto, a Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria de 25/05/2007 acordou adxudicar o 
contrato á empresa Suso Fernández S.L., ratificándose polo Pleno con data de 06/07/2007, e 
formalizándose o contrato en documento administrativo con data de 16/08/2007. 
3.- Acta de replanteo e inicio de obra de 12/12/2007. 
4.- Con data de 01/12/2008, emítese informe técnico polo director de obra e arquitecto do 
concello, D. Ignacio Soto González. 
5.- Providencia da Alcaldía de data 02/12/2008, por medio da cal se solicita a emisión do presente. 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 

- Lei 30/2007, de 30 outubro, de Contratos do Sector Público. Disposición transitoria primeira e 
Disposición adicional segunda (LCSP). 

- R.D. Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de 
Contratos das Administración Públicas (TRLCAP). 

- R.D. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos 
das Administracións Públicas (RXLCAP). 

- R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións 
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL). 

- Lei 5/1997, de 5 de agosto, de Administración local de Galicia (LALGA). 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL). 

 
FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

 
Primeiro. Extinción dos contratos: cumprimento e resolución – De acordo co previsto no artigo 
109 do TRLCAP, os contratos administrativos extínguense por cumprimento ou por resolución. 
Polo que se refire á segunda das formas de extinción citadas, de acordo co disposto no artigo 59 
do TRLCAP, o órgano de contratación ostenta a prerrogativa de acorda-la resolución dos 
contratos e determina-los efectos desta, dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e 
efectos sinalados no citado texto legal. 
Segundo. Resolución: causas, procedemento e efectos  – O TRLCAP recolle no seu artigo 111 as 
causas de resolución que resultan aplicables aos contratos administrativos en xeral, ás que hai 
que engadir, tal e como recolle o apartado i) do artigo citado, “as que se sinalen especificamente 
para cada categoría de contrato” na propia lei. A estes efectos e polo que refire ao contrato de 
obras, haberá que ter en conta as causas de resolución recollidas no art. 149 do mesmo texto 
legal. Segundo recolle o TRLCAP (artigo 112), a resolución do contrato acordarase polo órgano de 
contratación, de oficio ou a instancia do contratista, no seu caso, mediante procedemento na 
forma que regulamentariamente se determine. Neste senso o RXLCAP recolle no seu artigo 109 o 
procedemento para a resolución dos contratos. Da aplicación das causas de resolución e dos seus 



 

 - 15 - 

efectos ocúpase o TRLCAP, con carácter xeral, nos seus artigos 112 e 113 e polo que se refire 
especificamente ao contrato de obras, no seu artigo 151. 
Á vista do exposto e polo que interesa a estes efectos en relación ao contrato de obras de 
construcción da piscina cuberta municipal do Concello de Teo, subscrito entre este último e Dª. 
M.ª Soledad Roqueiro Vecino, representante da empresa Suso Fernández S.L., con data de 16 de 
agosto de 2007, hai que ter en conta os seguintes aspectos: 
• Causas de resolución. O artigo 111 do TRLCAP recolle, no seu apartado e) como causa de 
resolución “a demora no cumprimento dos prazos por parte do contratista....”. A causa de 
resolución citada hai que poñela en relación co previsto no artigo 95 do TRLCAP, segundo o cal o 
contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización do 
mesmo, así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva, non precisando, a 
constitución en mora do contratista, intimación previa por parte da Administración. Seguindo co 
disposto no mesmo artigo cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, incorrera en 
demora respecto ao cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente 
pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 20 por 
cada 100.000 pesetas (0,12 por 601,01 euros) do prezo do contrato. Cada vez que as penalidades 
por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación 
estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa 
execución con imposición de novas penalidades (art. 95.4). A Administración terá a mesma 
facultade á que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte do contratista 
dos prazos parciais, cando se prevera no prego de cláusulas administrativas ou cando a demora 
no cumprimento de aqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do 
prazo total (art. 95.5). De acordo co disposto no artigo 96 do TRLCAP no suposto á que se refire o 
artigo 95 “se a Administración optase pola resolución, esta deberá acordarse polo órgano de 
contratación sen outro trámite preceptivo que a audiencia ó contratista e, cando se formule 
oposición por parte deste, o dictame do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da 
Comunidade Autónoma respectiva”.  
Do informe do arquitecto incorporado ó expediente, de data 01/12/2008, despréndese que existe 
un incumprimento dos prazos do execución do contrato por parte do contratista que dará lugar a 
un incumprimento do prazo total. 
• Procedemento de resolución – Segundo recolle o TRLCAP (artigo 112), a resolución do 
contrato acordarase polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista, no seu 
caso, mediante procedemento na forma que regulamentariamente se determine. Neste senso o 
RXLCAP recolle no seu artigo 109 o procedemento para a resolución dos contratos, que se 
concreta para o suposto que nos ocupa e seguindo o previsto no artigo 96 TRLCAP, nos seguintes 
trámites: 

- Audiencia ao contratista por prazo de dez días naturais, no caso de proposta de oficio. 
- Audiencia, no mesmo prazo anterior, do avalista ou asegurador se se propón a 

incautación da garantía. 
- Ditame do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da Comunidade 

Autónoma respectiva, cando se formule oposición por parte do contratista. 
 

Todos os trámites e informes preceptivos dos expedientes de resolución dos contratos 
consideraranse de urxencia e gozarán de preferencia para o seu despacho polo órgano 
correspondente (art. 111.2 TRLCAP). 
• Efectos da resolución - Ante unha eventual resolución do contrato, haberá que ter en conta 
tamén os efectos desta de acordo coa normativa aplicable, concretamente os previstos no artigo 
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113 TRLCAP. Segundo os apartados cuarto e quinto do artigo citado cando o contrato se resolva 
por incumprimento culpable do contratista lle será incutada a garantía e deberá, ademais, 
indenmizar a Administración os danos e perxuizos ocasionados no que excederan do importe da 
garantía incatuada, debendo, en todo caso conter o acordo de resolución pronunciamento expreso 
acerca da procedencia ou non da perda, devolución ou cancelación da garantía constituída. A 
estes efectos hai que ter en conta tamén o disposto no artigo 113 do RXLCAP, segundo o cal nos 
casos de resolución por incumprimento culpable do contratista, a determinación dos danos e 
perxuizos que deba indemnizar éste se levará a cabo polo órgano de contratación en decisión 
motivada previa audiencia do mesmo, atendendo, entre outros factores, ó retraso que implique 
para o investimento proxectado e os maiores gastos que ocasione á Administración.  
Tratándose dos efectos dunha eventual resolución do contrato haberá tamén que ter en conta, no 
seu caso, o previsto no artigo 151 do TRLCAP, nos seus apartados 1 e 5. Así segundo o artigo 
151.1 a resolución do contrato dará lugar á comprobación, medición e liquidación das obras 
realizadas con arranxo ó proxecto, fixando os saldos pertinentes a favor ou en contra do 
contratista. Será necesaria a citación deste, no domicilio que figure no expediente de contratación, 
para a súa asistencia ó acto de comprobación e medición. Pola súa parte segundo o artigo 151.5 
cando as obras teñan que ser continuadas por outro empresario ou pola propia Administración con 
carácter de urxencia, por motivos de seguridade ou para evitar a ruína do construído, o órgano de 
contratación, unha vez que notificara o contratista a liquidación das executadas, poderá acordar a 
súa continuación, sen perxuizo de que o contratista poida impugnar a valoración efectuada ante o 
propio órgano. O órgano de contratacion resolverá o que proceda no prazo de quince días. 
Cuarto. Garantía - Polo que se refire á garantía hai que ter en conta, que de conformidade co 
previsto no art. 113.4 e 5 do TRLCAP “cando o contrato se resolva por incumprimento culpable do 
contratista lle será incautada a garantía e deberá ademais indemnizar á Administración os danos e 
perxuizos ocasionados no que excedan do importe da garantía incautada”, debendo o acordo de 
resolución conter pronunciamento expreso acerca da procedencia ou non da perda, devolución ou 
cancelación da garantía constituída.  
Quinto. Competencia - De acordo co art. 59 do TRLCAP a competencia para acorda-la resolución 
do contrato corresponde ao órgano de contratación, é dicir, ó órgano da entidade local competente 
para contratar segundo a Lei. Polo que sendo o Pleno o órgano, no seu día, competente para 
acordar a adxudicación do contrato correspondente, correspóndelle a este a competencia para 
acordar, no seu caso, a resolución do mesmo. 
De conformidade con todo o exposto, os que subscriben formulan as seguintes CONCLUSIÓNS: 
1.- A resolución do contrato por incumprimento dos prazos de execución por causas imputables ó 
contratista resulta posible á vista da documentación óbrante no expediente, en especial tendo en 
conta o informe do director de obra de 01/12/2008, habida conta da imposibilidade  de rematar as 
obras no tempo que resta para a execución do contrato, estando en todo caso a Administración 
facultada tamén neste caso, conforme o previsto no artigo 95 do TRLCAP, para impoñer  
penalidades diarias na contía prevista no artigo citado. No caso de optar pola resolución do 
contrato e polo que se refire aos efectos desta, haberá que estar ao previsto no fundamento 
xurídico segundo en canto á incautación da garantía definitiva e á indemnización dos danos e 
perxuizos ocasionados no que excederan do importe da mesma, para o caso de que o contrato se 
resolva por incumprimento culpable do contratista, e o previsto no artigo 151 en canto á liquidación 
das obras executadas. 
2.- No caso de resolución do contrato haberá que seguir os trámites aos que se refire o art. 96 do 
TRLCAP, segundo o exposto no fundamento xurídico terceiro do presente, debendo dárselle 
audiencia ó contratista e solicitarse ditame do Consello Consultivo de Galicia, para o caso de que 
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se formule oposición por parte de aquel. O acordo de resolución deberá conter, segundo o 
previsto no art. 113.5 do mexmo texo legal, pronunciamento expreso acerca da procedencia ou 
non da perda, devolución ou cancelación da garantía constituída, debendo darse igualmente 
audiencia o avalista se se propón a incautación da garantía. 

En Teo, a 11 de decembro de 2008 
             A Secretaria           O Interventor 
      Virginia Fraga Díaz                      Faustino Villamor Iglesias 
 
 
“INFORME SOBRE A SITUACION DAS OBRAS DE EXECUCIÓN DA PISCINA 
MUNICIPAL CUBERTA EN A RAMALLOSA, TEO 
O presente informe refirese á situación actual das obras da piscina cuberta climatizada 
municipal, proxecto que forma parte do programa da segunda fase do plan de piscinas 
climatizadas para concellos da provincia cunha pobación superior aos 10.000 
habitantes. 
Antecedentes: 
Con data 16 de agosto do 2007 o Concello de Teo firma un contrato para a 
construcción de dita obra coa sociedade Suso Fernandez S.L., CIF B32.283.624 e 
domicilio social C/ Cesareo González nº1, 32005 Ourense. Según o contrato o 
orzamento da contrata das obras será de 1.800.000 €. 
Con data 12 de decembro de 2007 asinase o acta de replanteo e inicio das obras en 
presencia do Alcalde de Teo, de Suso Fernandez en representación da contrata, do 
arquitecto municipal como director da obra, dos aparelladores municipais como 
directores da execución da obra, e de Patricia Armada Iglesias como coordinadora de 
seguridade e saúde da obra en fase de execución, dandose a obra por iniciada. 
As obras  foronse desarrollando conforme o proxecto aprobado, executando a 
cimentación, asi como a soleira e lousa do vaso da piscina. A finais do mes de xuño as 
obras  pararonse, quedando en absoluto estado de abandono, e non realizando dende 
entón ningún novo traballo por prazo de mais de sete meses. 
No mes de xaneiro de 2009 Mª Soledad Roqueiro Vecino en nome de Suso Fernandez 
S.L. presenta con rexistro de entrada nº 425 alegación na que se opón o inicio do 
expediente de resolución do contrato de obras da construcción  da piscina municipal do 
Concello de Teo, considerando que en contra da opinion vertida polo técnico municipal 
as obras se rematarán no prazo previsto. 
No mes de febreiro de 2009 a empresa adxudicataria volve a retomar a execución das 
obras executando as paredes do vaso da piscina, muros de soto, e forjado alveolar 
techo da planta soto. Estas obras desenrrolanse a baixo ritmo de traballo, aunque con 
continuidade e permanentes promesas da empresa adxudicataria de aumentar a 
dotación de traballadores dedicados a obra e de aumentar o ritmo dos traballos. 
Na primeira semana do mes de xuño de 2009 e durante tres días os tajos permanecen 
parados por no presentarse ningun traballador  na obra.  
Dende o 15 de xuño de 2009 ata a data de hoxe as obras se encontran paralizadas, 
por parte da empresa adxudicataria.  
Informo: 
As obras executadadas a data de hoxe poden estimarse en un importe de contrata de  
214.000 € IVE engadido, o que se corresponde co 11,60 % do total da obra a executar. 
Nos informes de datas decembro de 2008 e xuño de 2009, o técnico que suscribe 
advertía da imposibilidade técnica, material e humana de finalizar a obra no tempo que 
restaba ata cumprir co prazo de execución. 
Con data 12 de agosto de 2009 rematou o prazo de 20 meses para a execución das 
obras tal e como se fixaba na acta de replanteo e inicio da obra de data 12 de 
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decembro de 2007, asinada polo constructor, o director , os directores da execución, o 
coordinador de seguridade e saúde e o promotor da obra. 
Con data 12 de agosto de 2009 Ignacio Soto González e Javier Castro Martinez como 
directores da obra emiten informe técnico sobre as partidas de obra con execución 
deficiente na construcción da piscina municipal de Teo. (adxuntase) 
A data de hoxe non se presentou pola empresa adxudicataria das obras aos técnicos 
directores ni ao Concello os resultados do control de calidade do hormigón empregado 
na obra e realizado por empresa autorizada. 
É o que informo o meu saber e salvo mellor criterio aos efectos oportunos. 
Teo, 12 de agosto de 2009   
O Arquitecto”. 
 
O Sr. Alcalde aclara que se trata dun último paso para darlle unha solución a este 
problema da piscina coa resolución do contrato e a incautación da garantía definitiva. 
 
Neste momento abandona a sesión a concelleira do BNG D.ª Carme Hermida Gulías, 
sendo as 20 horas e 20 minutos. 
 
Continua o Sr. Alcalde dicindo que é necesario dar este paso para poder continuar 
coas obras da piscina adxudicándollas a outra empresa. 
 
O Sr. Parajó pregunta se houbo algunha alegación de Caixa Galicia. 
 
Respóstalle a Secretaria que non e que falou coa oficina de Caixa Galicia e dixeron que 
non tiñan previsto presentar ningunha alegación. 
 
O Sr. Parajó di que nese caso está de acordo coa proposta da alcaldía. 
 
O Sr. Leis manifesta que o seu grupo tamén está de acordo. 
 
Intervén o Sr. Blanco para preguntar se o expediente se mandou ao Consello 
Consultivo, e engade que en calquera caso nestes temas hai que ser prudentes polo 
que o seu grupo vaise abster. 
 
Sendo as 20 horas e 23 minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do BNG, D.ª 
Carme Hermida Gulías. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que este tema non ten outra saída que a resolución do 
contrato porque a empresa adxudicataria está en suspensión de pagos e non vai facer 
a obra e nese caso hai que incautar o aval. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis abstencións (6 
PP), acorda: 

Primeiro.-Resolver o contrato administrativo de obras de construcción da piscina 
cuberta municipal do Concello de Teo, subscrito con data de 16/08/2007 entre o 
Concello de Teo e a empresa constructora Suso Fernández S.L., de conformidade 
co previsto nos artigos 95, 111 e) e 113 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 
de xuño. 
Segundo.- Incautar a garantía definitiva constituída, consistente nun aval de 
Caixa Galicia de 25/06/2007 (rex. entrada nº 4540, de 27/06/2007), debendo, no seu 
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caso, o contratista indemnizar á Adminsitración os danos e perxuizos 
ocasionados no que excedan do importe da garantía incautada que serán 
determinados, no seu caso, polos servizos técnicos. 
Terceiro.- Notificar o presente acordo aos interesados, con sinalamento dos 
recursos procedentes. 

 

5º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECLAMACIÓN MUNICIPAL 
SOBRE A EXECUCIÓN DA OBRA ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN 
MOUROMORTO E CANTOÑA (TEO). 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta que se transcribe a continuación e que foi 
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e 
infraestructuras de 25/09/09. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Reclamación municipal sobre a execución da obra Abastecemento e saneamento en 
Mouromorto e Cantoña (Teo) 

Exposición de motivos 

O proxecto da obra Abastecemento e saneamento en Mouromorto e Cantoña (Teo) foi 
redactado polo enxeñeiro de camiños Gilberto Rodríguez Rodríguez (ACIMA Ingenieros), 
cun custe total de 199.986,61€. Foi entregado ao Concello en agosto de 2008 e remitido 
nesas datas á Consellería de Medio Ambiente. A redacción do proxecto tivo un custe de 
5.852,98€. 

O 8 de setembro de 2008 recíbese notificación no concello do Subdirector Xeral de 
Programación e Proxectos da Consellería de Medio Ambiente no que se afirma que a obra 
é promovida de oficio pola Administración Hidráulica de Galicia e financiada integramente 
por esta, dentro da Programación de infraestruturas hidráulicas de abastecemento e 
saneamento en pequenos núcleos de poboación para o período 2008-2014. Nese mesmo 
escrito solicítase unha certificación do Concello referida a diversos aspectos do trámite 
administrativo, documentación que foi remitida o 30 de outubro de 2008. 

O 16 de decembro de 2008 recibiuse no Concello un fax da Subdirección Xeral de 
Programación e Proxectos con “observacións ao proxecto” para que “nos sexa remitido a 
maior brevidade o documento corrixido”. Para cumprimentar esta demanda o redactor do 
proxecto elabora un Anexo que se remite á Consellería de xeito que, unha vez corrixido, no 
DOG do 8 de abril de 2009 a obra sae a pública licitación. A petición da propia Consellería, 
o anexo se refunde co proxecto orixinal dando lugar a un reformado que se traslada á 
Consellería en xuño de 2009. 

Sorpresivamente, sen comunicación nen consulta previa ao Concello, no DOG do 14 de 
agosto de 2009 a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos fai pública a renuncia 
á celebración do contrato da obra e desiste do procedemento de adxudicación, 
argumentando supostos defectos técnicos no proxecto.  

Resulta ridículo que o Goberno da Xunta de Galicia manteña ese tipo de xustificacións 
cando foron os Servizos Técnicos da propia Consellería os que mandaron modificar o 
proxecto inicial para adaptalo ao seu gusto e, unha vez corrixido, decidiu sacalo a pública 
licitación. 

Consecuentemente, proponse ao Pleno da Corporación adoptar o seguinte ACORDO: 
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1. Manifestar o desacordo coa decisión da Empresa Pública de Obras e Servizos 
Hidráulicos publicada no DOG do 14 de agosto pola que se fai renuncia á 
celebración do contrato da obra Abastecemento e saneamento en Mouromorto e 
Cantoña (Teo) e se desiste do procedemento de adxudicación. 

2. Comunicar á Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e á 
Presidencia da Xunta de Galicia, o malestar da Corporación Municipal de Teo pola 
suspensión dunha obra xa licitada, que consideramos necesaria e prioritaria, pois 
Mouromorto é o maior núcleo de poboación do Concello que non dispón de 
saneamento e no que a propia Consellería, a través de Augas de Galicia, ten 
denunciado a existencia de vertidos e ameazado ao Concello coa apertura de 
expedientes sancionadores. 

3. Solicitar ao Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que 
modifique esa decisión e proceda con urxencia á adxudicación e contratación da 
obra, retomando o procedemento administrativo no punto no que foi suspendido. 

Teo, 21 de setembro de 2009” 

 

Intervén o Sr. Sisto para dicir que o proxecto negociouse coa Consellería de Medio 
Ambiente, fíxose o proxecto e solicitáronse as obras, solicitando a Consellería 
documentación complementaria que se enviou, remitíndose posteriormente un proxecto 
refundido. Explica no mes de abril publicouse no DOGA a licitación, e posteriormente 
no DOGA de 14 de agosto a Consellería, sen previa comunicación ao Concello, publica 
a renuncia á adxudicación das obras que estaban licitadas. Engade o Sr. Sisto que o 
que se lle reclama á Consellería é que reconsidere a decisión de renunciar á 
celebración do contrato e, cando menos, que se digan as razóns para non considerar a 
obra prioritaria, cando se trata de actuacións que evitarían as reiteradas infracións que 
Augas de Galicia ven  atribuíndo á este Concello. 

O Sr. Parajó considera que se trata dun tema delicado e que pon de manifesto a forma 
de facer política tanto por parte do Concello como da Xunta anterior e da actual. 
Engade que o Concello non actuou coa dilixencia debida e tardou demasiado tempo en 
aportar a documentación complementaria que pedía a Xunta e pola súa parte a Xunta 
anterior non deixou as cousas atadas e a Xunta actual non respeta os acordos, 
pagando as consecuencias de todo o acontecido os veciños de Teo. Entende que o 
Concello non debe renunciar a esta obra e debe facer as xestións que sexan precisas, 
pero di que a culpa é dos tres, do Concello, da Xunta anterior e ca Xunta actual. 

O Sr. Leis di que o PSdeG-PSOE vai votar a favor da proposta porque á vista dos 
informes hai unha actuación da Xunta que, cando menos, é inxusta. Engade que 
entende a postura do Sr. Parajó pero que este é un caso no que se pon de manifesto o 
dos “gobernos amigos”, cando os gobernos o que teñen é que ser amigos dos 
cidadáns. Di que podería entender a actuación da Xunta se dera razóns obxetivas, 
razóns de caracter económico por exemplo, pero que neste caso non se alegaron 
razóns deste tipo, excepto as deficiencias técnicas que non é un argumento 
consistente. O Sr. Leis dille ao PP que neste caso debería denunciar, de xeito 
amigable,  a actuación da Xunta para que retome o proxecto e contrate a obra. Anuncia 
o Sr. Leis o voto a favor do seu grupo. 

O Sr. Blanco dille ao Sr. Parajó que o actual goberno da Xunta leva dous meses no 
goberno  e que dende que o Concello remitiu o proxecto reformado á Xunta anterior 
tivo tempo suficiente para contratar as obras. 
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O Sr. Blanco pregúntalle ao Alcalde que xestións se fixeron dende a publicación no 
DOG do 14 de agosto do desistimento da adxudicación, e engade que os motivos 
dados pola Xunta son claros “existen defectos esenciais que fan imposible a execución 
do proxecto”, atopándose neste mesmo caso concellos do PP e do PSdeG-PSOE. Di o 
Sr. Blanco que habería que mandar un escrito á Xunta preguntando que deficiencias 
había no proxecto, ademais ao Concello non chegou ningún escrito comunicando a 
decisión  de renunciar á contratación e polo tanto o PP vaise abster. 

Respóstalle o Sr. Alcalde que pode entender a intervención do Sr. Parajó, aínda que 
non a comparte, pero ao Sr. Blanco non o entende e acláralle que a decisión 
publicouse no DOG e a día de hoxe non hai financiación para ese proxecto e polo tanto 
a postura da Xunta está clara, aínda que non se lles comunicou nada aos concellos 
afectados, polo que quedan nunha situación de indefensión total. 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que non comparte o reparto de culpas porque a única 
culpable é a Xunta, e as datas de remisión da documentación veñen determinadas 
polos traballos do técnico e en calquera caso dende que se mandou a documentación 
requirida ata que se publicou no DOG a licitación pasou un tempo que require o 
procedemento de contratación e que non se lle pode atribuír ao Concello, en calquera 
caso o proxecto estaba sacado a licitación e non se poden alegar razóns técnicas para 
suspender a contratación. O Sr. Alcalde dille ao Sr. Blanco que a administración debe 
estar por riba de personalismos de “os teus ou os meus”  e que polo tanto espera que a 
Xunta reconsidere esta decisión, postura que tamén defende a FEGAMP.  

O concelleiro de INTEO pídelle ao grupo municipal do PP que reconsidere a súa 
decisión e vote a favor da proposta da alcaldía. 

O Sr. Parajó di que ten claro que esta non é a forma de facer política, e que co seu voto 
non vai perxudicar aos veciños de Teo, pero dito esto hai que lembrar que a Xunta 
anterior non recibía ao Sr. Blanco nin lle daban un duro, pero que de todas formas vai 
votar a favor da proposta. 

O Sr. Leis di que o que se esta cuestionando son os interese dos veciños de Teo que 
non ten nada que ver coa confrontación política, e entende que na proposta da alcaldía 
non se aprecia intencionalidade política e está redactada en temos respetuosos 
defendendo os intereses de Teo, ao igual que o PSOE non está pensando en posicións 
partidistas. Dille ao Sr. Blanco que o goberno da Xunta é de todos non hai “noso nin 
voso”, engadindo que a xustificación dos prazos non é valida porque non é a razón que 
utiliza a Xunta para xustificar  a súa decisión  e polo tanto o PSdeG-PSOE vai a votar a 
favor da proposta. 

O Sr. Blanco di que se a Xunta estivera en contra dos veciños de Teo non 
aprobaríamos os proxectos que acabamos de aprobar e o PP quere o mellor para os 
veciños, pero entende que hai deficiencias no proxecto e que nese caso a 
responsabilidade é do equipo de goberno .O Sr. Blanco reitera a abstención do seu 
grupo. 

 

O Sr. Alcalde agradécelle ao Sr. Blanco a súa postura simbólica de abstención. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis abstencións do 
PP, acorda: 
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1. Manifestar o desacordo coa decisión da Empresa Pública de Obras e 
Servizos Hidráulicos publicada no DOG do 14 de agosto pola que se 
fai renuncia á celebración do contrato da obra Abastecemento e 
saneamento en Mouromorto e Cantoña (Teo) e se desiste do 
procedemento de adxudicación. 

2. Comunicar á Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
e á Presidencia da Xunta de Galicia, o malestar da Corporación 
Municipal de Teo pola suspensión dunha obra xa licitada, que 
consideramos necesaria e prioritaria, pois Mouromorto é o maior 
núcleo de poboación do Concello que non dispón de saneamento e 
no que a propia Consellería, a través de Augas de Galicia, ten 
denunciado a existencia de vertidos e ameazado ao Concello coa 
apertura de expedientes sancionadores. 

3. Solicitar ao Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas que modifique esa decisión e proceda con urxencia á 
adxudicación e contratación da obra, retomando o procedemento 
administrativo no punto no que foi suspendido. 

 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE POSICIÓN PÚBLICA DA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TEO CON RESPECTO A DECISIÓN DO IGVS DE 
NON CONSTRUÍR EN TEO O COMPROMETIDO CENTRO DE DÍA E VIVENDAS DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA EN RÉXIME DE ALUGUER. 

 
O Sr. Alcalde da conta da proposta que se transcribe a continuación e que foi 
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e 
infraestructuras de 25/09/09. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Posición pública da Corporación Municipal de Teo con respecto a decisión do IGVS 
de non construír en Teo o comprometido centro de día e vivendas de protección 
pública en réxime de aluguer 

Exposición de motivos 

Despois das xestións realizadas polo goberno municipal dando continuidade ás xa 
realizadas polo anterior goberno, en xuño de 2007 dáse inicio mediante Providencia da 
Alcaldía o expediente de cesión da parcela integrante do patrimonio municipal do solo ao 
IGVS para a cosntrución dun centro de día e vivendas de protección pública en réxime de 
aluguer. 

A principios de xullo incorpóranse ao expediente os informes do Arquitecto municipal sobre 
a idoneidade e aptitude xeotécnica dos terreos, o informe xurídico sobre a cesión e o 
pertinente informe da Intervención Mubnicipal. 

Na sesión extraordinaria do Pleno Municipal celebrada o 6 de xullo de 2007, sométese a 
votación a proposta da Alcaldía sobre a cesión dunha parcela do patrimonio municipal do 
solo situada no SUD 12, Galanas-Balcaide, ao IGVS para a construción dun centro de día 
e vivendas de protección pública en réxime de aluguer, aprobándose a proposta co apoio 
maioritario e a única abstención do concelleiro de IN-TEO. 

Tralo informe do Arquitecto Municipal en relación coa petición de cédula urbanistica de 
cesión ao IGVS, o 24 de xuño de 2008 asínase o protocolo entre o Concello de Teo e o 
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IGVS para a construcción dun centro de día e vivendas de promoción pública en réxime de 
aluguer. Uns días despois, o 2 de xullo de 2008, comunícase ao Concello a resolución do 
Director Xeral do IGVS pola que se acepta a cesión feita polo Concello de Teo da parcela 
para a construcción dun centro de día e de vivendas de promoción pubica en réxime de 
aluguer.  

Con posterioridade emítese informe técnico de valoración de finca urbana polo arquitecto 
municipal que lle asigna un valor de 372.619 €, e o arquitecto D. Carlos Quintáns redacta o 
proxecto básico da obra cun orzamento aproximado de 380.000 € para comenzar a 
licitación. 

Trascorrido o tempo sen novas noticias e tralo cambio de goberno na Xunta de Galicia, o 
15 de setembro deste ano ten lugar a solicitada entrevista con D. Antonio José Boné Pina, 
director do IGVS, na que se informa á Alcaldía que ese proxecto non se vai executar e que 
de todos os centros de día previstos (oito en total), os catro que se encontran nunha fase 
máis avanzada de execución remataranse e os restantes, incluído o de Teo, non se 
executarán. 

Consecuentemente, proponse ao Pleno da Corporación adoptar o seguinte ACORDO: 

1. Manifestar o desacordo coa decisión do IGVS comunicada oralmente polo seu 
director á Alcaldía de Teo, pola que se fai renuncia á construción dun centro de 
día e vivendas de promoción pública en réxime de aluguer, tal como estaba 
comprometido en protocolo asinado en xuño do ano pasado. 

2. Comunicar á Consellería de Traballo e Benestar e á Presidencia da Xunta de 
Galicia o malestar da Corporación Municipal de Teo pola suspensión dun 
proxecto básico para o benestar dos veciños e veciñas de Teo, que ben ademais 
a cubrir unha situación terriblemente deficitaria neste tipo de servizos nun 
concello que conta con máis de 18.000 habitantes, e que, polo tanto, se encadra 
perfectamente dentro do obxectivo manifestado polo Presidente da Xunta de 
dotar dun centro de día a todos os concellos de máis de 1500 habitantes. 

3. Solicitar ao director do IGVS que modifique esa decisión e proceda con urxencia 
á adxudicación e contratación da obra, retomando o procedemento 
administrativo no punto no que foi suspendido. 

Teo, 18 de setembro de 2009 
        O Alcalde 
 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que o IGVS comunicoulle que non ía executar este proxecto, e 
que os motivos que se alegan non son económicos senon que obedecen a que o novo 
goberno da Xunta entende que non é o IGVS o organismo que ten que promover este 
tipo de actuacións e que polo tanto os proxectos destas características que estaban 
pendentes non se van a executar. Engade o Sr. Alcalde que, con independencia de cal 
sexa o organismo da Xunta que se encargue destes proxectos, o que está claro é que 
non se pode perder o traballo e as xestións de aproximadamente dous anos que 
ademais tiveron un custe para o Concello. Entende que os procedementos hai que 
respetalos e executalos aínda que se cambie o criterio de cara ao futuro, ademais de 
que o centro de día é imprescindible para un concello de mais de 18.000 habitantes. 
 
O Sr. Parajó di que dende o 2007 que se comezou o procedemento pasaron mais de 
dous anos e parécelle demasiado tempo. 
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Neste momento, sendo as vinte e unha horas e dezaseis minutos, sae da sesión o 
concelleiro do BNG D. Angel M. Rey Martínez. 
 
Pregunta o Sr. Parajó como se entende que agora mesmo a Xunta poida dar axudas 
para vivendas cando hai tanto exceso de oferta, e di que o problema é que agora a 
Xunta non fai o proxecto e o centro de día non se fai, nin en A Ramallosa como quería 
a Corporación anterior, nin en As Galanas, como quería o actual equipo de goberno. 
 
O Sr. Leis di que o problema é similar o do punto anterior e que non se sabe cales son 
as razóns obxectivas da Xunta para parar estos proxectos. 
Incorporase á sesión o concelleiro do BNG, Sr. Rey Martínez, cando son as vinte e 
unha horas e vinte minutos. 
 
O Sr. Leis entende que a decisión de presentar este proxecto o mellor foi precipitada, 
pero que en calquera caso habería que reconverter o proxecto, porque o centro de día  
é imprescindible para un concello de mais de 18.000 habitantes, con independencia de 
cal sexa o organismo que o execute e de que se faga aquí ou en Calo. Con respecto ás 
vivendas en aluguer, o seu marcado caracter social xustifica a súa construcción. Dille 
ao Sr. Blanco que o PSOE nunca dixo que o PP non defendese os interese dos veciños 
de Teo, e considera que está mal feito se o bipartito non o recibía. 
 
O Sr. Blanco di que o anterior equipo de goberno sempre quixo o centro de día, e proba 
diso é que foron eles os que iniciaron o expediente para construilo en A Ramallosa, 
xunto á piscina e á gardería, pero o actual equipo de goberno cambiouno para Calo. 
Aclara que o Presidente da Xunta prometeu dotar a todos os concellos de mais de 
1.500 habitantes de centros de día, aínda que isto farase de forma planificada, e di que 
o PP vaise abster neste punto. 
 
O Sr. Parajó di que el non dixo que non quería o centro de día, se non que cree que as 
vivendas de aluguer agora mesmo non son rentables porque a Xunta pode conseguilas 
en aluguer sen facelas, por isto considera que o centro de día debe facerse con 
independencia das vivendas e polo tanto INTEO vaise abster. 
 
O Sr. Leis dille que cando se fala de vivendas de aluguer da Xunta non ten nada que 
ver cas vivendas que hai no mercado, onde a oferta de aluguer ou son vivendas caras 
ou están en mal estado. De todos xeitos pode entender que o das vivendas non sexa 
unha necesidade prioritaria, pero que agora que a parcela está cedida, o fondo da 
proposta da alcaldía está claro e pretende que se cumpran os compromisos adquiridos 
e polo tanto o PSOE vaina apoiar.  
 
A Sra. Barros Rodríguez da conta dun acordo da sesión plenaria de xullo de 2007, 
onde o Sr. Alcalde di que o cambio se debe a que a Consellería prefire a parcela de 
Calo e que é urxente porque se non se aproba xa a cesión, non pode ser incluído o 
proxecto nos orzamentos da Xunta para 2008, e di que o Sr. Quintana non considerou 
este tema como prioritario xa que non o sacou adiante e agora critican a actual Xunta 
por non facelo. 
 
O Sr. Alcalde dille á Sra. Barros que a tramitación non sería moi dilixente, pero que non 
se poden confundir as cousas, estamos falando dun convenio co IGVS, asinado coa 
Delegación de Vivenda e que xa iniciara o Sr. Blanco cando era alcalde o que non ten 
nada que ver coa Vicepresidencia da Xunta anterior nin co Sr. Quintana. Admite que a 
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tramitación foi lenta pero que iso non é motivo para suprimir o proxecto polo que non se 
vai a renunciar ao centro de día. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 BNG e 3 PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 

1. Manifestar o desacordo coa decisión do IGVS comunicada oralmente polo 
seu director á Alcaldía de Teo, pola que se fai renuncia á construción dun 
centro de día e vivendas de promoción pública en réxime de aluguer, tal 
como estaba comprometido en protocolo asinado en xuño do ano pasado. 

2. Comunicar á Consellería de Traballo e Benestar e á Presidencia da Xunta 
de Galicia o malestar da Corporación Municipal de Teo pola suspensión 
dun proxecto básico para o benestar dos veciños e veciñas de Teo, que 
ben ademais a cubrir unha situación terriblemente deficitaria neste tipo de 
servizos nun concello que conta con máis de 18.000 habitantes, e que, polo 
tanto, se encadra perfectamente dentro do obxectivo manifestado polo 
Presidente da Xunta de dotar dun centro de día a todos os concellos de 
máis de 1500 habitantes. 

3. Solicitar ao director do IGVS que modifique esa decisión e proceda con 
urxencia á adxudicación e contratación da obra, retomando o 
procedemento administrativo no punto no que foi suspendido. 

 
Chegado este momento o Sr. Alcalde dille á Corporación que o Interventor, que está en 
comisión de servicios, incorpórase a súa praza na Serra de Outes o próximo día 1 de 
outubro, porque a Interventora deste concello, D.ª Mónica Lado, incorpórase a súa vez 
a súa praza en Teo, polo que quere facerlle un recoñecemento público ante a 
Corporación pola súa labor durante este tempo que estivo traballando no noso 
Concello, no que fixo un importante traballo. 
 
O resto dos concelleiros súmanse a este recoñecemento. 
 

7º.- DITAME DA MOCIÓN BNG SOBRE O BONO SOCIAL DA TARIFA ELÉCTRICA. 
 
Dase conta da Moción do BNG, que foi ditaminada favorablemente pola Comisión 
Informativa de Presidencia de 25/09/09 e que se transcribe a continuación. 
 
“MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A liberalización operada no sector eléctrico, lonxe de significar unha mellor prestación do 

servizo eléctrico nos fogares e abaratar o custe da factura eléctrica para a maioría das 

economías domésticas, está a ocasionar unha confusión crecente e un incremento no 

gasto repercutido polo subministro eléctrico á maioría dos consumidores. 

A constatación do fracaso da aplicación da política de libre competencia nun servizo 

esencial para toda a comunidade como o subministro de enerxía eléctrica, onde ademais o 

abano de empresas comercializadoras redúcese a cinco, ponse de manifesto mesmo na 

recente normativa reguladora sobre a materia, como é o caso da creación do denominado 

“bono social”, consistente nunha bonificación na factura eléctrica por unha contía igual á 
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diferenza entre o valor da tarifa de último recurso e unha tarifa reducida,é unha bonificación 

na factura por unha cuantía igual á diferencia entre o valor da tarifa de último recurso e un 

valor de referencia ou tarifa reducida co que se pretende corrixir a importante repercusión 

económica que o novo sistema de tarifas ocasiona na economía da maioría dos 

consumidores domésticos. 

Malia que no limiar do Real Decreto-Lei 6/2009, do 30 de abril, se expresa claramente 

“...que se require a posta en marcha de forma inminente dun bono social ...”, non é até 

case que dous meses despois cando se publica a Resolución do 26 de xuño de 2009, da 

Secretaría de Estado de Enerxía, onde se determina o procedemento de posta en marcha 

do bono social, e se concretan as persoas beneficiarias da medida: as titulares dun punto 

de subministro na súa vivenda habitual de 60 ou máis anos de idade que acrediten ser 

pensionistas do Sistema da Seguridade Social que perciban as contías mínimas, as que 

acrediten ser familias numerosas, as que acrediten formar parte dunha unidade familiar con 

todos os seus membros en idade de traballar en situación de desemprego e as que teñan 

contratada unha potencia menor de 3kv. 

Estes potenciais beneficiarios, ademais da demora na publicación e polo tanto posta en 

marcha efectiva do bono social, están a sufrir atrancos inxustificados, como 

incumprimentos das empresas distribuidoras e comercializadoras de enerxía eléctrica no 

relativo á publicidade do procedemento e o ofrecemento de información exhaustiva, a 

imposibilidade dunha atención presencial dado o escaso número de empresas 

comercializadoras existentes, ou mesmo a necesidade de achegar múltiple documentación 

acreditativa de diversos organismos e administracións públicas, entre eles o Concello. 

Por todo o exposto con anterioridade, o Grupo Político Municipal do BNG propón ao Pleno 
do Concello adoptar os seguintes 

ACORDOS 

1. Instar ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e á Comisión Nacional de 
Enerxía a adoptaren as medidas necesarias que garantan a extensión a todos os 
beneficiarios do bono social, e a súa aplicación efectiva nos prazos establecidos 
pola normativa vixente. 

2. Instar ás Consellarías de Traballo e Benestar, e de Economía e Industria, e ao 
Instituto Galego de Consumo a poren en marcha, de xeito urxente, Planos de 
Comunicación, Información e Asesoramento sobre das últimas modificacións no 
sistema de tarifas eléctricas e da aplicación do bono social, orientadas tanto á 
poboación en xeral como especificamente aos potenciais beneficiarios. 

3. Ofrecer un servizo de información, asesoramento e colaboración na tramitación da 
solicitude do bono social, por parte do concello de Teo, onde se facilite ademais dun 
xeito áxil toda  documentación acreditativa que o beneficiario deba obter do 
concello. 

Teo, 17  de setembro de 2009” 
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O Sr. Sisto defende a moción do BNG e di que a liberación das tarifas eléctricas foi 
relativa e pouco efectiva e que polo tanto é necesario que se tomen medidas como as 
propostas nesta moción. 
 
Sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos saen da sesión a concelleira do 
BNG, D.ª Carme Hermida e o concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 
 
O Sr. Parajó intervén para dicir que parece que cantas mais compañías hai no 
mercado, peor están os usuarios e que polo tanto vai votar a favor da moción. 
 
Neste momento, sendo as vinte e unha horas e corenta e oito minutos incorpórase á 
sesión o concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 
 
O Sr. Blanco da lectura a unha moción do PP, non presentadapor rexistro, que é similar 
á presentada polo BNG. 
 

“MOCIÓN SOBRE O BONO SOCIAL NA TARIFA ELÉCTRICA 
 
O Goberno de España, a través do Real Decreto-lei 6/2009, de 30 de abril, polo que se 
adoptan determinadas medidas no sector enerxético e se aproba o bono social e da 
Resolución de 26 de xuño de 2009, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se 
determina o procedemento de posta en marcha do bono social, modifica o sistema de 
facturación da enerxía eléctrica nos fogares e crea e regula o bono social, que consiste 
nunha bonificación na nova tarifa eléctrica que deben aboar os consumidores. 
 
De acordo coa normativa anteriormente citada, a partir do 1 de xullo do presente ano, 
pódense beneficiar do bono social determinados consumidores de electricidade, na súa 
vivenda habitual, que cumpran cunhas determinadas características sociais, de consumo 
ou poder adquisitivo: 
- persoas físicas que teñan unha potencia contratada inferior a 3 kw 
- consumidores con 60 ou máis anos de idade que acrediten ser pensionistas do Sistema 
da Seguridade Social por xubilación, incapacidade permanente ou viuvez e que perciban 
as contías mínimas vixentes en cada momento para esas clases de pensións 
- os beneficiarios de pensións non contributivas de xubilación e invalidez maiores de 60 
anos 
- os consumidores que acrediten ser familias numerosas 
- os consumidores que acrediten formar parte dunha unidade familiar que teña todos os 
seus membros en situación de desemprego. 
 
Salvo no primeiro suposto (persoas físicas que teñan unha potencia contratada inferior a 3 
kw)  onde o bono social se aplica directamente pola empresa comercializadora, no resto 
dos casos deben ser solicitados polos restantes beneficiarios segundo uns modelos oficiais 
que se publicaron no BOE só 1 día antes da entrada en vigor das novas tarifas. 
 
Ante estas novidades normativas, a Xunta de Galicia, tendo en conta que o Estado é o 
máximo responsable en materia de regulación do sistema eléctrico, está a levar a cabo 
unha dinámica campaña informativa e formativa de cara a tódolos cidadáns para que 
coñezan axeitadamente as particularidades desta nova normativa e as consecuencias 
concretas que está a ter nas súas economías.  
 
No referente ao proceso de liberalización, a Consellería de Economía e Industria, da man 
da Dirección Xeral de Industria e o Inega, promoveu diferentes accións normativas e 
divulgativas, entre elas destacan a organización dun seminario sobre a liberalización do 
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sector no que estiveron representantes dos consumidores e das administracións 
implicadas e a posta en marcha de cinco puntos de información ao consumidor nos 
departamentos territoriais e Santiago para asesorar sobre as opcións dispoñibles á hora de 
contratar a subministración. 
 
En relación coas modificacións introducidas no sistema de facturación e coa implantación 
do bono social, a Xunta tamén procedeu á distribución de 500.000 trípticos informativos 
aos fogares.  
 
E en relación coas Pemes, a Xunta presentou a finais de xullo unha Guía de Compra de 
Enerxía Eléctrica para as Pemes, coa finalidade de axudar aos pequenos emprendedores 
a comprender as consecuencias da recente liberalización do mercado eléctrico. 
 
Cómpre, por tanto, que dende a Xunta de Galicia se reforcen estes planos de 
comunicación, información e asesoramento aos consumidores de enerxía eléctrica, pero 
que a súa vez sexan complementados por servizos de información e asesoramento 
municipais, de tal xeito que os usuarios poidan recibir información sobre as novidades 
introducidas polo Goberno de España no sistema de facturación de enerxía eléctrica e, á 
súa vez, ser auxiliados na tramitación das solicitudes do bono social. 
 
Por todo isto, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno do Concello a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 
 

1. Instar á Xunta de Galicia a reforzar a decidida campaña informativa posta en 
marcha polo departamento de Enerxía da Xunta tras os cambios na normativa 
enerxética, tendo en conta a boa acollida da mesma entre os afectados. 

 
2. Que o Concello de Teo poña a disposición dos seus veciños un Servizo de 

Información e Asesoramento Municipal, para que poidan recibir información sobre 
as novidades introducidas polo Goberno de España no sistema de facturación de 
enerxía eléctrica e, á súa vez, ser auxiliados na tramitación das solicitudes do bono 
social.” 
 

 

Ás vinte e unha horas e cincuenta e cinco minutos saen da sesión a concelleira do 
BNG, D.ª Carmen Diéguez, e a concelleira do PP, D.ª Carmen Barros, que entran aos 
dous minutos.  
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Blanco que non sabe que quere facer coa moción que acaba 
de ler, xa que non a presentou por rexistro, non está informada e tampouco a presenta 
por urxencia. 
 
O Sr. Parajó di que como a moción do PP é similar á presentada polo BNG, pódese 
refundir nunha soa e someter ao Pleno unha moción conxunta. 
 
O Sr. Alcalde di que o BNG mantén o texto da moción presentada, que é a que se vai a  
someter a votación. 
 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos quince concelleiros presentes na sesión (5 BNG, 6 PP, 3 PSOE 
e 1 Grupo Mixto-INTEO)  acorda: 
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1.- Instar ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e á Comisión 
Nacional de Enerxía a adoptaren as medidas necesarias que garantan a 
extensión a todos os beneficiarios do bono social, e a súa aplicación 
efectiva nos prazos establecidos pola normativa vixente. 

2.-  Instar ás Consellarías de Traballo e Benestar, e de Economía e Industria, e 
ao Instituto Galego de Consumo a poren en marcha, de xeito urxente, 
Planos de Comunicación, Información e Asesoramento sobre das últimas 
modificacións no sistema de tarifas eléctricas e da aplicación do bono 
social, orientadas tanto á poboación en xeral como especificamente aos 
potenciais beneficiarios. 

3.- Ofrecer un servizo de información, asesoramento e colaboración na 
tramitación da solicitude do bono social, por parte do concello de Teo, 
onde se facilite ademais dun xeito áxil toda  documentación acreditativa 
que o beneficiario deba obter do concello. 

 
 

8º.- DITAME DA MOCIÓN BNG SOBRE A RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. 
 
Dase conta da Moción do BNG, que foi ditaminada favorablemente pola Comisión 
Informativa de Presidencia de 25/09/09 que se transcribe a continuación: 
 

“MOCIÓN SOBRE A RECOLLIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA) ven de comunicar que a partires do 1 
de setembro de 2009 procederase ao cesamento da recepción de residuos voluminosos 
procedentes dos concellos adheridos. 

O cesamento na prestación do servizo de retirada de residuos voluminosos por parte de 
SOGAMA, para o seu posterior tratamento, prodúcese de xeito unilateral, sen ningún tipo 
de negociación previa cos concellos afectados, que a partir do 1 de setembro terán que 
facerse cargo, individualmente, da recollida e entrega deste tipo de residuos a un xestor 
autorizado. 

Con este anuncio, a Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA) podería estar a 
incumprir as condicións pactadas cos concellos no momento da súa adhesión, sen que nin 
a Xunta nin a propia SOGAMA ofrezan ningunha solución alternativa e viábel aos 
Consellos afectados, que, ademais de ter que artellar sistemas de recollida, verán como os 
custes do tratamento destes residuos se incrementan de xeito exponencial.  

A falla dun sistema homoxéneo para a retirada destes residuos, xunto co incremento 
significativo dos custes, precisamente nun momento no que como consecuencia da crise 
económica e das deficiencias do sistema de financiamento local as facenda municipais 
están a pasar por situacións moi difíciles, podería derivar na proliferación de vertedoiros 
incontrolados ou, no mellor dos casos, cando o tratamento se faga conforme á legalidade e 
por un xestor autorizado, no traslado do incremento dos custes ao recibo do lixo que terán 
que soportar os/as veciños/as dos concellos afectados. 
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Consecuentemente solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

1. Instar á Xunta de Galiza e á Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA) ao 
mantemento da recepción de residuos voluminosos procedentes dos municipios 
adheridos, nas condicións que o viña facendo até agora, para o seu posterior 
tratamento por un xestor autorizado e conforme á normativa vixente. 

2. No seu defecto, instar á Xunta de Galiza a que aporte unha solución alternativa e 
viábel, que non supoña un incremento do recibo do lixo dos concellos afectados.  

Teo, a 18 de setembro de 2009” 
 
 
Neste momento incorporase á sesión a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, cando 
son as vinte e dúas horas e cinco minutos. 
 
O Sr. Alcalde  di que xa houbo que buscar algunha empresa que fixera esta recollida 
pero que hai que darlle unha solución ao problema. 
 
O Sr. Parajó intervén para preguntar se este é un tema de competencia plenaria, e 
engade que xa sabe que o Sr. Alcalde ten a facultade de facer a orde do día, pero que 
non ve a diferencia con outros asuntos que se di que non son de competencia do 
Pleno. 
 
Respóstalle o Sr. Alcalde que hai asuntos que aínda sen ser de competencia plenaria 
débense tratar no Pleno porque afectan ás relacións entre institucións e se interpreta 
que se trata dun posicionamento da Corporación fronte a un problema determinado que 
sobrepasa a administración municipal. 
 
O Sr. Parajó di que a empresa de recollida de lixo non recolle os voluminosos porque 
están colapsados, e pregunta se antes os viñan recollendo por obrigación ou de forma 
voluntaria. 
 
Respóstalle o Sr. Alcalde que con independencia de se teñen ou non a obriga de 
recollelos, aos concellos hai que darlles unha saída, e se SOGAMA está colapsada a 
Xunta ten que buscar outra solución. 
 
O Sr. Leis considera que a moción é oportuna, aínda que unha vez mais o BNG 
presenta esta moción de forma unilateral sen contar cos demais grupos municipais. Di 
que con independencia de cales son as mocións que se deben levar ao Pleno e cales 
non, aquí trátase de instar a Xunta a que dé unha solución ao problema e unha vez que 
a moción se somete o Pleno o PSOE vai votar a favor. 
 
O Sr. Blanco di que o Sr. Pachi Vázquez dictou unha norma que lle impide a SOGAMA 
facerse cargo destes residuos e agora o problema é para os Concellos, e dá lectura a 
unha proposta alternativa, co obxecto de que se incorpore á moción do BNG, e se non 
o PP votará en contra. 
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Blanco que as mocións debe presentalas en tempo para ser 
sometidas ao ditame da Comisión Informativa correspondente, e engade que na 
moción do BNG non se pide recortar o gasto, se non que se nos exima do gasto. Dille 
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ao Sr. Leis  que non incluír asuntos na orde do día cando non son mocións é unha 
cousa e instar á Xunta a que adopte un acordo é outra, e engade que o que non vai 
facer é deixar adoptar acordos polo Pleno invadindo as competencias do equipo de 
goberno e que logo queda obrigado a executar, o que non impide que os asuntos que 
se traen ao Pleno sen ser de competencia plenaria se estudien no punto de Rogos e 
Preguntas, pero sen ser sometidos a votación e sen que se adopten acordos sobre os 
mesmos.  
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 BNG e 3 PSOE), seis votos en contra (6 PP) e unha 
abstención (1 Grupo Mixto-INTEO), acorda: 
 

1. Instar á Xunta de Galiza e á Sociedade Galega de Medio Ambiente 
(SOGAMA) ao mantemento da recepción de residuos voluminosos 
procedentes dos municipios adheridos, nas condicións que o viña facendo 
até agora, para o seu posterior tratamento por un xestor autorizado e 
conforme á normativa vixente. 

2. No seu defecto, instar á Xunta de Galiza a que aporte unha solución 
alternativa e viábel, que non supoña un incremento do recibo do lixo dos 
concellos afectados.  

 
 

  9º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSOE SOBRE PROPOSTA PARA DAR NOME DE 
“EZEQUIEL MOSQUERA” AO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DA RAMALLOSA. 
 
Dase conta da Moción do PSOE, que foi ditaminada favorablemente pola Comisión 
Informativa de cultura, deporte e comunicación social de 25/09/09 que se transcribe a 
continuación. 
 
“MOCIÓN 
 
Ezequiel Mosquera está dando a coñecer o nome do Concello de Teo por toda España, e 
as súas xestas deportivas transcenden mesmo alén das nosas fronteiras. 
 
Os méritos deportivos de Ezequiel Mosquera reafírmanse día a día. Pero máis alá dos 
seus éxitos como ciclista, a figura de Ezequiel Mosquera engrandeceuse e causa 
admiración pola súa entrega e abnegación e o seu espírito combativo asentado nunha 
forma de ser caracterizada pola humildade e sinxeleza, atributos non precisamente 
abundantes entre as elites do deporte.  
 
Ezequiel Mosquera, ademais de ciclista, está deixando unha pegada de deportista 
emblemático e exemplarizante como gran competidor e, ao mesmo tempo, gran persoa. 
Precisamente neste binomio reside o seu principal mérito e a súa singularidade como 
home do deporte. 
 
Non é fácil, no deporte de alta competición, atoparse con moitos exemplos semellantes, 
onde os triunfos non van acompañados de soberbia e de autosuficiencia. Ezequiel 
transmite a imaxe de líder triunfador e, ao mesmo tempo, home de equipo respectado e 
querido polos seus compañeiros, o que lle fai gañar o respecto e a admiración do gran 
público, independentemente de se son ou non afeccionados ao ciclismo. 
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Por todas estas razóns estimamos que Teo ten unha gran débeda para con Ezequiel 
Mosquera. O recoñecemento xeral dos teenses pola súa personalidade e os seus éxitos 
deportivos materializouse, ata agora, en homenaxes e mesmo na creación da súa 
entusiasta asociación de seguidores. Mais cremos que dende o punto de vista institucional 
cómpre dar algún paso máis para que a súa figura quede fixada na memoria colectiva da 
cidadanía teense. De aí esta proposta que presenta o grupo socialista. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Tendo en conta o que representa hoxe Ezequiel Mosquera para o coñecemento exterior do 
Concello de Teo e tendo en conta o que el representa polas súas calidades humanas, 
ligadas aos indubidables méritos deportivos, este Grupo Municipal Socialista propón ao 
Pleno da Corporación de Teo: 

- Dar o nome de “Ezequiel Mosquera” ao pavillón polideportivo da Ramallosa.” 
 

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e dous minutos sae da sesión o concelleiro do 
BNG, D. Rafael Sisto. 
 
Intervén o Sr. Leis para dicir que Ezequiel Mosquera, ademais de ser un campeón é un 
gran deportista en todos os sentidos da palabra, e ademais o deportista máis 
recoñecido do Concello de Teo, e por iso propón poñerlle o seu nome a esta 
instalación, aínda que lle gustaría que fose outro tipo de instalación. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e vinte e catro minutos incorporase á sesión o concelleiro 
do BNG, D. Rafael Sisto. 
 
O Sr Parajó está de acordo como veciño e como socio da peña “Ezequiel Mosquera”, e 
desexa que algún día o pavillón sexa digno de levar este nome. 
 
O Sr. Blanco di que se trata dun gran deportista ademais dun veciño de Teo de 
sempre, e que por suposto esta de acordo con este merecemento. 
 
Intervén a Sra. Hermida para dicir que o BNG tamén está de acordo coa moción 
presentada e dille ao Sr. Leis que cando pide acordo entre os grupos para a 
presentación das mocións tamén debería aplicalo a este caso. Engade que en relación 
co pavillón que vai levar este nome é unha instalación merecente do mesmo, e que lle 
gustaría que pasaran os concelleiros que a critican para vela. 
 
O Sr. Leis dille que é posible que neste caso puidera ser que a moción se puidera 
consensuar cos demais grupos da Corporación, pero que os desencontros que se 
veñen producindo por parte do grupo de goberno cos  demais grupos, pretendendo 
levar a cabo o seu proxecto en minoría, sen contar coa oposición, non permite chegar a 
ese consenso.  
 
O Sr. Parajó  dille a D.ª Carme Hermida que se o pavillón está tan ben debería invitar 
aos concelleiros a visitalo. 
 
O Sr. Blanco di que o PP non fixo ningún comentario sobre o estado do pavillón e que 
vai votar a favor da moción. 
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A Sra. Hermida dille ao Sr. Parajó que ela non ten que invitar a ninguén a ver o pavillón 
porque o pavillón é de todos os veciños e tamén dos concelleiros. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos dezaseis concelleiros presentes na sesión (6 BNG, 6 PP, 3 PSOE e 1 
Grupo Mixto-INTEO), acorda dar o nome de “Ezequiel Mosquera” ao pavillón 
polideportivo da Ramallosa. 
 
 

10º- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA Á 
ELABORACIÓN DO INFORME ANUAL SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 
A continuación dase conta da Moción presentada polo PSOE, que foi ditaminada 
favorablemente pola Comisión Informativa de igualdade, benestar e servicios básicos 
de 25/09/09, que se transcribe a continuación. 
 
“A violencia de xénero estivo normalizada durante demasiados anos, polo que non tiña ningún 
tipo de recoñecemento legal e social que, ademais, provocaba a súa invisibilidade. 
 
Foi grazas á loita do movemento de mulleres e colectivos feministas polo que se empezou a 
visibilizar esta violencia. Este movemento, de carácter mundial, conseguiu que se empecen a 
poñer en marcha medidas de choque para máis tarde lexislar contra esta lacra. 
 
A Lei 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de 
Xénero, aprobada por unanimidade por todos os grupos políticos situou a España na cabeza dos 
países que aprobaron unha normativa de carácter integral e que, ademais, recoñecera o feito 
diferencial de xénero a todos os niveis, mesmo nas penas aos agresores. 
 
Quedou claro que esta violencia se exercía contra as mulleres polo feito de selo e que, polo 
tanto, o tratamento desta, en todas as escalas de acción política, sería diferente. 
 
Tres anos despois, na pasada lexislatura, o Parlamento Galego, no exercicio das súas 
competencias, aprobou unha lei para Galicia, complementaria da estatal, tamén de carácter 
transversal, con medidas no eido asistencial, sanitario, educativo e da prevención e 
sensibilización, materias todas nas que a nosa Comunidade Autónoma ten plenas competencias. 
 
Esta Lei establece, na súa Disposición adicional cuarta, que a Xunta deberá remitir ao 
Parlamento, con carácter anual, un informe sobre a situación da violencia de xénero en Galicia, 
que contará coas achegas de todos os departamentos implicados na prevención e no tratamento 
da violencia de xénero. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista somete á consideración do Pleno esta moción, para 
que este adopte os seguintes acordos: 
 
O Peno do Concello de Teo insta á Xunta de Galicia a: 
― Tal e como dita a Disposición adicional cuarta da Lei galega 11/2007, de 27 de xullo, para a 

prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, presente un informe anual ante 
este Parlamento sobre a situación da violencia de xénero en Galicia. 
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― Que neste informe anual se inclúan as sentenzas condenatorias por malos tratos que se diten 
en Galicia incluíndo o nome do agresor e sempre co consentimento da vítima”. 

 
Intervén o Sr. Leis para defender a moción que se acaba de transcribir. 
 
A continuación o Sr. Parajó di que non é lóxico pedirlle un informe anual a quen leva 
uns meses no Goberno da Xunta, e pregunta se ese informe se lle pedía ao anterior 
Goberno. 
 
O Sr. Blanco cede a palabra a concelleira do PP, Sra. Barros, quen di que o seu grupo 
está en contra de toda violencia de xénero e que se está intentando implicar aos 
xulgados de garda e ás asociacións de mulleres, e proponse a redución dos beneficios 
penitenciarios, e o informe que se solicita presentarase no seu momento. Engade que 
se está tratando de acabar con esta lacra social, pero que se trata dun problema moi 
delicado porque o maltratador é unha persoa enferma e as medidas que se adopten 
poden supoñer perxuízos para as súas familias e fillos, polo que habería que estudar 
máis a reforma tendo en conta que se trata dunha patoloxía. Remata a Sra. Barros 
anunciando a abstención do seu grupo. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que non está de acordo co exposto pola Sra. Barros, 
porque non se trata dunha patoloxía senón dun problema social e aclara que van a 
votar a favor da moción. 
 
O Sr. Leis di que non hai dúbida de que todos os partidos, incluído o PP, están a favor 
da loita conta a violencia de xénero, pero á hora de abordar o problema hai distintas 
posturas. Engade que na moción presentada non hai ningún posicionamento político, 
porque o importante para o PSOE é que se elabore ese informe. Di que o que se pide é 
un pronunciamento da Corporación instando á Xunta a adoptar unhas medidas, pero 
sen ningunha connotación partidista, polo que entende que é asumible por todas as 
forzas políticas. 
 
A Sra. Barros aclara que o que dixo é que dende o seu grupo o que se está pedindo é 
que se reduzan os beneficios penitenciarios e que se cumpran as penas íntegramente. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 BNG e 3 PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda instar á Xunta de Galicia a: 
― Tal e como dita a Disposición adicional cuarta da Lei galega 11/2007, de 27 de 

xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, 
presente un informe anual ante este Parlamento sobre a situación da violencia 
de xénero en Galicia. 

― Que neste informe anual se inclúan as sentenzas condenatorias por malos 
tratos que se diten en Galicia incluíndo o nome do agresor e sempre co 
consentimento da vítima. 

 
 
11º.- MOCIÓNS. 
 
Antes de entrar no punto duodécimo 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 
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quere presentar algunha moción de urxencia, e aclara que o PSOE presentou dous 
escritos por rexistro que non se incluíron na orde do día porque non son asuntos de 
competencia do pleno, ademais de que non teñen o formato de mocións e que polo 
tanto deberán tratarse no punto de “ROGOS E PREGUNTAS”. Engade que non se vota 
a urxencia deses asuntos porque non son mocións, senón que invaden competencias 
do grupo de goberno e polo tanto o Pleno non está facultado para votar a súa urxencia. 
 
O Sr. Leis di que non é unha opinión do grupo municipal socialista, senón que existe 
xurisprudencia e informes de expertos no sentido de que a urxencia é o pleno o que ten 
que declarala. 
 
Sendo as vinte e tres horas sae da sesión a concelleira do BNG, Dª. Carmen Dieguez, 
incorporándose de novo pasados dous minutos. 
 
O Sr. Leis insiste en que se vote a urxencia das mocións presentadas polo seu grupo e 
se non pedirá que conste en acta a súa protesta por non someter á consideración do 
Pleno a urxencia destes asuntos. 
 
O Sr. Alcalde di que non se trata de temas que impliquen a adopción de acordos 
plenarios e que polo tanto é o Alcalde o que ten que decidir se os vincula ou non a un 
acordo. 
 
O Sr. Leis pide que conste en acta que non se lles permitiu defender a urxencia das 
mocións presentadas. 
 
O portavoz do PP, Sr. Blanco, di que o seu grupo ten unha moción de urxencia, 
facéndolle entrega da mesmas aos diferentes grupos e á Secretaria. 
 
O Sr. Blanco da conta dunha moción do PP, sobre o bono social na tarifa eléctrica, e 
explica os motivos para declarala de urxencia 
 
Sometido a votación o Pleno da Corporación con dez votos a favor (6 PP, 3 do 
PSOE e 1 Grupo Mixto –INTEO) e seis abstencións (6 BNG), acorda declarar a 
urxencia e incluír na orde do día o seguinte asunto: 
 

“MOCIÓN SOBRE O BONO SOCIAL NA TARIFA ELÉCTRICA 
 
O Goberno de España, a través do Real Decreto-lei 6/2009, de 30 de abril, polo que 
se adoptan determinadas medidas no sector enerxético e se aproba o bono social e 
da Resolución de 26 de xuño de 2009, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que 
se determina o procedemento de posta en marcha do bono social, modifica o 
sistema de facturación da enerxía eléctrica nos fogares e crea e regula o bono 
social, que consiste nunha bonificación na nova tarifa eléctrica que deben aboar os 
consumidores. 
 
De acordo coa normativa anteriormente citada, a partir do 1 de xullo do presente 
ano, pódense beneficiar do bono social determinados consumidores de 
electricidade, na súa vivenda habitual, que cumpran cunhas determinadas 
características sociais, de consumo ou poder adquisitivo: 
- persoas físicas que teñan unha potencia contratada inferior a 3 kw 
- consumidores con 60 ou máis anos de idade que acrediten ser pensionistas do 
Sistema da Seguridade Social por xubilación, incapacidade permanente ou viuvez e 
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que perciban as contías mínimas vixentes en cada momento para esas clases de 
pensións 
- os beneficiarios de pensións non contributivas de xubilación e invalidez maiores 
de 60 anos 
- os consumidores que acrediten ser familias numerosas 
- os consumidores que acrediten formar parte dunha unidade familiar que teña 
todos os seus membros en situación de desemprego. 
 
Salvo no primeiro suposto (persoas físicas que teñan unha potencia contratada 
inferior a 3 kw)  onde o bono social se aplica directamente pola empresa 
comercializadora, no resto dos casos deben ser solicitados polos restantes 
beneficiarios segundo uns modelos oficiais que se publicaron no BOE só 1 día antes 
da entrada en vigor das novas tarifas. 
 
Ante estas novidades normativas, a Xunta de Galicia, tendo en conta que o Estado 
é o máximo responsable en materia de regulación do sistema eléctrico, está a levar 
a cabo unha dinámica campaña informativa e formativa de cara a tódolos cidadáns 
para que coñezan axeitadamente as particularidades desta nova normativa e as 
consecuencias concretas que está a ter nas súas economías.  
 
No referente ao proceso de liberalización, a Consellería de Economía e Industria, da 
man da Dirección Xeral de Industria e o Inega, promoveu diferentes accións 
normativas e divulgativas, entre elas destacan a organización dun seminario sobre 
a liberalización do sector no que estiveron representantes dos consumidores e das 
administracións implicadas e a posta en marcha de cinco puntos de información ao 
consumidor nos departamentos territoriais e Santiago para asesorar sobre as 
opcións dispoñibles á hora de contratar a subministración. 
 
En relación coas modificacións introducidas no sistema de facturación e coa 
implantación do bono social, a Xunta tamén procedeu á distribución de 500.000 
trípticos informativos aos fogares.  
 
E en relación coas Pemes, a Xunta presentou a finais de xullo unha Guía de Compra 
de Enerxía Eléctrica para as Pemes, coa finalidade de axudar aos pequenos 
emprendedores a comprender as consecuencias da recente liberalización do 
mercado eléctrico. 
 
Cómpre, por tanto, que dende a Xunta de Galicia se reforcen estes planos de 
comunicación, información e asesoramento aos consumidores de enerxía eléctrica, 
pero que a súa vez sexan complementados por servizos de información e 
asesoramento municipais, de tal xeito que os usuarios poidan recibir información 
sobre as novidades introducidas polo Goberno de España no sistema de facturación 
de enerxía eléctrica e, á súa vez, ser auxiliados na tramitación das solicitudes do 
bono social. 
 
Por todo isto, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno do Concello a adopción 
dos seguintes ACORDOS: 
 

1. Instar á Xunta de Galicia a reforzar a decidida campaña informativa posta en 
marcha polo departamento de Enerxía da Xunta tras os cambios na 
normativa enerxética, tendo en conta a boa acollida da mesma entre os 
afectados. 
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2. Que o Concello de Teo poña a disposición dos seus veciños un Servizo de 
Información e Asesoramento Municipal, para que poidan recibir información 
sobre as novidades introducidas polo Goberno de España no sistema de 
facturación de enerxía eléctrica e, á súa vez, ser auxiliados na tramitación 
das solicitudes do bono social. 
 

Considerando que este asunto xa foi debatido no punto 7 da orde do día o Sr. Blanco 
renuncia a facer defensa da moción. 
 
Sometido a votación o Pleno da Corporación con sete votos a favor (6 PP e 1 
Grupo Mixto –INTEO) e nove abstencións (6 BNG e 3 PSOE), acorda: 
 
1. Instar á Xunta de Galicia a reforzar a decidida campaña informativa posta 

en marcha polo departamento de Enerxía da Xunta tras os cambios na 
normativa enerxética, tendo en conta a boa acollida da mesma entre os 
afectados. 

 
2. Que o Concello de Teo poña a disposición dos seus veciños un Servizo de 

Información e Asesoramento Municipal, para que poidan recibir 
información sobre as novidades introducidas polo Goberno de España no 
sistema de facturación de enerxía eléctrica e, á súa vez, ser auxiliados na 
tramitación das solicitudes do bono social. 

 
 

O Sr. Leis pide que conste en acta o dobre raseiro do Sr. Alcalde, que permite votar a 
urxencia dunhas mocións e non a de outras. 
 
 

12º- 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.- Pregunta por que unhas veces non se permite cambiar a data dos plenos ordinarios, 
apelando ao Regulamento Orgánico, e hoxe modificouse a data a pesar do 
Regulamento. 
 
Resposta o Sr. Alcalde que se modificou a data deste Pleno para evitar ter que facer un 
pleno extraordinario, porque remata o prazo para aprobar as obras do PCC, e non da 
tempo de adoptar o acordo no pleno ordinario mantendo a data establecida, e di que se 
fixo a proposta de cambio á Xunta de Portavoces e que a aceptou. 
 
2.- O Sr. Sr. Parajó pregunta pola escaleira dos Tilos que leva dende decembro do ano 
pasado sen facer. 
 
O Sr. Alcalde resposta que o Sr. Parajó ten razón pero que están pendentes da 
compañía de seguros que ten que asumir os gastos. 
 
3.-O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. Sisto se pasou pola rúa Castiñeiro e se sabe cantos 
obreiros están traballando na obra. 
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Dille o Sr. Sisto que  pasou hoxe e que so hai un obreiro. 
 
O Sr. Parajó considera que se está facendo mal a obra e que non está avanzando, 
perxudicando así aos veciños.  
 
Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que hai problemas coa empresa que ten adxudicada 
esta obra, que xa se fixo unha reunión coa empresa e coa dirección de obra e que  a 
empresa comprometeuse a darlle unha solución aos problemas e a rematar a obra en 
prazo. 
 
4.- O Sr. Parajó pregunta polo colapso que se esta producindo no rexistro xeral coa 
posta en marcha da administración electrónica que está implantado o Corte Inglés, e di 
que ten entendido que se impartiron cursos aos traballadores que non teñen que 
rexistrar e os que rexistran non llos deron. 
 
Respóstalle o Sr. Alcalde que se impartiron os cursos a todos e que o que pasa é que 
hai que vencer determinadas actitudes e ter vontade de adaptarse ás novas 
tecnoloxías. En calquera caso a empresa está disposta a aclarar cantas dubidas teñan 
os traballadores e a completar a formación se fose preciso. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula os seguintes rogos e  preguntas 

1.- O Sr. Leis pregunta se foi concedida licenza de primeira ocupación á urbanización 
Valle da Ramallosa. 
 
Resposta o Sr. Sisto que se deu licenza de primeira ocupación a unha parte da 
urbanización. 
 
2.- Pregunta o Sr. Leis se é correcto que se acepten seguros en vez de avais para 
responder dos gastos de urbanización. 
 
O Sr. Sisto dille que supón que si, pero que non sabe a que avais se refire. 
 
3.- O Sr. Leis pregunta pola obra de recoñecemento do paso de peóns en Cacheiras e 
pola reclamación que se presentou polos veciños xunto co plano no que se situaban os 
locais comerciais poñendo de manifesto a necesidade deste paso de peóns. 
 
O Sr. Alcalde dille que se fixeron xestións na Consellería, pero que alegan falla de 
visibilidade e din que non o poñen porque afectaría á seguridade viaria, aínda que 
quedaron en estudar o tema.  
 
O Sr. Leis di que a reivindicación dos veciños está xustificada e hai que darlle unha 
solución e engade que existe un problema parecido na rotonda de Catro Camiños, 
xunto ça parada do autobús. 
 
O Sr. Sisto insiste en que a explicación que dan dende a Consellería é que o paso de 
peóns incrementaría a inseguridade viaria e o Concello non ten competencia nesa 
estrada. 
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4.- O Sr. Leis di que as empresas de transportes protestan polas paradas e a situación 
das marquesiñas na estrada AC-841, e pregunta se o Concello non ten nada que dicir 
neste tema. 
 
Resposta o Sr. Alcalde que xa se trasladaron as queixas á Consellería, pero que o 
Concello non pode tomar decisións ao respecto. 
 
5.- O Sr. Leis intervén para queixarse da obra da rúa Rosalía de Castro que está mal 
rematada e causa problemas de trafico porque o ancho non permite o tránsito nas dúas 
direccións ademais do aparcadoiro, chegando a producirse accidentes. Pide o Sr. Leis 
que se arranxe o problema. 
 
O Sr. Alcalde dille que o arquitecto municipal considera que a obra está ben executada. 
 
6.- O Sr. Leis pide que se solicite informe á Secretaria do Concello sobre a legalidade 
da renovación dos contratos de protección civil. 
 
Dille o Sr. Alcalde que o expediente conta cos informes necesarios e non vai pedir máis 
informes, polo que se o Sr. Leis considera que o expediente non está completo deberá 
utilizar os medios legais que ten o seu alcance. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

O portavoz do PP, Sr. Balnco, pregunta como esta o tema do cemiterio de Bamonde e 
queixase de como quedan as beirarrúas das estradas. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que está de acordo e que existe o problema en varias 
estradas, como a que vai dende Pontevea ao Xirinbao e noutras estradas do Concello. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e trinta minutos, de 
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 
Secretaria, dou fe. 
 

      O Alcalde                  A Secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  13/ 2009 
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 16 DE OUTUBRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a dezaseis de outubro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que 

foron debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael 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. 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 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA 
 

1º) DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO INFORME  DO 

EQUIPO REDACTOR PARA A CUMPLIMENTACIÓN DA ORDE DO 11 DE 

FEBREIRO DE 2009, DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS 

PÚBLICAS E TRANSPORTES, E APROBACIÓN PROVISIONAL DO DOCUMENTO 

REFUNDIDO DO PXOM. 

 

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

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e trinta minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, 

que é o seguinte: 

 
 

1º) DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO INFORME  DO 

EQUIPO REDACTOR PARA A CUMPLIMENTACIÓN DA ORDE DO 11 DE 

FEBREIRO DE 2009, DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS 

PÚBLICAS E TRANSPORTES, E APROBACIÓN PROVISIONAL DO DOCUMENTO 

REFUNDIDO DO PXOM. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e infraestruturas de 13/10/2009 que se 

recolle a continuación. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación do “Informe para a cumprimentación da Orde 11 de febreiro de 2009, da 
Consellería de Política Territorial, Obras públicas e Transportes, sobre a aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo” e do 
“Documento refundido no que se integran os cambios e correccións producidas 
como consecuencia da resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible 
pola que se declarou a inviabilidade de someter o PXOM ao procedemento de 
avaliación ambiental estratéxica, así como as modificacións precisas para corrixir as 
deficiencias expresadas no apartado II da Orde do 11 de febreiro de 2009 da 
Conselleira de Política Territorial, Obras públicas e Transporte. 
 

Atendendo á resolución do 17 de setembro de 2007 da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible pola que se establecían “os requisitos para declarar a 

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

ós trámites previstos no artigo 7 da lei 9/2006 de 28 de abril” procedeuse a redactar un 

documento técnico coas modificacións demandadas pola Dirección Xeral que afectaban ao 
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acordo plenario do 26 de marzo de 2007 polo que se aprobou provisionalmente o PXOM 

de Teo. 

Como consecuencia deste documento elaborado pola empresa redactora do PXOM Oficina 

de Planeamento, o 20 de outubro de 2008 díctase unha resolución da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible pola que se declara “a inviabilidade do sometemento do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo ós trámites previstos no artigo 7 da lei 

9/2006 de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

medio ambiente”. 

Superado este trámite e trasladado o documento á Dirección Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras públicas e Transporte, o 

11 de febreiro de 2009 a Conselleira de Política Territorial, Obras públicas e Transporte 

dita unha “orde sobre a aprobación definitiva do PXOM do Concello de Teo” na que resolve 

non outorgar a aprobación definitiva e establecer que 

O concello deberá elaborar un documento no que se integren os cambios ou 

correccións producidas como consecuencia da resolución da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible pola que se declarou a inviabilidade de someter o PXOM 

ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica, así como as modificacións 

precisas para corrixir as deficiencias expresadas no apartado II anterior, e logo dos 

trámites oportunos e unha vez aprobado polo Concello o plan xeral así corrixido, 

remitilo novamente para a súa aprobación definitiva. 

Consecuentemente, unha vez redactados os documentos demandados pola Consellería 

pola empresa adxudicataria da redacción do PXOM proponse ao Pleno Municipal: 

1. Aprobar o “Informe para a cumprimentación da Orde 11 de febreiro de 2009, da 

Consellería de Política Territorial, Obras públicas e Transportes, sobre a aprobación 

definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo”, consistente 

en tres documentos: o informe propiamente dito, as fichas de información gráfica, e 

o “estudo do interese agropecuario e forestal de determinadas zonas cualificadas no 

PXOM do Concello de Teo” (Carpeta con Rexistro de entrada nº 9232 do 2 de 

outubro de 2009) 

2. Aprobar provisionalmente o documento refundido no que se integran os cambios e 

correccións producidas como consecuencia da resolución da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible pola que se declarou a inviabilidade de someter o PXOM 

ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica, así como as modificacións 

precisas para corrixir as deficiencias expresadas no apartado II da Orde do 11 de 

febreiro de 2009 da Conselleira de Política Territorial, Obras públicas e Transporte 

(Tres carpetas con Rexistro de entrada nº 9233 do 2 de outubro de 2009) 

consistente en:  
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- Tomo I: Información Urbanística 

- Tomo II: Memoria de Orenación, Estratexia de Actuación e Estudo 

económico 

- Tomo III: Normativa urbanística 

- Tomo IV: Normativa urbanística. Anexos (Condicións de desenvolvemento 

dos ámbitos en solo urbano e Condicións de desenvolvemento dos ámbitos 

en solo urbanizable) 

- Tomo V: Análise do modelo de asentamento poboacional, Estudo do Medio 

Rural, e Estudo de sostibilidade ambiental, Impacto territorial e Paisaxístico 

- Tomo VI: Catálogo 

- Tomo I (Carpeta de planos I): planos de información urbanística  

- Tomo II (Carpeta de planos I): ficheiros de Núcleos Rurais.  

- Tomo III (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación I 

- Tomo IV (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación II 

3. Remitir o acordo de aprobación municipal e os documentos relacionados 

anteriormente nos apartados 1 e 2 á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas para a súa aprobación definitiva”. 
 

O Sr. Alcalde pide aos grupos que respeten os turnos de intervencións, sinalando que 

serán flexibles e que ao tratarse dun punto único o límite virá determinado unicamente 

polo sentido común no debate. Salienta que existirán, como sempre, dous turnos de 

intervención por grupo. As posicións están prefixadas e debatidas polo que o límite 

horario para someter a votación a proposta será as doce da noite, aínda que agarda 

non se teña que chegar a esa hora. O Sr. Alcalde lembra que na Comisión Informativa 

a proposta foi dictaminada favorablemente co voto a favor do BNG, o voto en contra do 

PSOE e a abstención do PP e INTEO. Salienta o Sr. Alcalde que o BNG e o PSOE 

sempre quixeron un PXOM para Teo, que moitas veces se dixo que non o querían pero 

que iso non é certo, sendo diferente que existiran distensións ao respecto. Opina que o 

PXOM é necesario xa que vai a permitir a planificación do Concello, que calquera dos 

grupos coincide nisto, vindo as diferencias polo tipo de plan. Explica o Sr. Alcalde que o 

BNG foi crítico na anterior lexislatura coa tramitación do PXOM, porque se trataba 

dunha fase onde se podía participar e estaba nas mans do Concello o tipo de 

documento que se quería para o Concello. Se pedían máis reunións, máis 

transparencia e a posibilidade de opinar, xa que ao tratarse da tramitación municipal 

era o momento de facelo. Salienta o Sr. Alcalde que o que pretende é que se entendan 
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as razóns do grupo municipal do BNG, aínda que non se compartan. Co cambio de 

goberno o BNG entendeu que existía unha posibilidade de modificación na tramitación 

autonómica para que o plan fora racionalizado e se puideran recoller moitas das 

pretensións do BNG. Esa foi a aposta, porque se tiñan investido moitos cartos e moito 

tempo no proceso. Na fase da Xunta, produciuse a Orde da Consellería de Medio 

Ambiente e unha Orde da COTOP, Consellerías coas que se tiveron contactos e ás 

que se lle transmitiu o posicionamento do equipo de goberno. Salienta o Sr. Alcalde 

que das condicións que se puxeron non comparten a totalidade, pero que se trataba 

dun risco que se corría xa que o proceso xa non era municipal. Determinados aspectos, 

como a ampliación dos núcleos, foron defendidos antes e se seguiron defendendo 

diante da Xunta, existindo tamén cuestións que son compartidas polo equipo de 

goberno como a racionalización da edificabilidade. Opina que quizais sí foron 

excesivamente optimistas. Sinala o Sr. Alcalde que o bando de Laiño considera que a 

intervención da Xunta foi perniciosa e o de Lestrove pensa que se podería ir moito máis 

alá. Lembra que as Consellerías coas que trataron eran do PSOE e que coas dúas 

Ordes e coas cumplimentacións das condicións da Xunta fíxose unha exploración 

existindo unha proposta de diálogo que non se entendeu polo PSOE, na que se decía 

que había que respetar o marco das Consellerías pero na que se ía máis ala facendo 

propostas sobre cuestións puntuais. Opina o Sr. Alcalde que a proposta de dialogo non 

se entendeu e de xeito unilateral o BNG non ia a facer, non existindo resposta polo 

partido socialista. O Sr. Alcalde lamenta que isto fora así, sinala que se dixo que foi un 

ardid, cando non foi así. Entendeuse polo tanto que as posicións estaban prefixadas e 

que non existía interés en ir máis alá e nese contexto fíxose balance da situación, de 

xeito que por un lado había cousas que non lle gustaban ao equipo de goberno do plan 

e que se deberían corrixir e doutro lado existía un proceso de nove anos sen 

planeamento e a necesidade dun polígono industrial así como a posibilidade de revertir 

a situación da zona urbana, cun modelo urbanístico que o BNG no comparte. Tamén 

existía unha cuestión de equilibrar a balanza económica, xa que o Concello e 

asimétrico, presta servizos e non ten ingresos. Tamén había que ter en conta os máis 

de trescentos cincuenta mil euros gastados e a modificación da Lei do Solo, que 

obrigaría a iniciar todo o proceso. Salienta o Sr. Alcalde que esa foi a balanza e que 

nela o equipo de goberno entendeu que había que primar o interes xeral. O Sr. Alcalde 

sinala que non pode dicir que o PXOM e os condicionantes sexan “maná”, pero sí que 
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se racionalizou. Salienta que non foi fácil, pero que se entendeu que actualmente era a 

única saída. Di o Sr. Alcalde que lle gustariá clarificar que en todo este proceso máis 

alá do perfil técnico imposto pola Consellería, o único intento de acordo foi co PSOE. Di 

o Sr. Alcalde que falando de procedemento, estanse cumprindo dúas Ordenes que ou 

se cumpren ou non se cumpren e que non é analista social pero que percibe que a 

xente está cansa de que non se desbloquee a situación. O documento hai que mandalo 

a unha Consellería nova dun novo goberno polo que quizais non sexa o documento 

definitivo. Lembra o Sr. Alcalde que o Concello non ten marxe de atender as alegacións 

e con iso non resultaba convinte abrir un período de crispación sen dito marxe. Di que 

ao BNG lle molestan as acusacións de intento de ocultación porque o proceso foi 

garantista. Salienta o Sr. Alcalde que o BNG non ten nin o primeiro interés persoal no 

Plan Xeral, engandido que quen sexa capaz de demostralo o convida a facelo porque 

automáticamente existirá unha dimisión. Opina o Sr. Alcalde que a decisión non é fácil, 

que se fai por responsabilidade e que lle gostaría saber se os demais grupos poden 

dicir o mesmo. Di que descoñece se a aprobación vai a ter rentabilidade ou desgaste 

político, pero que o que sí sabe é que se o BNG non desbloqueara a situación non lle 

podería explicar á xente porque se continúa cunha normativa e cun Concello 

bloqueados. Salienta o Sr. Alcalde que ante ese interrogante se tomou a decisión.  

 

A continuación ábrense os turnos de intervencións, indicando o Sr. Alcalde que polo 

BNG, como portavoz, intervirá o Sr. Sisto. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que quería ser unha persoa tranquila falando do PXOM, despois dunha 

semana movida protagonizada por dous grupos que parece que queren levar ao 

Concello de Teo a “terra queimada”. Opina que o espectáculo ofrecido é lamentable 

non sendo de recibo que o teñan que sufrir os veciños de Teo, porque unha cousa é 

aprobar, ou non, un documento e outra falar de cousas que non teñen nada que ver co 

tema. Dirixíndose ao Sr. Alcalde o Sr. Parajó dille que o PXOM é moi necesario, e que 

xa llo dixo él fai uns anos cando o BNG e o PSOE puxeron todos os atrancos que había 

para que non se aprobara. Sinala que a pesar diso aprobouse provisionalmente e se 

díxo que o plan era malísimo. Opina o Sr. Parajó que o equipo de goberno non sabía 

que era un PXOM e que o saben agora que están gobernando, cando na oposición 
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dicían cousas que eran pura demagoxía para osbstaculizalo. Lembra o concelleiro do 

Grupo Mixto (INTEO) que dende a aprobación houbo que sufrir un tema de medio 

ambiente e sen consultar a ninguén se aprobaron unhas cousas coas que non estaba 

de acordo, pero non puido opinar, ao igual que lle recriminaban a el. O documento que 

se trai hoxe é o mesmo porque se trabada dun documento pechado. Opina o Sr. Parajó 

que o PXOM fai falla, porque senón Teo non se vai a poder desenrolar cunha 

normativa obsoleta. Salienta o Sr. Parajó que o BNG di que “este plan non é noso”, 

engadindo que tampouco é seu e que non cree que sexa tampouco o plan de Armando 

Blanco. Salienta que hai mil oitocentas noventa e oito vivendas menos nun plan que xa 

era restrictivo. Opina o Sr. Parajó que hoxe sería máis fácil votar en contra do plan, 

pero que non se pode porque sería a ruina dos veciños de Teo. Explica o concelleiro de 

INTEO que no solo urbano consolidado hai oitenta vivendas menos, no non 

consolidado vinte e oito vivendas menos, no solo de núcleo rural cento oitenta e cinco 

vivendas menos e no solo urbanizable mil cincocentas setenta vivendas menos. Pide o 

Sr. Parajó que se lle explique iso aos veciños e sinala que hai que ter un pouco de 

sentido común e sacar o plan para diante sen sacar todo o que se lle dicía a el e que 

agora se volve en contra do equipo de goberno. Refírese o Sr. Parajó ás vivendas nas 

que se podía edificar en parcelas de 600 metros de urbano e que pasaron a 10.000 e 

sinala que non se sabe cales son porque non teñen a documentación. O Sr. Parajó 

sinala que non se consensuou nada coa oposición. Di o Sr. Parajó que tratándose de 

solo industrial, sabe que o BNG era partidario de máis solo industrial e so nunha parte. 

Sinala que está ubicado en A Poboa e que o da gaolinera quedou fora. Opina que na 

Consellería non se lle fixo nin caso ao equipo de goberno. Salienta que él sí foi a xunto 

do equipo redactor cos técnicos municipais e que o equipo de goberno non sempre 

levou aos técnicos cando foi a xunto do equipo redactor e á Xunta, polo que algo pasa. 

Opina o Sr. Parajó que hai que facer un exercicio de responsabilidade e non permitir 

que Teo sexa o hazmereir de todos. O PXOM é un dos documentos máis importantes e 

ao que fai cóstalle o posto, como lle pode ocorre ao Sr. Alcalde. O Sr. Parajó anuncia o 

seu apoio á proposta engadindo que non lle veñan con música celestial, porque por ai 

no pasa, como as afirmacións do Sr. Sisto de que Teo “necesita dotacións públicas nas 

zonas urbanas colapsadas polo nefasto urbanismo de Armando e Parajó”. Remata o 

Sr. Parajó sinalando que se non sabe de urbanismo non se poden dicir tonterías.  
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e sinala que en primeiro lugar quere plantexar a 

petición de aprazamento da votación quince días para que se poida coñecer o Plan 

polos veciños. Di que o Plan leva días metido no caixón da alcaldía e os veciños non 

puideron coñecelo xa que nin sequera a día de hoxe está en mans dos técnicos de 

urbanismo para que o poidan ver os veciños. O Sr. Leis salienta que con isto non se 

está dicindo nada novo porque o BNG o pedía. Pide que se lle aclare o dito polo Sr. 

Alcalde de “intereses partidarios” e de “se os demais poden dicir o mesmo”. Opina o Sr. 

Leis que por parte do BNG e do PSOE ninguén pode dicir que non queiran o plan, con 

maior lexitimidade no caso do seu grupo porque foi a primeira forza política que o 

reclamou, con sinaturas dos veciños, antes incluso da iniciación da tramitación, aínda 

que sí dicían que non querían calquera plan. Salienta que se falaba de dúas 

condicións, a transparencia na súa elaboración e que fora froito do consenso das 

forzas políticas e co máximo apoio social. Amosa o Sr. Leis o desacordo do seu grupo 

co Plan do Sr. Blanco e do Sr. Parajó, por razóns formais e de fondo, que lle levaron a 

votar en contra o 26 de marzo de 2006. Existían discrepancias conceptuais de fondo 

moi importantes, porque é un plan que concibe Teo como unha cidade dormitorio 

cando o PSOE apostaba por un Concello con autonomía propia, ao que había que 

engadirlle razóns de forma. Refírese tamén o Sr. Leis a discrepancias puntuais nas que 

coincidían case no 90 por cen o BNG e o PSOE, tales como a delimitación do camiño 

portugués, o carácter excesivamente restrictivo da zona rural, o non axeitado 

emprazamento do intercambiador de Cacheiras, o solo urbano consolidado que 

aparece na finca de Rodiñas, determinadas concepcións de solo urbano que  supoñían 

un trato de favor do Sr. Blanco, tratándose de terreos que seguen recollidos polo 

goberno do BNG. Salienta o Sr. Leis que o PSOE non cambia a súa posición, porque o 

texto é o mesmo con mil oitocentas vivendas menos, sendo o BNG o único que 

cambiou o posicionamento. Lembra o portavoz do PSOE que o voceiro do BNG no 

2005 falaba de que “foi a única forza política que votou en contra, que o BNG non se 

sinte partícipe dun plan feito a medida para os amigos e que o plan desequilibra ao 

Concello” e que que en xuño de 2006 ese mesmo grupo denunciaba tratos de favor e 

amosaba o seu desacordo coa apertura do novo vial en Augas Mansas, e pedían 

retirada da proposta de aprobación inicial. Salienta o Sr. Leis que agora ao BNG 

preocúpalle o interese xeral e no 2005 non. Lembra que o programa electoral do BNG 

supón unha mostra diso, así como as manifestacións en prensa do Sr. Alcalde, como 
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as que fixo nunha tribuna aberta, nun medio local, que se refiren á “peregrinación ao 

despacho de Parajo”. Refírese o Sr. Leis á acta de 26 de marzo de 2007 e ao que 

afirmaba o Sr. Noriega naquel momento cando dicía que “Opina que houbo moita presa 

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

o grupo de goberno. Di que só tiveron setenta e dúas horas para estudar un Plan que 

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

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

entrega setenta e dúas horas antes para que a estude, da que se debe examinar e 

aprobar. Cre que se lle está a faltar ó respecto ós grupos políticos da oposición, que 

estiveron dous anos sen comisión de seguimento e que agora se trae un Plan 

cociñado, que parece que non interesa que opinen nin se posicionen. Di que faltan 

dous meses para as eleccións, e que agora veñen as presas. Opina que se lle está a 

faltar ó respecto tamén á cidadanía, que este proceso ten que ser transparente e 

garantista dos intereses cidadáns, pero que o grupo de goberno pretendeu finiquitar 

dúas mil alegacións en setenta e dúas horas. Pregúntase se a xente que contratou e 

pagou avogados para facer as alegacións non ten dereito a ser informada, que se dixo 

que foran asumidas o cincuenta por cento das alegacións e que iso non é verdade. 

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

Teo estivo varias veces na picota, coas normas subsudiarias suspendidas polo goberno 

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

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

rectificar, pero que pensa rematar a súa etapa como alcalde, como dicía a canción de 

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

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

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

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

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

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

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

Plan se cambiará puntualmente despois da súa aprobación, non di a verdade, xa que 

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

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

documento non voltará aquí tal e como está. Di que sabe que o que vai a dicir a 
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continuación vai caer en saco roto, pero pídelle ó grupo de goberno que retire hoxe o 

PXOM e que dean un prazo de quince días, e que informen ós veciños das alegacións, 

se tan interesados están na unanimidade desta corporación. Manifesta que non poden 

nin van apoiar este PXOM. Cre que este documento non aposta polo terreo industrial 

localizado, que hipoteca o desenvolvemento do rural e que non é transparente. 

Pregúntase que é o que pasa e se o Sr. Alcalde se debe a outras cousas antes que ó 

interese cidadá. Remata dicindo que cre que este é un PXOM oscurantista, e que é 

unha vergoña que só lles dean dez minutos para expor as súas impresións sobre este 

Plan. Pensa que a mellor herencia que podía deixar o Sr. Alcalde era non traer hoxe 

este Plan, que hipoteca a autonomía do municipio para os vindeiros dezaseis anos. 

Opina que o grupo de goberno non se debe á cidadanía, senón a outro tipo de 

intereses”. Lembra o Sr. Leis que o Sr. Sisto afirmaba que “a oposición estivo 

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

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

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

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

para os que veñen de fóra. Pensa que non se explotou a Lei ata onde esta permite, 

como no caso dos douscentos metros de ampliación de núcleos rurais. Di que eles 

poden respectar a decisión da Xunta, pero que debería precisamente ser a Xunta a que 

botase para atrás, e non desde o concello. Cre que van de cobardes cunha petición 

pequena, para que non lles dean para atrás, e que se mira só polos intereses propios. 

Opina que se vai enviar un Plan suaviño para que a Xunta non se meta moito, porque 

se ten medo a perder os intereses propios e os dos amigos, e que resulta unha 

casualidade que as directrices que se deron ó equipo redactor favozan só a uns. Segue 

dicindo que o BNG defende que se exploten as capacidades da Lei ó máximo, e que 

algúns aquí só se preocupan da defensa dos intereses inmobiliarios. Manifesta que o 

grupo de goberno é moi amigo de escudarse detrás de todo o que vai por diante, e así 

as culpas sempre son dos funcionarios ou do equipo redactor, e que a este equipo 

redactor lle pagamos todos, pero que as responsabilidades son do equipo de goberno 

cando avalan un traballo feito cunhas directrices que lles foron dadas”. Lembra o Sr. 

Leis que no ano 2007 o PP e INTEO votaron a favor, votando en contra o BNG e o 

PSOE. 
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Sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

O Sr. Leis di que vai a poñer unha grabación do que se dicía naqueles momentos polo 

Sr. Alcalde, Martiño Noriega. 

 

O Sr. Alcalde sinala que non llo vai a impedir, pero que simplemente lle fai un 

chamamento á responsabilidade. 

 

O Sr. Leis pon as grabacións. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

PP, D. Antonio Castroagudín, e saen os concelleiros do BNG D. Angel Rey e D.ª 

Carme Hermida. 

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro 

do BNG, D. Angel Rey. 

 

Rematada a grabación o Sr. Leis salienta que hai máis frases grabadas que poñen de 

manifesto o que dicía o BNG en relación ao Plan que hoxe trae. Remata o Sr. Leis 

sinalando que no segundo turno poñerá de manifesto as razóns que xustifican o voto 

en contra do PSOE, por razóns procedimentais, ao igual que ocorría antes. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que entre o BNG e o PSOE teñen un lío  

que haberá que ver como se arranxa. Opina o Sr. Blanco que vista a exposición que o 

Sr. Alcalde fixo do Plan hai que dicir que para cura “non ten prezo”. Lembra o Sr. 

Blanco que o 19 de marzo de 2001 adxudicouse o Plan por 39.904.000 pesetas, 

sabendo que o Plan era complicado. A empresa era unha das que tiña máis solvencia. 

O Plan foi enviado a informes sectoriais que tardaron moito. Salienta o Sr. Blanco que 

para o PP o plan era un plan completo, aínda que sabían que había veciños que 

podían sair perxudicados, pero resultaba preciso ter ese documento para arrancar e 

despois facer modificacións puntuais como estaban facendo outros concellos. Opina 

que agora cambiou o conto. Lembra que para o seu grupo tivo un coste político e que 
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agora resulta que o plan daquela era o bo, e o de agora, o do BNG e o PSOE, o malo. 

Refírese o Sr. Blanco aos parques empresariais e salienta que querían parques 

empresariais en condicións para dar vida ao Concello, engadindo que se mandaron 

para alá os tres, e o da Lagoa desapareceu. O Sr. Blanco pregunta que pasa con esas 

1.800 vivendas que se quitaron na Xunta polo PSOE e o BNG. Sinala o Sr. Blanco que 

co PXOM podíanse facer convenios, os que o BNG e o PSOE lle chamaban “de 

tapadillo”, e que despois xa non foi ninguén a ver o que dicían o BNG e o PSOE e 

marcharon de Teo. Reitera o Sr. Blanco que para o seu grupo o Plan supuxo un coste 

político que asumiron porque querían PXOM. Opina que se gañaran as eleccións hoxe 

estaría en funcionamento e que o equipo de goberno non se preocupou en ir á Xunta 

para que non se produciran os recortes que se produciron. Lembra o Sr. Blanco cando 

o Sr. Leis chegou cunha pancarta que dicía “Plan Xeral xa” e despois “Plan Xeral non”, 

para quedar ben cos veciños, como facía o BNG coa autopista. Di que todos os pasos 

que se deron cando gobernaba el nunca contaron co voto a favor do BNG e do PSOE. 

Salienta o Sr. Blanco que o Plan Xeral precísase para desenrolar o Concello e refírese 

ao dito polo Sr. Alcalde de que “perxuraba que non tiñan interéses” sinalando que como 

van a ter leiras aquí, se non son de Teo, porque viñeron os baños e quedáronse. 

Explica que él comprou leiras con gran esforzo e con moito traballo e que cando fixo a 

casa levou a auga, a luz e o alcantarillado coa axuda dos veciños e que se ten 

propiedades é porque as mercou honradamente, co esforzo da súa familia. Opina que 

o PXOM é o resultado da nefasta xestión do equipo de goberno, por non preocuparse 

por estar na Xunta para que iso non pasara. Lembra o Sr. Blanco que antes o BNG 

dicía que os núcleos eran pequenos e pregunta que din agora, engadindo que terán 

que explicarllo aos veciños. Salienta o Sr. Blanco que no seu momento o Plan 

aprobouse con todas as consecuencias e non por intereses persoais. Anuncia o 

portavoz do PP o apoio do seu grupo porque é necesario para os veciños xa que sen o 

Plan non se vai a ningún lado. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, que, dirixixíndose ao Sr. Blanco, dille que debe 

ter un probleman cando os veciños lle fan a casa porque el se fai a súa terá que 

contratala. Dille ao Sr. Blanco que quizáis tería que preguntarse porque lla farían. Di o 

Sr. Sisto que lle encanta que o PSOE teña que recurrir ás intervencións do BNG para 

facer os seus discursos. Opina que o Sr. Leis é un manipulador, xa que dicir que o 
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momento do PXOM é similar que o de antes é falso, sendo que equiparar as situacións 

non ten sentido. O Sr. Sisto di que resulta preciso aclarar o que se fai. Explica que o 

Concello aprobou un PXOM, que foi remitido á Xunta, denegando esta a súa 

aprobación.  

 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e sete minutos entra no salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Refírese o Sr. Sisto ás esixencias das Consellerías de Medio Ambiente e de Política 

Territorial, explicando que foron incorporadas ao documento do Plan configurándose o 

que se trae hoxe. Pregunta o Sr. Sisto que sentido ten abrir un período de ifnormación 

pública cando o Concello non ten capacidade de maniobra, a diferenza do que ocorría 

no momento anterior. O feito de coñecer previamente o plan non aporta nada e evita 

información privilexiada. Dirixíndose ao Sr. Parajó, o Sr. Sisto dille que se non coñece o 

plan foi porque non quixo baixar a velo, cando o tiña a súa disposición, sendo que o 

que non se lle facilitou foron fotocopias habida conta de que a súa actividade está 

relacionada coa promoción inmobiliaria. Sinala o portavoz do BNG que se o Sr. Leis 

non tivo información foi porque non quixo porque estivo a súa disposición, tal e como 

se lle comunicaba na carta fai un mes. O Sr. Sisto salienta que o BNG dicía e segue 

dicindo que quere maior construcción  nos núcleos rurais pero que a estes efectos tan 

restrictiva foi a Xunta do PP como a do PSOE. Explica que o nivel de restricción da 

Consellería foi brutal, algo que non se entende e non se comparte polo equipo de 

goberno. Se reducen 1.800 vivendas, pero non as vivendas do veciño/a que quere 

facer a súa casa. Douscentos dez son en núcleo e a maioría no solo urbanizable non 

delimitado. Opina o Sr. Sisto que o que era inaceptable, hoxe é aceptable. Salienta que 

curiosamente o Sr. Leis cita aquelas cousas que perduran, e o cita daquela maneira. 

Explica o Sr. Sisto que as restriccións no rural foron culpa do PSOE e do PP, que a 

delimitación do camiño portugués está en proceso, e que tratándose do viais que 

atravesa augas mansas existe un compromiso escrito e asinado por todas as forzas 

políticas de que non se van a desenvolver. Sinala o Sr. Sisto que o portavoz do PSOE 

sabe que esa urbanización non está recepcionada, porque ten un problema de 

legalidade que se solventa en gran medida mantendo ese vial. O Sr. Sisto di que se 

fala tamén de Rodiñas e explica que nese ámbito non se aumentou nin un so metro da 
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desfeita ilegal que se fixo procurando terreo dende o camiño, e o que ten é de urbano 

7, onde non se permite máis tipo de vivenda que a de un conserxe. Salienta o Sr. Sisto 

que o Plan segue sen ser o do BNG, porque o que fixeron foi intentar modificalo co 

apoio das Consellerías. Opina o Sr. Sisto que os grandes afectados non son os 

pequenos propietarios senón os especuladores. Salienta que non se está ante o 

mesmo plan, cambiando a posición de favoritismo que subxacía no fondo. Explica que 

se trata dun plan non que houbo moito que traballar e que as visitas á Xunta sí tiveron 

rentabilidade. Remata o Sr. Sisto reiterando que non se trata do plan do BNG, que 

sería mellorable pero que o PSOE non colaborou. 

  

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que cando fala o Sr. Sisto parece un libro aberto aínda que sabe que a 

metade das cousas que di non son verdade. Explica o Sr. Parajó que as fotocopias llas 

pediu ao arquiveiro e non ao Sr. Sisto e que este lle dixo que non llas daba porque non 

llas quería dar ao PSOE. Dirixíndose ao Sr. Sisto o Sr. Parajó refírese á intervención do 

Sr. Noriega na sesión de 07 de decembro de 2005, en cuxa acta se recolle que 

“Engade que ó Sr. Noriega dicírlle que está equivocado, que en Rodiñas está como 

solo industrial e non se puido cambiar, o desmonte non entra dentro do solo 

urbanizable industrial neste momento, o que pasa é que vostedes miraron o plan como 

non se pode mirar, hai que miralo no seu conxunto, non unha cosa concreta”. Salienta 

o Sr. Parajó que agora o Sr. Sisto descubriu a polvora e di que é solo industrial cando 

xa llo dixo el no 2005 e non se lle creía. Sinala o Sr. Parajó que él sempre foi do bando 

de Calo ou do de Teo e que por el o plan pódese aprobar de esquerda a dereita e de 

arriba para abaixo porque non te leiras para edificar. Opina o Sr. Parajó que o BNG non 

quería o PXOM pero que agora teñen que tragar con el e que non se pode dicir que o 

PXOM está máis humanizado. Dirixíndose ao Sr. Leis, o Sr. Parajó dille que existen 

moitas formas de boicotear un plan e non so cos votos, senón tamén con pancartas. 

Refírese o concelleiro de INTEO ao camiño portugués e sinala que non está delimitado 

polo sitio que quería o PSOE. Antes a metade dos terreos que se ian a mercar e os 

alcantarillados ian a conta deses urbanizables, e ao quitalos haberá que preguntarse 

onde van esas zonas verdes. Sinala o Sr. Parajó que a maioría dos conveios levaban 

unha importante aportación económica para as zonas verdes e agora haberá que 

expropiar e pagar porque non haberá cartos para facer tales zona. Opina o concelleiro 
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de INTEO que é unha burrada o dito polo Sr. Sisto en canto á súa posible información 

privilexiada xa que coñece de memoria onde é edificable e onde non. Remata o Sr. 

Parajó sinalando que os documentos deben entregarse completos e que hai que facer 

un esforzo porque as cousas vaian un pouco mellor que agora. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que o nivel de contradicción da 

intervencíón do Sr. Sisto implica unha antoloxía do disparate, xa que di que “non existe 

marxe de maniobra” e que “invitou ao PSOE a introducir modificacións”. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carme Diéguez. 

 

O Sr. Leis opina que o Plan é o mesmo que o de antes coa reducción de 1.800 

vivendas e reta ao BNG a que lle sinale tres cousas do Plan que sexan diferentes do 

anterior. O portavoz do PSOE refírese as razóns polas que o seu grupo se ve obrigado 

a votar en contra da proposta. Primeiro porque a parte do Plan que xestionou o BNG foi 

opaca e oscurantista, incluso peor que o PP, xa que durante dous anos ao PSOE non 

se lle informou de nada, estando esperando a estas alturas a chamada do Sr. Alcalde. 

Así a Comisión de seguemento convocouse dúas veces para informar aos concelleiros 

da oposición de feitos consumados, non acudindo ademais o Sr. Alcalde amosando así 

a falta de respeto hacia a comisión. En segundo lugar pola opacidade coa cidadanía, 

levando o plan 15 días no caixón da alcaldía. Opina o Sr. Leis que se trata dun texto 

pactado coa Xunta polo que vai a ser o texto definitivo. Salienta que o seu grupo non 

pide información pública senón 15 días para que os cidadáns se informen. Lembra o 

Sr. Leis que os membros do seu geupo tiveron que reclamar a documentación do plan 

porque ao principio se lles dicía que tiñan que pasar polo despacho  da alcaldía. 

Pregunta o Sr. Leis que garantías hai de que ese vial de Augas Mansas non se decida 

levar a cabo un día polo que goberne. Explica que o de Rodiñas, o intercembiador de 

Cacheiras e a delimitación do camiño portugués seguen no Plan  aínda que o criticaba 

o BNG. Opina que manter que a parcela á que se referiu antes se pode considerar 

como solo urbano consolidado non é correcto e se trata dunha finca que so 

corresponde a un propietario determinado. O Sr. Leis amosa uns planos. Sinala o 

portavoz do PSOE que a terceira razón pola que están en desacordo co plan refírese a 



 

 - 16 - 

que durante estes dous anos xurdiron novas demadas que non aparecen no 

documento, como a subterranización da rotonda da Gaiteira e a Ponte de Penelas, que 

se puido incluír no Plan e o BNG non fixo nada ao respecto. Refírese o Sr. Leis en 

cuarto lugar á deixadez nas negociacións, recoñecida publicamente na Comisión 

informativa, na que se dixo que non se fixera nada na Xunta. Opina o Sr. Leis que 

existen moitas posibilidades de modificar o plan e que o BNG non fixo nada. En quinto 

lugar sinala o Sr. Leis que tamén hai que ter en conta que en dous anos de goberno 

non existiu diálogo co PSOE. Lembra que lle mandou unha carta ao Sr. Noriega e que 

a día de hoxe está esperando a resposta. Salienta que o dezasete de setembro lle foi 

entregada unha carta, cando o plan xa estaba pechado, que a comisión de seguemento 

foi o vinte e tres de setembro, que o texto lles foi entrega por primeira vez o sete de 

outubro, polo que habería que preguntarse de que se podería falar ata ese momento se 

non tiñan o texto. O trece de outubro foi a Comisión Informativa e hoxe, dezaseis, o 

Pleno. Opina o Sr. Leis que polo tanto se tramitou de tapadillo e pregunta se iso é 

vontade política. Refírese o Sr. Leis a unhas cartas de 29 de xaneiro, 5 de febreiro, 19 

de febreiro, 8 de xuño e 1 de decembro de 2008, que foron dirixidas ao Sr. Alcalde e 

que non obtiveron resposta. O Sr. Sisto salienta que o  grado de hipocresía da proposta 

é que o PSOE presentou unha moción o 23 de novembro de 2007, no que se pedía a 

recuperación do plan para que o BNG e o PSOE tiveran a posibilidade de introducir 

modificacións de cousas que viñan defendendo e o BNG votou en contra aducindo 

argumentos xurídicos, que o seu grupo tamén tiña. Conclúe o Sr. Leis que hai que 

lamentar profundamente como a irresponsabilidade de uns e a desfachatez doutros 

compromete o futuro de Teo. Existe un espectáculo bochornoso, que forma parte 

dunha forma de actuar do BNG basado na mentira, que a utilizan para enganar á 

cidadanía. Sinala o portavoz do PSOE que a pesar diso o día que o Sr. Alcalde os 

chame para falar, ese día estarán, retirándose entre tanto. Opina o Sr. Leis que agora 

ao Sr. Alcalde preocúpalle o ben común dos veciños cando fai dous anos non lle 

preocupaba, deixándoos agora abandonados a súa sorte. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e corenta minutos entra a concelleira do BNG, D.ª Carme 

Diéguez, e sae o concelleiro do BNG, D. Angel Rey Martínez, e a concelleira do BNG, 

Dª. Carme Hermida. 
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 Opina o Sr. Leis que o PP e INTEO, por coherencia, teñen que apoiar a proposta da 

alcaldía, engadindo que o que non entende o seu grupo é a incoherencia do BNG. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que o Sr. Sisto se non gaña quere 

empatar. Opina que este concelleiro deixa caer cousas para ver o que pasa e salienta 

que el nunca lle fixo nada a ningún veciño, que sempre estivo a súa disposición e que 

por iso lle respetan, engadindo que iso non pasa co Sr. Sisto porque truca, polo que 

non lle extrañaría que non o axudaran. Lembra o Sr. Blanco que 15 días antes das 

eleccións se dicía que o plan era moi restrictivo, e as restriccións as mandaba o 

bipartito, e resulta que agora o Sr. Sisto di que o plan é “aceptable”, e iso coa 

diminución que ten de vivendas. Opina o Sr. Blanco que non é aceptable pero que 

haberá que aprobalo. Salienta que o Sr. Sisto fala de ilegalidades en Augas Mansas e 

que iso xa se mandou á fiscalía onde se arquivou por non atopar nada raro. Sinala o 

Sr. Blanco que o equipo de goberno gastou 50.000,00 euros nunha auditoría contra el 

máis o custo das miles de fotocopias que fixo a empresa e que lle saíu o tiro pola 

culata. Entende que se se segue gobernando o BNG están claros e refírese as 1.800 

vivendas que faltan sinalando que é debido ao goberno do PSOE e do BNG. Salienta o 

Sr. Blanco que o seu grupo vai a ser responsable porque quere o mellor para todos os 

veciños de Teo. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e corenta e sete mintuos entran no Salón de Plenos os 

concelleiros do BNG, Dª. Carme Hermida Gulías e D. Angel Rey Martínez. 

 

Sinala o Sr. Blanco que os veciños poñeran a cada un no seu sitio e remata a súa 

intervención pedíndolle ao Sr. Alcalde que en canto poida faga aquelas revisións 

puntuais que ia facer o PP e que benefician aos veciños e as traslade á Xunta.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que tratándose da intervención do Sr. 

Blanco quere facer dúas matizacións. A primeira refírese a que o plan aprobouse 

quince días antes das eleccións e iso resulta importante porque de non facerse así se 

estaría ante o momento procedimental que reclama o Sr. Leis. Opina o Sr. Sisto que o 

Sr. Leis manipula o tema e di que este momento é o mesmo que antes cando non é 

así. Tratándose de Augas Mansas sinala que hai unha recepción poren a existencia de 
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deficiencias a recoñecen os servizos técnicos polo que algo haberá, de xeito que o que 

aparece no plan é un mecanismo para solventar o tema.  

 

O Sr. Blanco pregunta se as autoridades xudiciais non valen para nada. 

 

O Sr. Parajó dirixíndose ao Sr. Sisto dlle que ambos se coñecen e saben a que se 

dedica cada un e que se se quedou sen fotocopias sabe porque foi. 

 

Dirixíndose ao Sr. Leis o Sr. Sisto dillle que cando algo que el asina non o cumpla 

pódeselle tachar de manipulardo, pero que o Sr. Leis non fixo nada para comprobar se 

a oferta era real, cando sí que o era. Salienta que non se podía redactar un novo plan 

pero si existían elementos discriminatorios o BNG estaba disposto a correxilos, pero 

non se puido concretar. En canto á tramitación opaca, o Sr. Sisto salienta que a 

Comisión de seguemento existiu, e agora só se está adaptando á proposta da 

Consellería. Opina que o equipo de goberno fixo ben o seu traballo, aínda que 

seguramente podería conseguirse máis se houbera existido a colaboración do grupo 

municipal socialista. Salienta o Sr. Sisto que non poden dicir os concelleiros que non 

tiveron a documentación a súa disposición, entre outras cousas porque a Secretaria 

non o permitiría. Salienta o portavoz do BNG que o Sr. Leis fala de que se pode meter 

o da rotonda da Gaiteira e o de a Ponte de Penelas, opinando que non ten sendido 

meter no plan unhas obras que non se van a executar con cartos municipais. O Sr. 

Sisto conclúe que sin ser o plan do equipo de goberno, xa que se se collera dende o 

principio non salería así, conseguise que un plan malo sexa razoable, primando as 

necesidades dun ordenamento urbano con posibilidades de crecemento. 

 

O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, agradece o comportamento da cidadanía, sinalando 

que moitas veces da exemplo que se debe ter en conta por todos. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da corporación, con 

trece votos a favor (6 BNG, 6 PP, 1 Grupo Mixto-INTEO) e catro votos en contra (4 

PSOE), acorda: 
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1.- Aprobar o “Informe para a cumprimentación da Orde 11 de febreiro de 2009, 

da Consellería de Política Territorial, Obras públicas e Transportes, sobre a 

aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de 

Teo”, consistente en tres documentos: o informe propiamente dito, as fichas de 

información gráfica, e o “estudo do interese agropecuario e forestal de 

determinadas zonas cualificadas no PXOM do Concello de Teo” (Carpeta con 

Rexistro de entrada nº 9232 do 2 de outubro de 2009) 

2.- Aprobar provisionalmente o documento refundido no que se integran os 

cambios e correccións producidas como consecuencia da resolución da 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible pola que se declarou a 

inviabilidade de someter o PXOM ao procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica, así como as modificacións precisas para corrixir as deficiencias 

expresadas no apartado II da Orde do 11 de febreiro de 2009 da Conselleira de 

Política Territorial, Obras públicas e Transporte (Tres carpetas con Rexistro de 

entrada nº 9233 do 2 de outubro de 2009) consistente en:  

- Tomo I: Información Urbanística 

- Tomo II: Memoria de Orenación, Estratexia de Actuación e Estudo 

económico 

- Tomo III: Normativa urbanística 

- Tomo IV: Normativa urbanística. Anexos (Condicións de 

desenvolvemento dos ámbitos en solo urbano e Condicións de 

desenvolvemento dos ámbitos en solo urbanizable) 

- Tomo V: Análise do modelo de asentamento poboacional, Estudo do 

Medio Rural, e Estudo de sostibilidade ambiental, Impacto territorial 

e Paisaxístico 

- Tomo VI: Catálogo 

- Tomo I (Carpeta de planos I): planos de información urbanística  

- Tomo II (Carpeta de planos I): ficheiros de Núcleos Rurais.  

- Tomo III (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación I 

- Tomo IV (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación II 
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3.- Remitir o acordo de aprobación municipal e os documentos relacionados 

anteriormente nos apartados 1 e 2 á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas para a súa aprobación definitiva. 

O Sr. Parajó pide explicación de voto e dille ao Sr. Sisto que coas fotocopias pode facer 

o que queira e aclara que o Sr. Alcalde non lle dixo nada das fotocopias senón que foi o 

Sr. Sisto. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as ovinte 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                  A Secretaria 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  14 / 2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 28 DE OUTUBRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e oito de outubro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

 

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

D. Andrés Fernández Martínez 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Angel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco Martinez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 

Interventor: 

D.ª Mónica Lado Varela 

 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 26/08/2009. 

2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  623/09 Á 692/09). 

3º.-DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 5/09. 

4º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE MEDIDAS PARA MELLORAR O 

FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS. 

5º.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA A 

CONXELACIÓN DE TASAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS DE CARA Ó PRÓXIMO 

PRESUPOSTO DO 2011. 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACTUACIÓNS NA N-550. 

7º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP PARA A ELABORACIÓN E POSTA EN MARCHA 

DUN PLAN MUNICIPAL DE CONTINXENCIA FRONTE Á GRIPE A. 

8º.- MOCIÓNS  

9º- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 
estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figuran na convocatoria. 
 

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 26/08/2009. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/08/09. 
 
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 
unanimidade. 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  623/09 Á 692/09). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 25 de 
setembro ata o 22 de outubro de 2009, que comprenden os números 623 ao 692 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 5/09. 

O Sr. Alcalde dá conta da proposta da alcaldía, dictaminada favorablemente pola 
Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 22/10/2009, que se 
transcribe a continuación.  
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“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Visto que na sesión plenaria de data 26/08/2009, no punto da orde do día correspondente ao 
recoñecemento extraxudicial de créditos 4/09, non se aprobaron as facturas incluídas na 
proposta da Alcaldía, estando entre as mesmas, cinco facturas emitidas pola empresa 
HEDEGASA. 
 
Visto o escrito presentado pola empresa citada, en data 23/09/2009, no que solicita o 
pagamento das facturas afectadas. 
 
Tendo en conta que ditas facturas refírense a servizoz prestados satisfactoriamente para o 
Concello, e que, polo tanto, o seu impago suporía un enriquecemento inxusto para a 
Administración, e un grave perxuízo económico para a empresa. 
 
Visto que, por tratarse de gastos realizados en exercicios anteriores, a aprobación destas 
facturas debe realizarse mediante un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos, e, 
tendo en conta que o órgano competente para resolver a reclamación é o Pleno. 
 
Considerando os informes de Intervención emitidos ao respecto de datas 13/03/2009, 
17/08/2009  e 16/10/2009. 
 
Proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.- Acceder á solicitude presentada pola empresa HEDEGASA, e, en consecuencia, aprobar o 
recoñecemento extraxudicial de créditos 5/09, por importe total  de 12.372,00€correspondente 
ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo ás seguintes partidas orzamentarias: 
 
 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 22706 1897  93/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.   Importe billetes pensinoistas xullo 08  2.128,00 € 

313 22706 1898  97/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.  

 importe billetes pensionistas agosto 
08  2.128,00 € 

313 22706 2035  104/08  
 
03/10/2008   HEDEGASA S.L.   importes billetes autbús pensionistas  2.324,00 € 

313 22706 2162  109/08  
 
03/11/2008   HEDEGASA S.L.   Bonoensionistas outubro 08  2.896,00 € 

313 22706 2500  135/08  
 
10/12/2008   HEDEGASA S.L.  

 billetes bonobús pensionistas 
novembro  2.896,00 € 

     TOTAL  12.372,00€ 

 
Teo, 16 de outubro de 2009. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Alcalde explica á Corporación que non se trata do mesmo expediente de 
recoñecemento extraxudicial de crédito que xa se someteu á consideración do Pleno, 
senón que é un novo recoñecemento no que se recollen as facturas que reclama a 
empresa HEDEGASA por importe de 12.372,00 €  e que se traen de novo ao Pleno 
para evitar os gastos xudiciais, xa que o servizo está prestado e a empresa quere 
reclamar o pago por vía xudicial. 
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O Sr. Parajó di que esta é a historia de nunca acabar, xa que en todos os plenos 
estamos co mesmo tema, e engade que non entende por que non se inclúen no 
recoñecemento extraxudicial todas as facturas que están pendentes. 
 
O Sr. Leis di que non sabe en que variou a situación dende o último pleno, no que non 
se aprobaron estas facturas. Engade que non entende que apareza na prensa que o 
grupo de goberno se reúne coas empresas afectadas e deixan caer que hai grupos que 
vetan o pago ás empresas de transporte, dentro da campaña de propaganda que se 
leva a cabo pola responsable de prensa, e en cambio non se lles facilita a estas 
mesmas empresas o informe elaborado polo Sr. Rey e que as empresas non coñecen. 
Por outro lado o Sr. Leis di que o informe de intervención segue mantendo que o 
recoñecemento extraxudicial de crédito non é para este fin, mantendo o criterio dos 
anteriores informes e polo tanto o PSOE segue votando en contra. 
Recórdalle ao Sr. Alcalde que a Corporación xa aprobou parte das facturas do  primeiro 
recoñecemento extraxudicial de crédito, co voto en contra do BNG, e que o que ten a 
obriga de regularizar esta situación é o equipo de goberno, e se os grupos da oposición 
votan en contra non é para vetar nada, senón para respetar a lexislación vixente. 
 
O Sr. Blanco di que está de acordo co manifestado polo Sr. Leis, aínda que entende 
que as empresas teñen que cobrar, pero as facturas que están sen pagar son da 
anualidade de 2008 e o equipo de goberno ten que cumprir os acordos das sesións 
anteriores e presentar o informe que se pediu en vez de utilizar os medios de 
comunicación como sempre. 
Engade que os grupos da oposición non vetan a ninguén, pero co informe de 
intervención en contra, o seu grupo, non apoia o recoñecemento extraxudicial de 
crédito, aínda que o senten polas empresas afectadas. 
Di o Sr. Blanco que o grupo de goberno non pode estar sempre votándolle a culpa de 
todo  á oposición. 
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que o motivo de traer solo as facturas desta empresa é  
porque presentou a reclamación previa á vía xudicial, e preténdese evitar as costas do 
proceso, non presentándose esta reclamación polas demais empresas. 
Dille ao Sr. Leis que non houbo publicidade política, dende o goberno municipal 
informóuselle ás empresas, pero non se pagou ningún tipo de publicidade. Engade que 
se xuntaron coas empresas afectadas para pedirlles que non deixaran de prestar o 
servizo, pero non houbo ningunha campaña publicitaria, nin se pagou ningún 
publireportaxe Dille ao Sr. Blanco que, como alcalde que foi, sabe o que é un 
recoñecemento extraxudicial de crédito, e que as facturas non se poden pagar sen 
consignación orzamentaria, por iso se trae ao Pleno o REC, porque son facturas de 
2008, e recórdalle que foi o PP quen aprobou o “bonobus”. 
Engade o Sr. Alcalde que a empresa vai acudir ao xulgado e haberá que pagarlle as 
facturas e os xuros ademais de pagar as costas do proceso, e o grupo de goberno está 
de acordo cos informes de intervención, pero toda a Corporación sabe como esta o 
servizo de “bonobús”. Salienta que o contrato coa empresa está asinado polo Sr. 
Blanco. 
 
O Sr. Parajó intervén para dicir que no Pleno anterior quedárase en traer unha proposta 
para regular este servizo, para desbloquear o pago das facturas, e non entende porque 
a día de hoxe aínda non se trouxo. Cree que hai que darlle unha solución ao problema 
así que ou se trae ao Pleno esa proposta pendente ou  a empresa irá ao xulgado. 
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O Sr. Leis pide que conste en acta que o de pagar o publireportaxe o dixo o Sr. Alcalde, 
non o Sr. Leis. Di o Sr. Leis que o “bonobús” aprobouse por unanimidade no 2000, á 
proposta do Sr. Parajó e co voto a favor do BNG e o PSOE, non o aprobou so o 
Sr.Blanco, senón que foi un acordo adoptado por unanimidade de todas as forzas 
políticas. O problema é o recoñecemento extraxudicial de crédito que ten un informe en 
contra de intervención e na lexislatura pasada nin o PSOE nin o BNG votaron a favor 
de ningún REC, polo que  o PSOE mantén esta postura e fai o mesmo nesta 
lexislatura, aínda que foron xenerosos e fixeron unha excepción, permitindo que se 
aprobase parte do primeiro expediente de REC presentado, porque había entidades 
prexudicadas e non existía informe desfavorable de intervención. Recórdalle ao Sr. 
Alcalde que por certo ese REC foi aprobado cos votos da oposición e co voto en contra 
do BNG. Di que nesa sesión quedouse en que se fixera un informe para regular esta 
situación propoñendo unha alternativa para o servizo actual, e que o Sr. Rey fixo un 
informe no que pon de manifesto que o servizo ten moitas eivas, pero este informe non 
se lle entregou ás empresas de transporte afectadas. 
Dille ó grupo de goberno que deixe de votarlle a culpa á oposición e que traian ao 
Pleno esa proposta alternativa para o servizo, e a oposición aprobará as facturas 
pendentes, tal como acordou a Corporación. Engade que o Sr. Alcalde xa dixo que non 
elaboraba esa proposta alternativa porque non estaba disposto a asumir o custe 
político da decisión e seguen creando problemas e sementando dúbidas, pero o PSOE 
mantén a mesma postura de plenos anteriores e aprobara as facturas pendentes cando 
se elabore esa proposta alternativa. 
 
O Sr. Blanco pregúntalle ao Sr. Alcalde se, mentres estivo na oposición  o BNG, votou 
algunha vez a favor dun REC ou da aprobación do presuposto municipal, e dille que 
polo tanto agora non lle poden dicir que sexan responsables, polo que o PP vai votar 
en contra. 
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que o informe do Sr. Rey fíxose para desbloquear o pago 
das facturas pendentes do bonobús e aínda así agora non se aproban. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos en contra (6 do PP e 4 do PSOE) e sete votos a favor (6 BNG e 1 do 
grupo Mixto-INTEO) acorda rexeitar a proposta da Alcaldía sobre recoñecemento 
extraxudicial de créditos 5/09. 
 
4º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE MEDIDAS PARA MELLORAR O 
FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS. 
 
O Sr. Alcalde dá conta da Moción do BNG, dictaminada favorablemente pola Comisión 
informativa de facenda e asuntos económicos de 22/10/2009, que se transcribe a 
continuación:  

“MOCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA MELLORAR O FINANCIAMENTO DOS 
CONCELLOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A crise económica está a supoñer unha forte redución de ingresos por parte das administracións públicas. 
Nos concellos, esta merma provoca un grave deterioro financeiro, o que sumado ao estrutural raquitismo 
do financiamento local, provoca tamén situacións próximas á bancarrota en moitos concellos. Polo tanto, 
compre adoptar medidas, tanto de carácter mais urxente e conxuntural como outras de carácter estrutural 
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de cara a garantir unha estabilidade orzamentaria nos concellos que lles permita prestar de xeito eficaz os 
servizos que lle son encomendados. 

Doutra banda, a Xunta de Galiza ten feito mención a unha redución do capítulo de impostos indirectos e 
de taxas e prezos, como consecuencia da actual situación de grave crise económica. Dende o BNG 
consideramos que tal redución non debe afectar aos ingresos que reciben os concellos mediante o Fondo 
de Cooperación Local, polo que é necesario garantir que este ano os concellos reciban as cantidades 
previstas a tal efecto. 

No mesmo sentido, é prioritario que o Goberno do Estado elabore un Plan que, ante a forte redución de 
ingresos públicos provocados pola crise, se garanta o gasto corrente aos concellos, e no suposto de 
liquidacións negativas na Participación de Ingresos do Estado que se aplique unha moratoria. 

Por último, con respecto ao modelo de financiamento local, os concellos galegos, que representan 
aproximadamente o 6,5 % da poboación do Estado español, receben un 5,27% da participación nos 
ingresos do Estado. Mentres os concellos de Galiza receben 176,54 euros por habitante, a media no 
conxunto do Estado recebe 221,07 euros. Así, queda patente que o financiamento dos concellos desde o 
Estado é insuficiente e inxusto: só ten en conta a poboación (75%) e o esforzo fiscal (25%) e non ten en 
conta que os custos dos servizos en Galiza son máis altos que no resto do Estado pola dispersión 
poboacional e o avellentamento da poboación. Neste sentido cómpre recordar que Galiza conta coa 
metade dos núcleos de poboación do Estado: 36.000; e que a dispersión encarece os custos da 
prestación dos servizos.  

Polo tanto, con carácter estrutural, é necesario reformar o financiamento local e incrementar a contía da 
participación nos ingresos do Estado. Así, demandamos a integración plena da transferencia da 
participación nos ingresos do Estado nos orzamentos da Xunta de Galiza, e esta transferencia deberá ter 
en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e do envellecemento 
da poboación. 

Por todo isto, o BNG proponlle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a  

1. Garantir para o 2009 as cantidades previstas para os concellos a través do Fondo de Cooperación Local 
e non recortar a dotación do Fondo de Cooperación Local para o ano 2010. 

2. Demandar do Goberno do Estado que elabore un Plan que garanta o gasto corrente aos concellos e un 
sistema de moratorias no suposto de liquidacións negativas das cantidades recibidas da Participación de 
Ingresos do Estado durante 6 anos, tal e como se ten manifestado a FEGAMP, diante da moción 
presentada pola FEMP. 

3. Demandar do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento local, de maneira que o novo 
modelo incremente a contía da participación nos ingresos do Estado, e dita participación dos concellos 
galegos se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo 
modelo teña en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e do 
envellecemento da poboación. 

4. Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares do Parlamento de 
Galiza. 

Teo, 19 de outubro de 2009” 
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Toma a palabra o portavoz do BNG, Sr. Sisto Edreira, para defender a moción e explica 
que a crise económica que atravesamos implica a necesidade de tomar medidas como 
as que se propoñen na moción do BNG. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e un minutos abandona a sesión a concelleira do 
PSOE, D.ª Sandra Riveiro Carro, que se incorpora pasados dous minutos. 

 

O Sr. Sisto engade que o grupo de goberno está preocupado pola financiación dos 
concellos e que por iso se solicita que se adopten medidas que dean resposta a este 
problema. 
 
O Sr. Parajó intervén para dicir que o tema non é novo e que se o incremento da 
financiación municipal non chegou en épocas máis favorables, no momento actual, no 
que a Xunta ten que devolver cartos do fondo estatal, non lle parece probable que se 
produza. Engade que ata agora a situación era mala pero os concellos salvábanse coa 
recadación por licenzas urbanísticas, pero eses ingresos baixaron coa crise da 
construcción. Remata o Sr. Parajó sinalando que en calquera caso el está de acordo 
con que veñan mais cartos para os concellos e apoia a moción. 
 
O Sr. Leis di que está de acordo coa moción pero pide engadir un apartado co seguinte 
contido: “Instar ó Goberno galego que aprobe un plan de investimento local por unha 
cantidade semellante á que lle toca ós concellos galegos do chamado -FEIL-, 
incorporando criterios de dispersión e aavellentamento para o seu reparto, e 
reservando unha partida do 20% para gasto corrente”. 

 

O Sr. Blanco non está de acordo con que se lle pida este incremento á Xunta, xa que 
non é competencia do Goberno autonómico e engade que o PP ten unha moción 
alternativa á presentada polo BNG que non presentaron por rexistro porque non lle dou 
tempo, pero aclara a vai presentar por urxencia, e pasa a dar lectura da referida 
moción. 
 
O Sr. Sisto intervén para dicir que non teñen inconveniente en incorporarlle á moción 
do seu grupo municipal o apartado proposto polo Sr. Leis. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 do BNG e 4 do PSOE) e sete abstencións (6 do PP e 1 do 
grupo Mixto-INTEO) acorda: 

1. Garantir para o 2009 as cantidades previstas para os concellos a través do 
Fondo de Cooperación Local e non recortar a dotación do Fondo de Cooperación 
Local para o ano 2010. 

2. Demandar do Goberno do Estado que elabore un Plan que garanta o gasto 
corrente aos concellos e un sistema de moratorias no suposto de liquidacións 
negativas das cantidades recibidas da Participación de Ingresos do Estado 
durante 6 anos, tal e como se ten manifestado a FEGAMP, diante da moción 
presentada pola FEMP. 

3. Demandar do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento local, de 
maneira que o novo modelo incremente a contía da participación nos ingresos do 
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Estado, e dita participación dos concellos galegos se integre plenamente nos 
orzamentos da Xunta de Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo modelo 
teña en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos 
núcleos e do envellecemento da poboación. 
4. Instar ó Goberno galego que aprobe un plan de investimento local por unha 
cantidade semellante á que lle toca ós concellos galegos do chamado -FEIL-, 
incorporando criterios de dispersión e aavellentamento para o seu reparto, e 
reservando unha partida do 20% para gasto corrente.” 

5. Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos 
parlamentares do Parlamento de Galiza. 

 
5º.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA A 
CONXELACIÓN DE TASAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS DE CARA Ó PRÓXIMO 
PRESUPOSTO DO 2011. 
 

O Sr. Alcalde dá conta da Moción do PP, dictaminada favorablemente pola Comisión 
Informativa de facenda e asuntos económicos de 22/10/2009, que se transcribe a 
continuación. 
 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA A CONXELACIÓN DE TAXAS E 

IMPOSTOS MUNICIPAIS DE CARA AO PRÓXIMO ORZAMANTE DO 2011 
 

EXPSOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A suba de impostor anunciada polo Goberno central supón un importante lastre para a 
economía de todos os cidadáns, especialmente para os cidadáns con rendas medias e baixas. 
 
A anunciada suba do IVE en dous puntos implica unha importante perda do poder adquisitivo 
dos cidadáns, que dificultará aínda máis, se cabe, a supervivencia dos autónomos, dos 
establecementos de hostalaría, do pequeno comercio e das pequenas e medianas empresas. A 
repercusión desta suba en liña do IVE nos cidadáns suporá, por exemplo, un incremento de 400 
€ na compra dun vehículo e unha suba de 2000 € na adquisición dunha vivenda. 
 
Esta medida grava a xa castigada economía das clases traballadoras nun momento de grave 
crise económica, orixinada pola falta de planificación do Goberno Zapatero, e repercutirá 
directamente na creación de postos de traballo e, en consecuencia, será un motivo máis polo que 
España será o último país en iniciar o despegue económico, tal e como indican todos os 
organismos internacionais. 
 
A diminución das transferencias do Estado e da recadación das administracións locais, 
orixinada polo descenso da actividade económica, require a adopción de medidas urxentes para 
que a crise económica non derive nunha crise social. 
 
Por todo o anteriormente exposto, sométese ao Pleno do Concello a seguinte MOCIÓN: 
 
1. A conxelación dos impostos e taxas municipais o próximo ano 2011. 
2. O impulso dun Plan de austeridade para eliminar os gastos superfluos e asegurar os 

investimentos en gasto social.” 
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Neste momento abandona a sesión a concelleira D.ªCarmen Diéguez, sendo as vinte e 
unha horas. 

 
O Sr. Blanco pide que se corrixa un erro que aparece na Moción, no apartado primeiro 
que fai referencia ao ano 2011, cando en realidade debería dicir 2010. 

 
O Sr. Parajó di que a moción ven atrasada, porque as taxas xa se aumentaron, pero 
que de todos modos el está de acordo coa mesma. 

 
O Sr. Leis intervén para dicir que o PSOE vaise abster, non porque non compartan o 
contido da moción, senón por outros motivos como a inconcreción á hora de presentar 
o plan de racionalización. Engade que no seu día o PSOE presentou un plan de 
racionalización con propostas concretas e non saíu adiante. 

 
Ás vinte e unha horas e cinco minutos incorporase a sesión a Sra. Diéguez. 

 
O Sr. Leis engade que o plan de austeridade habería que concretalo mais e o PSOE 
propoñería rebaixar as retribucións, e pregunta que se entende por “gastos superfluos” 
e os” investimentos en gasto social”. Anuncia o Sr. Leis a abstención do seu grupo. 

 
O Sr. Sisto di que o BNG non comparte a exposición do motivos da moción e polo tanto 
van votar en contra, entre outras cousas porque Zapatero non é o responsable da crise 
económica e o BNG non ten vontade de incrementar as taxas, e se se incrementaron 
foi en función do IPC. 
Dille ao Sr. Blanco que non entende o plan de austeridade que propón eliminando os 
pagos superfluos, cando neste mesmo pleno, cos votos do PP, acabase de adoptar un 
acordo que implica o gasto duns custes xudiciais  que se podían evitar, e que polo 
tanto si son superfluos, así que o BNG vai votar en contra. 

 
O Sr. Blanco dille ao Sr. Sisto que non lle pode votar en cara que no acordo anterior 
votaran en contra, e pregúntalle en cantos acordos votou a favor o BNG cando estaba 
a oposición. 

 
O Sr. Parajó cree que este é un debate inútil, e dille ao Sr. Sisto que hai que facer 
autocrítica e non votarlle a culpa sempre aos demais. Lémbralle ao BNG que está 
facendo gastos superfluos como é o caso da asociación “Os Ameios” que están 
levando a cabo actuacións subvencionadas polo Concello. Engade que el vai apoiar a 
moción. 

 
O Sr. Leis sinala que non está de acordo coa exposición de motivos da moción, 
especialmente co parágrafo 3º que lle parece que conten unha afirmación pouco 
rigurosa, pero o que lle preocupa é que a proposta de resolución está sen concretar e 
polo tanto o PSOE vaise abster. 

 
O Sr. Sisto di que gastos superfluos pódense considerar as sillas que comprou o Sr. 
Blanco para o salón de sesións e que agora están no arquivo, ou os 5.000 € mensuais 
que se pagaban a unha TV que non funcionaba, e as excursións a Tenerife etc. E 
engade que nunca o voto en contra do BNG, cando estaba na oposición, determinou 
que unha empresa non cobrase, e agora o voto en contra do REC determina que unha 
empresa non cobre. 
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Intervén o Sr. Alcalde para dicirlle ao Sr. Parajó que a asociación “Os Ameios” está 
impartindo unhas xornadas nas que o Concello so aporta a colaboración pero cun  
custo cero. O Sr. Alcalde quere que quede claro que o Concello divulga as actividades 
e participa na cartelería pero non asume gastos. 

 
O Sr. Parajó di que na información das xornadas que esta levando a cabo esta 
asociación aparece o escudo do Concello, e ademais aclara que el non está en contra 
de que a asociación faga estas actividades. 

 
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), catro abstencións 
84PSOE) e seis votos en contra (6 BNG), acorda: 

 
1. A conxelación dos impostos e taxas municipais o próximo ano 2010. 
 
2. O impulso dun Plan de austeridade para eliminar os gastos superfluos e 

asegurar os investimentos en gasto social. 
 
 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACTUACIÓNS NA N-550. 

  
O Sr. Alcalde da conta da Proposta da Alcaldía, dictaminada favorablemente pola 
comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 22/10/2009, que se 
transcribe a continuación: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Declaración institucional de apoio ás reclamacións veciñais de incremento da 

seguridade viaria na N-550 ao seu paso por Teo 

O día 6 de febreiro de 2009 esta Alcaldía e unha representación de veciños afectados polo estado da N-

550 ao seu paso por Teo, mantivo unha xuntanza co Xefe da Demarcación de estradas do Estado en 

Galicia, D. Ángel González del Río, coa presenza de D. Eduardo Toba. Nesta reunión trasladouse aos 

responsables do Ministerio o malestar existente polo estado do tramo da Nacional 550 no noso termo 

municipal e acordáronse por en marcha unha serie de actuacións encamiñadas a paliar estes déficits.  

En cumprimento deses acordos, o Concello redactou -coa implicación dos seus servizos técnicos, da 

Policía Local e dos veciños afectados-, unha serie de reivindicacións puntuais e de baixo custo económico 

que o Ministerio se comprometeu a solucionar durante este pasado verán. En concreto remitiuse un 

informe detallado á demarcación territorial un informe que leva por título “Traslado de proposta de 

actuacións solicitada polos veciños sobre a estrada nacional (N-550) no Concello de Teo”.  
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Nunha segunda liña de traballo acordouse que a Demarcación territorial redactaría un proxecto a medio 

prazo de modificación integral e de fondo da N-550 que incidira na humanización e na adopción de 

medidas de seguridade viaria ao seu paso por Teo. 

Se ben a esta Alcaldía cónstalle que o devandito proxecto se está a redactar, ningunha das medidas 

puntuais a curto prazo acordadas se executaron ou están en vías de execución. Entendemos que unha 

solución integral a medio prazo non xustifica a inactividade na resolución de cuestións puntuais que 

afectan ao día a día e que non teñen nin elevado custo económico nin de execución.  

Consecuentemente, esta Alcaldía PROPÓN ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

1. Reclamar a urxente execución das medidas puntuais comprometidas pola Demarcación de 

estradas do Estado en Galicia na xuntanza mantida co Alcalde de Teo e os veciños 

afectados, recollidas no documento “Traslado de proposta de actuacións solicitada polos 

veciños sobre a estrada nacional (N-550) no Concello de Teo” 

2. Solicitar que se axilice a redacción do proxecto integral de seguridade viaria na N-550 ao 

seu paso por Teo, e que se primen as labores de mantemento do firme mentres esta 

solución integral non se execute. 

Teo, a 19 de outubro de 2009. 

Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que nunha xuntanza con representantes do Ministerio de 
Fomento acordouse traballar neste tema en dous sentidos, na seguridade vial e na 
humanización da estrada, pero estes acordos non se están respectando e polo tanto 
tratase de pedir que se leven a cabo esas actuacións de inmediato. 
 
Sendo as vinte e unha horas e vinte e seis minutos sae D.ª Carme Hermida da sesión. 
 
Engade o Sr. Alcalde que parte das modificacións que se solicitan, como é o pintado da 
N-550, están recollidas nunha moción de INTEO e o resto son a proposta do equipo de 
goberno. 
 
O Sr. Parajó di que el pasa todos os días por esa estrada e coñece o problema 
perfectamente, sabe que os veciños e os negocios desa zona saíron moi prexudicados 
co pintado da estrada, e por iso presentou a moción, pero dende que a presentou non 
tivo mais noticias dela, e por isto  e que os veciños se empezaron a mover para facer 
forza fronte a Fomento. 
 
As vinte e unha horas e trinta minutos sae da sesión D. Angel Rey. 
 
O Sr. Parajó engade que nas reunións dos veciños, nas que estivo el e o Sr. 
Castroagudín, acórdouse que o Concello se involucrase no asunto, pero o que non 
pode ser é que o grupo de goberno se encargue do tema sen contar co resto da xente. 
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Considera que se debería contar cos demais grupos para mandar o escrito e ter en 
conta cousas como o paso subterráneo de Balcaide, a solución para a curva das 
Galanas ou a limitación de velocidade, ademais habería que preguntar que vai pasar 
coa variante de O Milladoiro que está previsto que pase por Calo e non sabemos nada 
dela porque á oposición non se lle pasou o escrito. Remata dicindo que está de acordo 
coas reclamacións dos veciños, pero non entende porque se deixa ao marxe o grupo 
de INTEO e o resto da oposición. 
 
As vinte e unha horas e trinta e tres minutos incorporase á sesión D. Angel Rey. 
 
O Sr. Leis di que o que está saíndo nos medios de comunicación sobre a variante de O 
Milladoiro son especulacións, porque de momento non hai proxecto feito e hai que ser 
prudentes. 
Entende que neste tema hai un uso partidista do BNG, e que se o que se pretendía era 
recadar o apoio dos grupos da oposición deberíanse ter invitado ás reunións co 
veciños. Engade que o aparato de propaganda do equipo de goberno, que se paga cos 
cartos de todos, publicou a actuación nos medios de comunicación, en cambio 
situacións graves, como é o caso da escola de A Casalonga, non saen nos medios de 
comunicación. 
Di que o PSOE vai votar a favor, aínda que pide que se concrete se as actuacións ás 
que se fai referencia son actuacións solicitadas ou comprometidas. 
 
O Sr. Blanco di que o seu grupo tamén vai votar a favor, pero dille ó Sr. Alcalde que se 
vai a unha reunión cos veciños para tratar este tema debería comunicarllo aos grupos 
da oposición e facilitarlle a información da que dispoña. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que a proposta é da Alcaldía, non é unha moción do 
BNG, senón que se trata dunha declaración institucional para a que se busca a 
participación de todos os grupos da Corporación, e aclara que á reunión de Coruña  
foise a petición dos veciños, e en todo isto o Alcalde exerce un papel institucional e o 
que se pide é o apoio da Corporación. 
 
Neste momento, sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos incorporase á 
sesión Carme Hermida. 
 
O Sr. Alcalde recoñece que foi o Sr. Parajó o que presentou a moción do pintado da 
estrada, pero hai que ir máis ala e estase intentando involucrar a todos os grupos 
políticos para esixir actuacións concretas, e pide o apoio para a proposta de toda a 
Corporación. 
 
O Sr. Parajó  dille ó Sr. Alcalde que el foi as reunións cos veciños como un veciño mais 
sen representar a ninguén e pídelle que cando teña que ir a Coruña a facer xestión en 
relación coa N-550 que vaia con algún membro da oposición desa zona na que hai 
representantes dos tres grupos da oposición. 
Dille ó Sr. Leis que é necesario saber agora por onde vai a variante de O Milladoiro, 
porque unha vez que xa estea plasmado no papel despois é moi difícil cambiar as 
cousas. 
 
O Sr. Leis aclara que ó PSOE non lle preocupa a rentabilidade política senón o 
beneficio dos veciños, pero o que non entende é que primeiro se lle dea publicidade 
nos medios de comunicación e logo se someta ao Pleno para solicitar o apoio dos 
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demais grupos pedindo unha declaración institucional. Di que o PSOE vai votar a favor, 
aínda que vota en falta que na proposta non se concreten as medidas puntuais 
comprometidas. 
Por último o Sr. Leis di que cando se acorda algo as forzas políticas esperan que se 
faga algo mais que mandar unha carta, hai que facer as xestións necesarias para esixir 
que se cumpra e ademais informar  aos demais grupos das xestións realizadas. 
 
O Sr. Blanco di que o PP vai apoiar a proposta. 
 
O Sr Parajó pregúntalle ao Sr. Alcalde se tomou nota da proposta de levar a un 
membro da oposición cando se vaia a Coruña. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que o vai considerar. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade acorda: 

1. Reclamar a urxente execución das medidas puntuais comprometidas pola 
Demarcación de estradas do Estado en Galicia na xuntanza mantida co 
Alcalde de Teo e os veciños afectados, recollidas no documento “Traslado 
de proposta de actuacións solicitada polos veciños sobre a estrada 
nacional (N-550) no Concello de Teo” 

 
2. Solicitar que se axilice a redacción do proxecto integral de seguridade 

viaria na N-550 ao seu paso por Teo, e que se primen as labores de 
mantemento do firme mentres esta solución integral non se execute 

 
 
7º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP PARA A ELABORACIÓN E POSTA EN MARCHA 
DUN PLAN MUNICIPAL DE CONTINXENCIA FRONTE Á GRIPE A. 
 

 

O Sr. Alcalde dá conta da Moción do PP, dictaminada favorablemente pola Comisión 
informativa de igualdade, benestar e servicios básicos de 22/10/2009, que se transcribe 
a continuación: 

 
“MOCIÓN DO PP PARA A ELABORACIÓN E POSTA EN MARCHA DUN PLAN 

MUNICIPAL DE CONTINXENCIA FRONTE Á GRIPE A 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

As distintas administracións están adoptando unha serie de medidas preventivas ante a 
pandemia de gripe A (N1H1) e a posible afectación dunha parte importante da poboación, 
encamiñadas a mitigar a transmisión da enfermidade e dar resposta ao eventual impacto que 
puidera darse sobre o mantemento dos servizos básicos á poboación e, polo tanto, sobre a 
actividade económica e social. 
 
A anticipación coa que deben adoptarse este tipo de medidas, a proximidade dos meses en que 
se estima unha maior incidencia na poboación e a proximidade co cidadán que ten a 
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Administración Local fai que os concellos deban adoptar todas as medidas informativas e 
preventivas ao alcance da súa man. 
 
Dentro do marco da coordinación e colaboración institucional, a Consellaría de Sanidade e a 
FEGAMP estableceron recentemente un acordo polo que os concellos colaborarán na loita 
contra a gripe A a través do desenvolvemento de tres liñas principais de actuación: 
 
1. Difusión de información á poboación: distribuíndo e promovendo a información da 

Consellaría de Sanidade, ademais de elaborar información propia en base a protocolos 
comúns. 

2. Aplicación dos protocolos de actuación dos concellos como empresas nos seus centros 
municipais: ademais de protexer aos seus traballadores deberán asegurar o mantemento dos 
servizos básicos. 

3. Colaboración coas institucións sanitarias situadas en cada un dos concellos. 
 
Por todo o exposto, o grupo político municipal do Partido Popular propón ao Pleno do Concello 
a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
A) Creación dunha comisión municipal interdepartamental (Servizos Sociais, Protección Civil, 

Educación, etc.) que ademais incorpore un representante de cada grupo político municipal, 
que desenvolva as liñas estratéxicas dentro dun Plan municipal de continxencia fronte á 
gripe A, onde se centralicen e coordinen todas as actuacións municipais. 

B) O dito Plan municipal contemplará, sen menoscabo das que se acorden no seo da comisión, 
as seguintes actuacións: 
1) Promover actuacións informativas e formativas para divulgar entre o persoal municipal 
toda a información en relación coas medidas de prevención e protección fronte á gripe A, 
baseándose para iso na información achegada pola autoridades sanitarias (“A gripe A 
(N1H1) nas empresas de Galicia”), co obxectivo fundamental de: 

― Manter a actividade indispensable 
― Reducir a transmisión entre o persoal 
― Protexer os traballadores con máis risco de gripe. 

2) Dar instrucións aos traballadores municipais e/ou empresas concesionarias 
responsables do servizo de limpeza das dependencias municipais para que extremen os 
coidados de limpeza e desinfección de acordo ao establecido nas recomendacións da 
Consellaría de Sanidade da Xunta de Galicia. 
3) Elaborar/promover unha planificación de continxencia do absentismo laboral para o 
persoal municipal e para cada unha das empresas concesionarias dos servizos 
municipais, que dea resposta aos distintos niveis de absentismo por baixa que se poidan 
producir e, deste xeito, poder garantir o mantemento e continuidade de servizos básicos 
aos cidadáns (auga, electricidade, gas, Policía, Servizo de Axuda a Domicilio, comedor 
domo unha seda, teleasistencia, etc.) 
4 )Promover a posta en marcha de accións formativas /informativas dirixidas aos 
traballadores do ámbito sociosanitario (Protección Civil, Axuda a Domicilio, etc.) e 
representantes do tecido asociativo do Concello (AA.VV. e demais organizacións 
sociais), para que actúen á súa vez como axentes informativos e divulgativos de todas as 
recomendacións, medidas preventivas e de protección que establecen as autoridades 
sanitarias. 
5) Promover a posta en marcha de accións informativas dirixidas á poboación xeral para 
a divulgación de medidas preventivas conforme á información achegada polas 
autoridades sanitarias (“O que tes que saber sobre a gripe A está na túa man”, 
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http/www.sergas.es/gripe, tfno. 902 400 116, 981 953 400), a través de folletos, bandos, 
charlas informativas, internet, etc.) 
6) Elaborar un protocolo de coordinación de servizos sociosanitarios que promova a 
participación cidadá, en colaboración co tecido asociativo do Concello, que optimice a 
resposta sanitaria (aliviando a demanda de consultas innecesarias nos centros de saúde 
e PACs) e sociosanitaria; devandito protocolo debe contemplar actuacións sobre os 
colectivos que poden ser máis vulnerables á pandemia, como as persoas marxinadas, as 
confinadas ou inmobilizadas no seu domicilio e os nenos. 
7) Ofrecer colaboración especial cos centros educativos do concello (Educación, 
Primaria e ESO) na aplicación dos seus propios protocolos.” 

 
 

O Sr. Parajó intervén para dicir que está de acordo coa moción, e que vai votar a favor. 
 

O Sr. Leis tamén manifesta a súa conformidade coa moción e anuncia o voto a favor do 
PSOE. 

 
A continuación intervén o Sr. Alcalde para dicir que non ten nada en contra da moción, 
pero que o BNG vaise abster porque entenden que se trata dun problema de saúde 
pública e non se deberían adoptar medidas alarmistas. Considera que detrás de toda a 
información que se está dando hai intereses económicos que están xerando alarma 
social. 

 
A Sra. Barros respóstalle ao Sr. Alcalde que non se trata de que se estea creando 
alarma social porque se a xente non estivera preocupada non estaría colapsado o 
servizo de urxencias. Engade que a información hai que tela e canto mais próxima sexa 
será mais eficaz e considera que todos os grupos deberían estar de acordo coa Moción  
porque en Teo agora mesmo hai casos de gripe “A”. 
 
O Sr. Parajó di que se trata dun tema delicado porque se hai un problema nun centro 
escolar de Teo podería causarlle algún trastorno e xa non se diría que o tema está 
sobredimensionado, e di que en calquera caso el vai apoiar a Moción.  
 
O Sr. Leis di que o seu grupo vai apoiar a moción. 

 
O Sr. Alcalde di que o feito de que o seu grupo se absteña non implica que estean en 
contra de que se dea información, trátase dunha nova cepa de gripe que non había 
dende fai 50 anos da que hai que informar pero non alarmar. Di que todos os anos 
morre xente por causa da gripe común e a xente non se alarma, e o gasto que se fixo 
en antivirais  e en vacinas é esaxerado cando non está demostrado cientificamente que 
sexan efectivos. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
maioría, con once votos a favor (6 do PP, 4 do PSOE e 1 do grupo Mixto-INTEO) e 
seis abstencións (6 BNG), acorda: 
 

A) Creación dunha comisión municipal interdepartamental (Servizos 
Sociais, Protección Civil, Educación, etc.) que ademais incorpore un 
representante de cada grupo político municipal, que desenvolva as liñas 
estratéxicas dentro dun Plan municipal de continxencia fronte á gripe A, 
onde se centralicen e coordinen todas as actuacións municipais. 
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B) O dito Plan municipal contemplará, sen menoscabo das que se acorden 
no seo da comisión, as seguintes actuacións: 
 

1) Promover actuacións informativas e formativas para divulgar entre o 
persoal municipal toda a información en relación coas medidas de 
prevención e protección fronte á gripe A, baseándose para iso na 
información achegada pola autoridades sanitarias (“A gripe A (N1H1) 
nas empresas de Galicia”), co obxectivo fundamental de: 

-Manter a actividade indispensable 
-Reducir a transmisión entre o persoal 
-Protexer os traballadores con máis risco de gripe. 

2) Dar instrucións aos traballadores municipais e/ou empresas 
concesionarias responsables do servizo de limpeza das 
dependencias municipais para que extremen os coidados de limpeza 
e desinfección de acordo ao establecido nas recomendacións da 
Consellaría de Sanidade da Xunta de Galicia. 

3) Elaborar/promover unha planificación de continxencia do 
absentismo laboral para o persoal municipal e para cada unha das 
empresas concesionarias dos servizos municipais, que dea resposta 
aos distintos niveis de absentismo por baixa que se poidan producir 
e, deste xeito, poder garantir o mantemento e continuidade de 
servizos básicos aos cidadáns (auga, electricidade, gas, Policía, 
Servizo de Axuda a Domicilio, comedor domo unha seda, 
teleasistencia, etc.) 

4) Promover a posta en marcha de accións formativas /informativas 
dirixidas aos traballadores do ámbito sociosanitario (Protección 
Civil, Axuda a Domicilio, etc.) e representantes do tecido asociativo 
do Concello (AA.VV. e demais organizacións sociais), para que 
actúen á súa vez como axentes informativos e divulgativos de todas 
as recomendacións, medidas preventivas e de protección que 
establecen as autoridades sanitarias. 

5) Promover a posta en marcha de accións informativas dirixidas á 
poboación xeral para a divulgación de medidas preventivas 
conforme á información achegada polas autoridades sanitarias (“O 
que tes que saber sobre a gripe A está na túa man”, 
http/www.sergas.es/gripe, tfno. 902 400 116, 981 953 400), a través de 
folletos, bandos, charlas informativas, internet, etc.) 

6) Elaborar un protocolo de coordinación de servizos sociosanitarios 
que promova a participación cidadá, en colaboración co tecido 
asociativo do Concello, que optimice a resposta sanitaria (aliviando 
a demanda de consultas innecesarias nos centros de saúde e PACs) 
e sociosanitaria; devandito protocolo debe contemplar actuacións 
sobre os colectivos que poden ser máis vulnerables á pandemia, 
como as persoas marxinadas, as confinadas ou inmobilizadas no 
seu domicilio e os nenos. 

7) Ofrecer colaboración especial cos centros educativos do concello 
(Educación, Primaria e ESO) na aplicación dos seus propios 
protocolos. 
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8º.- MOCIÓNS  

Antes de entrar no punto noveno da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 
Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 
quere presentar algunha moción de urxencia. 
 
O Sr. Blanco di que o PP ten unha moción de urxencia sobre a reforma do goberno 
local e o seu finanzamento da que xa deu conta á Corporación. 
 
O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Blanco se non rexistrou a moción  e por que non a 
presentou sen ser por vía de urxencia, para ser informada pola correspondente 
comisión informativa. 
 
Respostalle o Sr. Blanco que se despistaron e pregunta se a poden presentar por vía 
de urxencia. 
 
O Sr. Alcalde dille que por suposto que se vai someter á consideración do Pleno a 
urxencia do asunto. 
 

Sometido a votación o Pleno da Corporación con once votos a favor (6 PP, 4 

PSOE e 1 Grupo Mixto –INTEO) e catro abstencións (4 BNG), acorda declarar a 

urxencia e incluír na orde do día o seguinte asunto: 

 

MOCIÓN RELATIVA Á REFORMA DO GOBERNO LOCAL E A SUA FINANCIACIÓN 

 O Sr. Blanco dá lectura a Moción que se transcribe  a continuación: 

“MOCIÓN RELATIVA Á REFORMA DO GOBERNO LOCAL E A SÚA FINANCIACIÓN 

 
Armando Blanco Martínez, voceiro do Grupo Municipal Popular no Concello de Teo, no nome e 
representación deste eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte MOCIÓN: 
 
Desde que en novembro do ano 2004 a Federación Española de Municipios e Provincias 
aprobase a Carta de Vitoria, con motivo do 25 Aniversario dos Concellos Democráticos, e 
demandaba "un novo Estatuto do Goberno Local", dentro dos principios de autonomía local 
contidos na Carta Europea de Autonomía Local, que contemplase, entre outras materias, o 
"ámbito competencial propio" dos municipios, provincias e illas e a súa conexión cos "medios 
adecuados para exercitalas", moito se falou e escrito sobre a materia: compromisos electorais 
dos Partidos Políticos, resolucións de Congreso, Senado e Asembleas Lexislativas das 
Comunidades Autónomas; mocións aprobadas en Concellos, Deputacións, Cabildos e Consellos 
Insulares, declaracións do Presidente do Goberno e os seus Ministros, etc. 
 
Todo iso contiña un denominador común; a imperioso necesidade de elaborar e aprobar unha 
nova lexislación en materia de Goberno Local, a adecuación do seu financiamento en función 
das competencias asumidas e a necesidade de que este novo modelo de financiamento das 
Entidades Locais realícese de xeito urxente e simultánea ao das Comunidades Autónomas; e 
todas elas desoídas ou incumpridas por quen ten a responsabilidade de goberno: o Goberno 
socialista do Sr. Rodríguez Zapatero. 
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Sería longa a lista de promesas e incumprimentos que neste tempo se viñeron producindo en 
materia de financiamento local; basta con sinalar o contido do programa electoral co que o 
hoxe Presidente do Goberno concorreu ás Eleccións Xerais do ano 2004 e adquiriu, entre 
outros, un compromiso para a "elaboración dun novo modelo de Financiamento Local máis 
xusto e estable, que garanta a suficiencia financeira, o equilibrio e a converxencia territorial, a 
autonomía e a estabilidade das facendas locais". O PSOE, no seu Programa Marco elaborado 
con motivo das Eleccións Municipais e Autonómicas de ano 2007, insistiu sobre esta materia e 
comprometeuse a "impulsar a reforma do Financiamento Local á vez e en coherencia coa 
reforma do Financiamento Autonómico" (páx. 11); e ao referirse ao cumprimento do Goberno 
cos Concellos, e "froito do diálogo cos Concellos e a FEMP" afirmaban asumir "abordar de 
forma simultánea o financiamento Autonómico e a Municipal" (páx. 138). 
 
O Presidente e outros membros do Goberno insistiron en numerosas ocasións sobre esta liña de 
actuación. Sirvan como exemplos a intervención realizada polo Sr. Rodríguez Zapatero con 
motivo do debate de investidura, celebrado tras as Eleccións Xerais do ano 2008, na que 
referíndose ao financiamento local afirmou que "ademais do novo sistema de financiamento 
autonómico é necesario abordar a discusión da situación financeira das entidades locais e a súa 
necesaria reforma", concluíndo con que a súa situación financeira "require unha reforma máis 
estruturada vinculada á do sistema xeral de financiamento autonómico"; ou as palabras do 
anterior Vicepresidente segundo e Ministro de Economía, na sesión plenaria celebrada polo 
Congreso dos Deputados o 11 de xuño de 2008, cando afirmou que "durante a anterior 
lexislatura comprometemos coa FEMP que a reforma do financiamento local faríase en paralelo 
coa reforma do financiamento autonómico". 
 
Nin os compromisos adquiridos poden ser máis expresivos, nin as actuacións levadas a cabo 
polo Goberno do Sr. Rodríguez Zapatero poden ser máis contraditorias e decepcionantes.  
 
Sen ir máis lonxe, e unha vez que o Goberno xa pechou no seo do Consello de Política Fiscal e 
Financeira o novo modelo de financiamento autonómico e proximamente aprobará o proxecto 
de Lei que o aplicará, o vicepresidente terceiro e Ministro de Política territorial anunciou o 
pasado 21 de xullo, que antes de 2011 non haberá un novo modelo de financiamento local. 
 
Esta decisión do Executivo é absolutamente inxusta e pon en serio risco a capacidade de 
financiamento das competencias municipais e a prestación dos servizos públicos e sociais que 
demandan os cidadáns. As facendas locais están véndose seriamente afectadas polo efecto da 
crise económica na evolución da recadación e no incremento dos gastos asociados ao 
funcionamento do Estado de benestar en tempos de crises. Tanto é así que determinados 
concellos estanse vendo obrigados a realizar expedientes de regulación de emprego. 
 
Así as cousas, é necesario insistir ao Goberno sobre o urxente cumprimento da moción 
aprobada por unha ampla maioría dos membros do Congreso dos Deputados, na sesión 
celebrada o 24 de xuño de 2008, en materia de financiamento local, e ampliar os seus contidos 
para dar unha máis ampla resposta ás demandas do municipalismo.  
O Goberno debe de cumprir cos seus compromisos e presentar ante a Cámara, de forma 
simultánea á reforma do financiamento autonómico e no marco de negociación cos partidos 
políticos representados na Federación Española de Municipios e Provincias, a reforma do 
goberno local e o novo modelo do seu financiamento. 
 
Á tardanza en acometer esta reforma súmase a irresponsable política orzamentaria do Goberno, 
que vai provocar que os Concellos teñan que devolver parte das entregas a conta adiantadas 
polo Ministerio para o exercicio 2008. 
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O exceso de optimismo e a vontade de ocultar a situación real da economía por parte do 
Goberno provocou que os dous últimos Proxectos de Lei de Orzamentos elaborados polo 
executivo estivesen especialmente fundamentados nunhas previsións macroeconómicas irreais. 
Devanditas previsións permitiron ao Goberno contemplar nos Orzamentos Xerais do Estado 
para 2008 e 2009 unhas estimacións de ingresos que se mostraron moi superiores á realidade. 
 
Así, en 2007, o Goberno estimou un crecemento dos ingresos non financeiros nos Orzamentos 
Xerais do Estado para 2008 do 5,1%, mentres que segundo os datos oficiais de liquidación da 
Intervención Xeral da Administración do Estado, reducíronse máis dun 11%, supondo unha 
diminución de ingresos con respecto ao total orzado de case 29.000 millóns de euros. 
 
De igual forma, para 2009, o Goberno estimou un crecemento dos ingresos non financeiros do 
Estado de 0,8% con respecto ao avance de liquidación do exercicio anterior, e, segundo os 
últimos datos oficiais, os ingresos non financeiros estanse reducindo máis dun 12% con respecto 
ao mesmo dato do ano anterior.  
Estas previsións optimistas de ingresos permitiron ao Goberno adiantar uns anticipos ás 
Entidades Locais moi superiores aos que corresponderían en caso de realizar unha previsión 
real. 
 
As Entidades Locais realizaron os seus orzamentos anuais en base a devanditas previsións 
optimistas de ingresos, e comprometeron gasto atendendo aos recursos facilitados polas 
entregas a conta do Ministerio de Economía e Facenda. 
 
Unha vez realizada a liquidación definitiva de 2008, cuxo resultado é negativo, as Entidades 
Locais, así como as Comunidades Autónomas veranse obrigadas a reintegrar parte dos ingresos 
a conta recibidos polo Estado por non ter cumpridas as súas previsións de recadación. 
 
Así, atendendo ás declaracións da Vicepresidente Segunda do Goberno e Ministra de Economía 
e Facenda, as CCAA terán que reintegrar 6.000 millóns de euros ao Estado en concepto de 
liquidación definitiva negativa do exercicio 2008. 
 
Ao igual, as Entidades Locais veranse obrigadas a reintegrar parte dos ingresos a conta 
recibidos polo Estado por non haberse cumprido as súas previsións de recadación. Con todo, 
mentres que as CC.AA., en virtude do novo acordo para a reforma do modelo de financiamento, 
disporán dun prazo de moura dun ano, e poderán periodificar a cancelación da débeda en catro 
anos, as Entidades Locais estarán suxeitas ao sistema ordinario de liquidación. 
 
Esta distinción entre unhas e outras Administracións Territoriais resulta completamente inxusta 
e pon en risco a capacidade das Entidades Locais de afrontar os gastos das competencias, en 
gran parte de contido social, que veñen exercendo. 
 
Por todo iso, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno do Concello, a aprobación dos 
seguintes ACORDOS:  
 
PRIMEIRO.- Reclamar ao Goberno de España que remita á Cámara, de xeito inmediato e 
simultáneo coa presentación do proxecto de Lei que aplicará o novo modelo de financiamento 
autonómico, os correspondentes proxectos de lei de Goberno Local, que defina o seu marco 
institucional e competencial, e de Financiamento Local, que responda aos principios de 
autonomía e suficiencia das Entidades Locais, permitindo así facer efectivo o contido do 
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Capítulo Segundo do Título VIII da Constitución, e o financiamento adecuado de servizos 
públicos básicos que prestan.  
 
SEGUNDO.- Esixir ao Goberno da Nación que aplique transitoriamente ás Entidades Locais o 
sistema de moratoria no reintegro das liquidacións negativas de exercicios anteriores que se vai 
a aplicar ás Comunidades Autónomas de réxime común a raíz do recente acordo para a reforma 
do modelo de financiamento autonómico. 
 
TERCEIRO.- Dar traslado destes acordos ao presidente do Goberno, á vicepresidenta segunda 
do Goberno e ministra de Economía e Facenda, ao vicepresidente Terceiro do Goberno e 
ministro de Política Territorial e aos voceiros Parlamentarios no Congreso e Senado.” 
 

O Sr. Parajó intervén para dicir que está de acordo coa moción do PP. 
 
O Sr. Leis di que votou a favor de incluír por urxencia a moción porque é o que lle pide 
ao Sr. Alcalde que se faga coas mocións que se presentes por urxencia, pero non está 
de acordo co contido da mesma e polo tanto o seu grupo vai votar en contra da mocion. 
 
O Sr. Alcalde di que o BNG tamén vai votar en contra e pídelle ao PP que utilice os 
medios normais para presentar as mocións, deixando a presentación por urxencia para 
cando sexa necesario. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
maioría, con dez votos en contra (6 do BNG e 4 do PSOE) e  sete a favor ( 6 do PP 
e 1 do grupo Mixto-INTEO), acorda rexeitar a Moción presentada polo PP. 
 
A continuación a concelleira do PSOE pregúntalle ao  Sr. Alcalde se non se inclúe por 
urxencia a proposta da Alcaldía sobre o ICIO de Aspamite, da que lles falou. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que non se vai incluír ese tema por urxencia, que se deixa 
para un próximo pleno para que poida ser informada pola Comisión Informativa. 
 
Neste momento, sendo as vinte e dúas horas e quince minutos sae da sesión o Sr. 
Castroagudín. 
 
 
 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 di que se están arranxando as marquesiñas e pregunta por unha 
marquesiña que caeu en Vilariño. 
 
2.- Pregunta tamén o Sr. Parajó se están feitos os arranxos do centro de saúde de Calo 
e relata as deficiencias que puxo de manifesto o 1 de outubro. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que revisará as deficiencias para comprobar que se 
repararon. 
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Neste momento, sendo as vinte e dúas horas e dezaseis minutos incorporase á sesión 
o Sr. Castroagudín e sae o Sr. Blanco. 
 
3.-O Sr. Parajó pide que se fagan melloras no grupo escolar de Calo que hai moitas 
queixas dos usuarios sobre o seu estado. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que ten pendente unha reunión coa delegada de educación  e 

coa presidenta da ANPA para falar deste tema, pero ademais a cuadrilla de servizos 

básicos está facendo traballos de conservación  no colexio, porque as reparación debe 

facelas a Consellería. 

 
4.- O Sr. Parajó pregúntalle so Sr. Sisto se está arranxado a vía pública en Ameneiro. 
Respostalle o Sr.  Fernández que se están racheando pero aínda non remataron. 
 
Neste momento, sendo as vinte e dúas horas e vinte e dous minutos incorporase á 
sesión o Sr. Blanco. 
 
5.- O Sr Parajó pregúntalle ó equipo de goberno se está ao tanto de que no centro 
cultural de Oza entra auga. 
 
Respostalle o Sr. Fernández que ese tema xa está solucionado. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
 
O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula os seguintes rogos e preguntas: 
 
1.- Pregunta o Sr. Leis pola obra dos Tilos, e dille ó equipo de goberno que a opinión 
do PSOE neste tema xa é coñecida, e que non se entende o ritmo das obras que están 
causando serios problemas aos veciños e que con estas obras estanse matando a vida 
comercial de Os Tilos. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que poden existir discrepancias sobre o proxecto e incluso 
pódese admitir que sexa mellorable, pero de aí a que se teña intención de prexudicar 
aos veciños de Os Tilos hai un paso. Engade o Sr. Alcalde que o equipo de goberno é 
consciente de que o ritmo das obras non é o desexable pero son coñecidos os 
problemas da empresa adxudicataria, pero agora mesmo a obra está en prazo e os 
técnicos están seguindo as obras e vaise executar, a preocupación do equipo de 
goberno é que se rematen as obras sen ter que acudir a unha nova contratación. 
 
O Sr. Leis di que cando se adxudicaron as obras a INDEZA un empresario díxolle cal 
era a situación da empresa. 
 
Respóstalle o Sr. Alcalde que a contratación acudiron moitas empresas e que se lle 
adxudicou a obra a esta empresa seguindo o procedemento de contratación con todas 
as garantías, e cando se fixo a adxudicación provisional coñeceuse a situación da 
empresa pero non había causa legal para tirar a baixo a adxudicación xa que a 
empresa cumpria todos os requisitos. 
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2.- O Sr. Leis pregunta pola escola de A Casalonga, e cal é o motivo de que caese o 
tellado e que facían os obreiros no tellado se o que se estaba facendo eran unhas 
simples obras de conservación. Pregunta como é que se lle dixo aos veciños que había 
que facer un proxecto de obra cando xa estaban os veciños traballando no edificio. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que o que se lle dixo os veciños foi que para arranxar a 
estructura do tellado había que facer un proxecto, porque o que estaban facendo os 
obreiros eran simples obras de conservación e limpando os canalóns, momento no que 
se comprobou o mal estado do tellado. 
O compromiso que adquiriu o Concello foi de redactar o proxecto e contratar as obras 
nesa semana facendo un esforzo económico importante xa que se trata de obras que 
debería facer a Consellería, pero falouse coa Delegada de educación e dixo que non 
había cartos porque a Consellería non aposta polo modelo dos CRA e comprometeuse 
a reagrupar os nenos pero non a arranxar a escola.  
 
O Sr. Leis engade que o Sr. Masaguer di que  o burato segue sen tapar e estase 
deteriorando o material escolar e a pintura e o mesmo pasa no colexio de Cacheiras 
que está nun estado similar e pregunta como se gastan os cartos en pintar os colexios 
cando os tellados están nas condicións. 
 
O Sr Alcalde di que o Sr. Mesaguer é libre de convocar aos medios de comunicación, 
aos pais e aos grupos da oposición, pero o grupo de goberno ten a vontade de arranxar 
os problemas asumindo gastos que non lle corresponden desviando fondos doutras 
partidas, cando se trata dun problema que lle compete á Consellería. 
 
 3.- O Sr. Rama pregunta se hai algunha solución para o río de Ferros e pide que se 
arranxen os baches que hai no lugar de A Torre, na saída cara a autovía. 
 
O Sr. Alcalde dille que o río Ferros esta previsto nas obras do FEIL 2010. 
 
4.- A Sra. Riveiro pregunta se están convocando aos grupos da oposición para as 
mesas de contratación en substitución do grupo socialista, que xa manifestou que non 
ten pensado asistir as mesmas. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que se está respectando o acordo do Pleno para convocar os 
membros dos grupos da oposición para as mesas de contratación, aínda que lle consta 
que algún grupo non está asistindo, pero mentres non se modifique o acordo 
seguiranse  rotando os grupos da oposición. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
 
1.- O Sr. Blanco dille ao Sr. Sisto que non pode dicir que  co voto do PP non se paga ás 
empresas porque cando o BNG estaban na oposición votaban en contra e non por iso 
deixaban de cobrar as empresas, que cobraban porque outros compañeiros apoiaban 
os acordos pero non o BNG. 
 
En canto ás sillas, dille ao Sr. Sisto, que se compraron cunha subvención de cultura, e 
que a TV deixou de funcionar cando chegou o BNG ao goberno. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que se rematou o contrato da TV porque estaba cobrando 
5.000 € ao mes e non emitía dende facía un ano. 
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2.- A Sra. Barros pregúntalle ao Sr. Fernández polo parque de Vilanova en Recesende, 
que ten material abandonado e oxidado co perigo que isto supón para os nenos. 
 
Respóstalle o Sr. Fernández que se lle vai dar unha solución a este tema. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta e catro minutos abandona a sesión o Sr. 
Blanco. 
 
3.-A Sra. Currás pregunta pola marquesiña que estaba no cruce de Lucí, e pregunta se 
se vai volve ra colocar e se segue habendo parada nese sitio. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que non sabe a razón pola que se modificaron as 
marquesiñas, sen modificar as paradas. 
 
Finalmente o Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. Alcalde se ao facer o proxecto das obras de A 
Casalonga se tivo en conta a situación da placa existente e o seu estado, porque esta 
de fai moitos anos e non ten consistencia. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que xa lle dixo aos técnicos que o tivesen en conta. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas, de orde da 
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 
Secretaria, dou fe. 
 
     

  O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  14 / 2009 
  

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 28 DE OUTUBRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e oito de outubro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

 

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

D. Andrés Fernández Martínez 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Angel M. Rey Martínez 

D. Armando Blanco Martinez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 

Interventor: 

D.ª Mónica Lado Varela 

 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA: 

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 26/08/2009. 

2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  623/09 Á 692/09). 

3º.-DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 5/09. 

4º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE MEDIDAS PARA MELLORAR O 

FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS. 

5º.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA A 

CONXELACIÓN DE TASAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS DE CARA Ó PRÓXIMO 

PRESUPOSTO DO 2011. 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACTUACIÓNS NA N-550. 

7º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP PARA A ELABORACIÓN E POSTA EN MARCHA 

DUN PLAN MUNICIPAL DE CONTINXENCIA FRONTE Á GRIPE A. 

8º.- MOCIÓNS  

9º- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 
estudiar os asuntos incluídos na orde do día que figuran na convocatoria. 
 

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 26/08/2009. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/08/09. 
 
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 
unanimidade. 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  623/09 Á 692/09). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 25 de 
setembro ata o 22 de outubro de 2009, que comprenden os números 623 ao 692 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 5/09. 

O Sr. Alcalde dá conta da proposta da alcaldía, dictaminada favorablemente pola 
Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 22/10/2009, que se 
transcribe a continuación.  
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“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Visto que na sesión plenaria de data 26/08/2009, no punto da orde do día correspondente ao 
recoñecemento extraxudicial de créditos 4/09, non se aprobaron as facturas incluídas na 
proposta da Alcaldía, estando entre as mesmas, cinco facturas emitidas pola empresa 
HEDEGASA. 
 
Visto o escrito presentado pola empresa citada, en data 23/09/2009, no que solicita o 
pagamento das facturas afectadas. 
 
Tendo en conta que ditas facturas refírense a servizoz prestados satisfactoriamente para o 
Concello, e que, polo tanto, o seu impago suporía un enriquecemento inxusto para a 
Administración, e un grave perxuízo económico para a empresa. 
 
Visto que, por tratarse de gastos realizados en exercicios anteriores, a aprobación destas 
facturas debe realizarse mediante un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos, e, 
tendo en conta que o órgano competente para resolver a reclamación é o Pleno. 
 
Considerando os informes de Intervención emitidos ao respecto de datas 13/03/2009, 
17/08/2009  e 16/10/2009. 
 
Proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.- Acceder á solicitude presentada pola empresa HEDEGASA, e, en consecuencia, aprobar o 
recoñecemento extraxudicial de créditos 5/09, por importe total  de 12.372,00€correspondente 
ás facturas que se relacionan de seguido e con cargo ás seguintes partidas orzamentarias: 
 
 

Func   Econ.  
 Nº. 
Rex.   Nº. Fact.   Data Fact.   Nome Terceiro   Descrición   Importe  

313 22706 1897  93/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.   Importe billetes pensinoistas xullo 08  2.128,00 € 

313 22706 1898  97/08  
 
04/09/2008   HEDEGASA S.L.  

 importe billetes pensionistas agosto 
08  2.128,00 € 

313 22706 2035  104/08  
 
03/10/2008   HEDEGASA S.L.   importes billetes autbús pensionistas  2.324,00 € 

313 22706 2162  109/08  
 
03/11/2008   HEDEGASA S.L.   Bonoensionistas outubro 08  2.896,00 € 

313 22706 2500  135/08  
 
10/12/2008   HEDEGASA S.L.  

 billetes bonobús pensionistas 
novembro  2.896,00 € 

     TOTAL  12.372,00€ 

 
Teo, 16 de outubro de 2009. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Alcalde explica á Corporación que non se trata do mesmo expediente de 
recoñecemento extraxudicial de crédito que xa se someteu á consideración do Pleno, 
senón que é un novo recoñecemento no que se recollen as facturas que reclama a 
empresa HEDEGASA por importe de 12.372,00 €  e que se traen de novo ao Pleno 
para evitar os gastos xudiciais, xa que o servizo está prestado e a empresa quere 
reclamar o pago por vía xudicial. 
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O Sr. Parajó di que esta é a historia de nunca acabar, xa que en todos os plenos 
estamos co mesmo tema, e engade que non entende por que non se inclúen no 
recoñecemento extraxudicial todas as facturas que están pendentes. 
 
O Sr. Leis di que non sabe en que variou a situación dende o último pleno, no que non 
se aprobaron estas facturas. Engade que non entende que apareza na prensa que o 
grupo de goberno se reúne coas empresas afectadas e deixan caer que hai grupos que 
vetan o pago ás empresas de transporte, dentro da campaña de propaganda que se 
leva a cabo pola responsable de prensa, e en cambio non se lles facilita a estas 
mesmas empresas o informe elaborado polo Sr. Rey e que as empresas non coñecen. 
Por outro lado o Sr. Leis di que o informe de intervención segue mantendo que o 
recoñecemento extraxudicial de crédito non é para este fin, mantendo o criterio dos 
anteriores informes e polo tanto o PSOE segue votando en contra. 
Recórdalle ao Sr. Alcalde que a Corporación xa aprobou parte das facturas do  primeiro 
recoñecemento extraxudicial de crédito, co voto en contra do BNG, e que o que ten a 
obriga de regularizar esta situación é o equipo de goberno, e se os grupos da oposición 
votan en contra non é para vetar nada, senón para respetar a lexislación vixente. 
 
O Sr. Blanco di que está de acordo co manifestado polo Sr. Leis, aínda que entende 
que as empresas teñen que cobrar, pero as facturas que están sen pagar son da 
anualidade de 2008 e o equipo de goberno ten que cumprir os acordos das sesións 
anteriores e presentar o informe que se pediu en vez de utilizar os medios de 
comunicación como sempre. 
Engade que os grupos da oposición non vetan a ninguén, pero co informe de 
intervención en contra, o seu grupo, non apoia o recoñecemento extraxudicial de 
crédito, aínda que o senten polas empresas afectadas. 
Di o Sr. Blanco que o grupo de goberno non pode estar sempre votándolle a culpa de 
todo  á oposición. 
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que o motivo de traer solo as facturas desta empresa é  
porque presentou a reclamación previa á vía xudicial, e preténdese evitar as costas do 
proceso, non presentándose esta reclamación polas demais empresas. 
Dille ao Sr. Leis que non houbo publicidade política, dende o goberno municipal 
informóuselle ás empresas, pero non se pagou ningún tipo de publicidade. Engade que 
se xuntaron coas empresas afectadas para pedirlles que non deixaran de prestar o 
servizo, pero non houbo ningunha campaña publicitaria, nin se pagou ningún 
publireportaxe Dille ao Sr. Blanco que, como alcalde que foi, sabe o que é un 
recoñecemento extraxudicial de crédito, e que as facturas non se poden pagar sen 
consignación orzamentaria, por iso se trae ao Pleno o REC, porque son facturas de 
2008, e recórdalle que foi o PP quen aprobou o “bonobus”. 
Engade o Sr. Alcalde que a empresa vai acudir ao xulgado e haberá que pagarlle as 
facturas e os xuros ademais de pagar as costas do proceso, e o grupo de goberno está 
de acordo cos informes de intervención, pero toda a Corporación sabe como esta o 
servizo de “bonobús”. Salienta que o contrato coa empresa está asinado polo Sr. 
Blanco. 
 
O Sr. Parajó intervén para dicir que no Pleno anterior quedárase en traer unha proposta 
para regular este servizo, para desbloquear o pago das facturas, e non entende porque 
a día de hoxe aínda non se trouxo. Cree que hai que darlle unha solución ao problema 
así que ou se trae ao Pleno esa proposta pendente ou  a empresa irá ao xulgado. 
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O Sr. Leis pide que conste en acta que o de pagar o publireportaxe o dixo o Sr. Alcalde, 
non o Sr. Leis. Di o Sr. Leis que o “bonobús” aprobouse por unanimidade no 2000, á 
proposta do Sr. Parajó e co voto a favor do BNG e o PSOE, non o aprobou so o 
Sr.Blanco, senón que foi un acordo adoptado por unanimidade de todas as forzas 
políticas. O problema é o recoñecemento extraxudicial de crédito que ten un informe en 
contra de intervención e na lexislatura pasada nin o PSOE nin o BNG votaron a favor 
de ningún REC, polo que  o PSOE mantén esta postura e fai o mesmo nesta 
lexislatura, aínda que foron xenerosos e fixeron unha excepción, permitindo que se 
aprobase parte do primeiro expediente de REC presentado, porque había entidades 
prexudicadas e non existía informe desfavorable de intervención. Recórdalle ao Sr. 
Alcalde que por certo ese REC foi aprobado cos votos da oposición e co voto en contra 
do BNG. Di que nesa sesión quedouse en que se fixera un informe para regular esta 
situación propoñendo unha alternativa para o servizo actual, e que o Sr. Rey fixo un 
informe no que pon de manifesto que o servizo ten moitas eivas, pero este informe non 
se lle entregou ás empresas de transporte afectadas. 
Dille ó grupo de goberno que deixe de votarlle a culpa á oposición e que traian ao 
Pleno esa proposta alternativa para o servizo, e a oposición aprobará as facturas 
pendentes, tal como acordou a Corporación. Engade que o Sr. Alcalde xa dixo que non 
elaboraba esa proposta alternativa porque non estaba disposto a asumir o custe 
político da decisión e seguen creando problemas e sementando dúbidas, pero o PSOE 
mantén a mesma postura de plenos anteriores e aprobara as facturas pendentes cando 
se elabore esa proposta alternativa. 
 
O Sr. Blanco pregúntalle ao Sr. Alcalde se, mentres estivo na oposición  o BNG, votou 
algunha vez a favor dun REC ou da aprobación do presuposto municipal, e dille que 
polo tanto agora non lle poden dicir que sexan responsables, polo que o PP vai votar 
en contra. 
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que o informe do Sr. Rey fíxose para desbloquear o pago 
das facturas pendentes do bonobús e aínda así agora non se aproban. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos en contra (6 do PP e 4 do PSOE) e sete votos a favor (6 BNG e 1 do 
grupo Mixto-INTEO) acorda rexeitar a proposta da Alcaldía sobre recoñecemento 
extraxudicial de créditos 5/09. 
 
4º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE MEDIDAS PARA MELLORAR O 
FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS. 
 
O Sr. Alcalde dá conta da Moción do BNG, dictaminada favorablemente pola Comisión 
informativa de facenda e asuntos económicos de 22/10/2009, que se transcribe a 
continuación:  

“MOCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA MELLORAR O FINANCIAMENTO DOS 
CONCELLOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A crise económica está a supoñer unha forte redución de ingresos por parte das administracións públicas. 
Nos concellos, esta merma provoca un grave deterioro financeiro, o que sumado ao estrutural raquitismo 
do financiamento local, provoca tamén situacións próximas á bancarrota en moitos concellos. Polo tanto, 
compre adoptar medidas, tanto de carácter mais urxente e conxuntural como outras de carácter estrutural 
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de cara a garantir unha estabilidade orzamentaria nos concellos que lles permita prestar de xeito eficaz os 
servizos que lle son encomendados. 

Doutra banda, a Xunta de Galiza ten feito mención a unha redución do capítulo de impostos indirectos e 
de taxas e prezos, como consecuencia da actual situación de grave crise económica. Dende o BNG 
consideramos que tal redución non debe afectar aos ingresos que reciben os concellos mediante o Fondo 
de Cooperación Local, polo que é necesario garantir que este ano os concellos reciban as cantidades 
previstas a tal efecto. 

No mesmo sentido, é prioritario que o Goberno do Estado elabore un Plan que, ante a forte redución de 
ingresos públicos provocados pola crise, se garanta o gasto corrente aos concellos, e no suposto de 
liquidacións negativas na Participación de Ingresos do Estado que se aplique unha moratoria. 

Por último, con respecto ao modelo de financiamento local, os concellos galegos, que representan 
aproximadamente o 6,5 % da poboación do Estado español, receben un 5,27% da participación nos 
ingresos do Estado. Mentres os concellos de Galiza receben 176,54 euros por habitante, a media no 
conxunto do Estado recebe 221,07 euros. Así, queda patente que o financiamento dos concellos desde o 
Estado é insuficiente e inxusto: só ten en conta a poboación (75%) e o esforzo fiscal (25%) e non ten en 
conta que os custos dos servizos en Galiza son máis altos que no resto do Estado pola dispersión 
poboacional e o avellentamento da poboación. Neste sentido cómpre recordar que Galiza conta coa 
metade dos núcleos de poboación do Estado: 36.000; e que a dispersión encarece os custos da 
prestación dos servizos.  

Polo tanto, con carácter estrutural, é necesario reformar o financiamento local e incrementar a contía da 
participación nos ingresos do Estado. Así, demandamos a integración plena da transferencia da 
participación nos ingresos do Estado nos orzamentos da Xunta de Galiza, e esta transferencia deberá ter 
en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e do envellecemento 
da poboación. 

Por todo isto, o BNG proponlle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a  

1. Garantir para o 2009 as cantidades previstas para os concellos a través do Fondo de Cooperación Local 
e non recortar a dotación do Fondo de Cooperación Local para o ano 2010. 

2. Demandar do Goberno do Estado que elabore un Plan que garanta o gasto corrente aos concellos e un 
sistema de moratorias no suposto de liquidacións negativas das cantidades recibidas da Participación de 
Ingresos do Estado durante 6 anos, tal e como se ten manifestado a FEGAMP, diante da moción 
presentada pola FEMP. 

3. Demandar do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento local, de maneira que o novo 
modelo incremente a contía da participación nos ingresos do Estado, e dita participación dos concellos 
galegos se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo 
modelo teña en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e do 
envellecemento da poboación. 

4. Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares do Parlamento de 
Galiza. 

Teo, 19 de outubro de 2009” 
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Toma a palabra o portavoz do BNG, Sr. Sisto Edreira, para defender a moción e explica 
que a crise económica que atravesamos implica a necesidade de tomar medidas como 
as que se propoñen na moción do BNG. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e un minutos abandona a sesión a concelleira do 
PSOE, D.ª Sandra Riveiro Carro, que se incorpora pasados dous minutos. 

 

O Sr. Sisto engade que o grupo de goberno está preocupado pola financiación dos 
concellos e que por iso se solicita que se adopten medidas que dean resposta a este 
problema. 
 
O Sr. Parajó intervén para dicir que o tema non é novo e que se o incremento da 
financiación municipal non chegou en épocas máis favorables, no momento actual, no 
que a Xunta ten que devolver cartos do fondo estatal, non lle parece probable que se 
produza. Engade que ata agora a situación era mala pero os concellos salvábanse coa 
recadación por licenzas urbanísticas, pero eses ingresos baixaron coa crise da 
construcción. Remata o Sr. Parajó sinalando que en calquera caso el está de acordo 
con que veñan mais cartos para os concellos e apoia a moción. 
 
O Sr. Leis di que está de acordo coa moción pero pide engadir un apartado co seguinte 
contido: “Instar ó Goberno galego que aprobe un plan de investimento local por unha 
cantidade semellante á que lle toca ós concellos galegos do chamado -FEIL-, 
incorporando criterios de dispersión e aavellentamento para o seu reparto, e 
reservando unha partida do 20% para gasto corrente”. 

 

O Sr. Blanco non está de acordo con que se lle pida este incremento á Xunta, xa que 
non é competencia do Goberno autonómico e engade que o PP ten unha moción 
alternativa á presentada polo BNG que non presentaron por rexistro porque non lle dou 
tempo, pero aclara a vai presentar por urxencia, e pasa a dar lectura da referida 
moción. 
 
O Sr. Sisto intervén para dicir que non teñen inconveniente en incorporarlle á moción 
do seu grupo municipal o apartado proposto polo Sr. Leis. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 do BNG e 4 do PSOE) e sete abstencións (6 do PP e 1 do 
grupo Mixto-INTEO) acorda: 

1. Garantir para o 2009 as cantidades previstas para os concellos a través do 
Fondo de Cooperación Local e non recortar a dotación do Fondo de Cooperación 
Local para o ano 2010. 

2. Demandar do Goberno do Estado que elabore un Plan que garanta o gasto 
corrente aos concellos e un sistema de moratorias no suposto de liquidacións 
negativas das cantidades recibidas da Participación de Ingresos do Estado 
durante 6 anos, tal e como se ten manifestado a FEGAMP, diante da moción 
presentada pola FEMP. 

3. Demandar do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento local, de 
maneira que o novo modelo incremente a contía da participación nos ingresos do 
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Estado, e dita participación dos concellos galegos se integre plenamente nos 
orzamentos da Xunta de Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo modelo 
teña en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos 
núcleos e do envellecemento da poboación. 
4. Instar ó Goberno galego que aprobe un plan de investimento local por unha 
cantidade semellante á que lle toca ós concellos galegos do chamado -FEIL-, 
incorporando criterios de dispersión e aavellentamento para o seu reparto, e 
reservando unha partida do 20% para gasto corrente.” 

5. Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos 
parlamentares do Parlamento de Galiza. 

 
5º.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA A 
CONXELACIÓN DE TASAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS DE CARA Ó PRÓXIMO 
PRESUPOSTO DO 2011. 
 

O Sr. Alcalde dá conta da Moción do PP, dictaminada favorablemente pola Comisión 
Informativa de facenda e asuntos económicos de 22/10/2009, que se transcribe a 
continuación. 
 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA A CONXELACIÓN DE TAXAS E 

IMPOSTOS MUNICIPAIS DE CARA AO PRÓXIMO ORZAMANTE DO 2011 
 

EXPSOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A suba de impostor anunciada polo Goberno central supón un importante lastre para a 
economía de todos os cidadáns, especialmente para os cidadáns con rendas medias e baixas. 
 
A anunciada suba do IVE en dous puntos implica unha importante perda do poder adquisitivo 
dos cidadáns, que dificultará aínda máis, se cabe, a supervivencia dos autónomos, dos 
establecementos de hostalaría, do pequeno comercio e das pequenas e medianas empresas. A 
repercusión desta suba en liña do IVE nos cidadáns suporá, por exemplo, un incremento de 400 
€ na compra dun vehículo e unha suba de 2000 € na adquisición dunha vivenda. 
 
Esta medida grava a xa castigada economía das clases traballadoras nun momento de grave 
crise económica, orixinada pola falta de planificación do Goberno Zapatero, e repercutirá 
directamente na creación de postos de traballo e, en consecuencia, será un motivo máis polo que 
España será o último país en iniciar o despegue económico, tal e como indican todos os 
organismos internacionais. 
 
A diminución das transferencias do Estado e da recadación das administracións locais, 
orixinada polo descenso da actividade económica, require a adopción de medidas urxentes para 
que a crise económica non derive nunha crise social. 
 
Por todo o anteriormente exposto, sométese ao Pleno do Concello a seguinte MOCIÓN: 
 
1. A conxelación dos impostos e taxas municipais o próximo ano 2011. 
2. O impulso dun Plan de austeridade para eliminar os gastos superfluos e asegurar os 

investimentos en gasto social.” 
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Neste momento abandona a sesión a concelleira D.ªCarmen Diéguez, sendo as vinte e 
unha horas. 

 
O Sr. Blanco pide que se corrixa un erro que aparece na Moción, no apartado primeiro 
que fai referencia ao ano 2011, cando en realidade debería dicir 2010. 

 
O Sr. Parajó di que a moción ven atrasada, porque as taxas xa se aumentaron, pero 
que de todos modos el está de acordo coa mesma. 

 
O Sr. Leis intervén para dicir que o PSOE vaise abster, non porque non compartan o 
contido da moción, senón por outros motivos como a inconcreción á hora de presentar 
o plan de racionalización. Engade que no seu día o PSOE presentou un plan de 
racionalización con propostas concretas e non saíu adiante. 

 
Ás vinte e unha horas e cinco minutos incorporase a sesión a Sra. Diéguez. 

 
O Sr. Leis engade que o plan de austeridade habería que concretalo mais e o PSOE 
propoñería rebaixar as retribucións, e pregunta que se entende por “gastos superfluos” 
e os” investimentos en gasto social”. Anuncia o Sr. Leis a abstención do seu grupo. 

 
O Sr. Sisto di que o BNG non comparte a exposición do motivos da moción e polo tanto 
van votar en contra, entre outras cousas porque Zapatero non é o responsable da crise 
económica e o BNG non ten vontade de incrementar as taxas, e se se incrementaron 
foi en función do IPC. 
Dille ao Sr. Blanco que non entende o plan de austeridade que propón eliminando os 
pagos superfluos, cando neste mesmo pleno, cos votos do PP, acabase de adoptar un 
acordo que implica o gasto duns custes xudiciais  que se podían evitar, e que polo 
tanto si son superfluos, así que o BNG vai votar en contra. 

 
O Sr. Blanco dille ao Sr. Sisto que non lle pode votar en cara que no acordo anterior 
votaran en contra, e pregúntalle en cantos acordos votou a favor o BNG cando estaba 
a oposición. 

 
O Sr. Parajó cree que este é un debate inútil, e dille ao Sr. Sisto que hai que facer 
autocrítica e non votarlle a culpa sempre aos demais. Lémbralle ao BNG que está 
facendo gastos superfluos como é o caso da asociación “Os Ameios” que están 
levando a cabo actuacións subvencionadas polo Concello. Engade que el vai apoiar a 
moción. 

 
O Sr. Leis sinala que non está de acordo coa exposición de motivos da moción, 
especialmente co parágrafo 3º que lle parece que conten unha afirmación pouco 
rigurosa, pero o que lle preocupa é que a proposta de resolución está sen concretar e 
polo tanto o PSOE vaise abster. 

 
O Sr. Sisto di que gastos superfluos pódense considerar as sillas que comprou o Sr. 
Blanco para o salón de sesións e que agora están no arquivo, ou os 5.000 € mensuais 
que se pagaban a unha TV que non funcionaba, e as excursións a Tenerife etc. E 
engade que nunca o voto en contra do BNG, cando estaba na oposición, determinou 
que unha empresa non cobrase, e agora o voto en contra do REC determina que unha 
empresa non cobre. 
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Intervén o Sr. Alcalde para dicirlle ao Sr. Parajó que a asociación “Os Ameios” está 
impartindo unhas xornadas nas que o Concello so aporta a colaboración pero cun  
custo cero. O Sr. Alcalde quere que quede claro que o Concello divulga as actividades 
e participa na cartelería pero non asume gastos. 

 
O Sr. Parajó di que na información das xornadas que esta levando a cabo esta 
asociación aparece o escudo do Concello, e ademais aclara que el non está en contra 
de que a asociación faga estas actividades. 

 
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), catro abstencións 
84PSOE) e seis votos en contra (6 BNG), acorda: 

 
1. A conxelación dos impostos e taxas municipais o próximo ano 2010. 
 
2. O impulso dun Plan de austeridade para eliminar os gastos superfluos e 

asegurar os investimentos en gasto social. 
 
 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACTUACIÓNS NA N-550. 

  
O Sr. Alcalde da conta da Proposta da Alcaldía, dictaminada favorablemente pola 
comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 22/10/2009, que se 
transcribe a continuación: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Declaración institucional de apoio ás reclamacións veciñais de incremento da 

seguridade viaria na N-550 ao seu paso por Teo 

O día 6 de febreiro de 2009 esta Alcaldía e unha representación de veciños afectados polo estado da N-

550 ao seu paso por Teo, mantivo unha xuntanza co Xefe da Demarcación de estradas do Estado en 

Galicia, D. Ángel González del Río, coa presenza de D. Eduardo Toba. Nesta reunión trasladouse aos 

responsables do Ministerio o malestar existente polo estado do tramo da Nacional 550 no noso termo 

municipal e acordáronse por en marcha unha serie de actuacións encamiñadas a paliar estes déficits.  

En cumprimento deses acordos, o Concello redactou -coa implicación dos seus servizos técnicos, da 

Policía Local e dos veciños afectados-, unha serie de reivindicacións puntuais e de baixo custo económico 

que o Ministerio se comprometeu a solucionar durante este pasado verán. En concreto remitiuse un 

informe detallado á demarcación territorial un informe que leva por título “Traslado de proposta de 

actuacións solicitada polos veciños sobre a estrada nacional (N-550) no Concello de Teo”.  
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Nunha segunda liña de traballo acordouse que a Demarcación territorial redactaría un proxecto a medio 

prazo de modificación integral e de fondo da N-550 que incidira na humanización e na adopción de 

medidas de seguridade viaria ao seu paso por Teo. 

Se ben a esta Alcaldía cónstalle que o devandito proxecto se está a redactar, ningunha das medidas 

puntuais a curto prazo acordadas se executaron ou están en vías de execución. Entendemos que unha 

solución integral a medio prazo non xustifica a inactividade na resolución de cuestións puntuais que 

afectan ao día a día e que non teñen nin elevado custo económico nin de execución.  

Consecuentemente, esta Alcaldía PROPÓN ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

1. Reclamar a urxente execución das medidas puntuais comprometidas pola Demarcación de 

estradas do Estado en Galicia na xuntanza mantida co Alcalde de Teo e os veciños 

afectados, recollidas no documento “Traslado de proposta de actuacións solicitada polos 

veciños sobre a estrada nacional (N-550) no Concello de Teo” 

2. Solicitar que se axilice a redacción do proxecto integral de seguridade viaria na N-550 ao 

seu paso por Teo, e que se primen as labores de mantemento do firme mentres esta 

solución integral non se execute. 

Teo, a 19 de outubro de 2009. 

Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que nunha xuntanza con representantes do Ministerio de 
Fomento acordouse traballar neste tema en dous sentidos, na seguridade vial e na 
humanización da estrada, pero estes acordos non se están respectando e polo tanto 
tratase de pedir que se leven a cabo esas actuacións de inmediato. 
 
Sendo as vinte e unha horas e vinte e seis minutos sae D.ª Carme Hermida da sesión. 
 
Engade o Sr. Alcalde que parte das modificacións que se solicitan, como é o pintado da 
N-550, están recollidas nunha moción de INTEO e o resto son a proposta do equipo de 
goberno. 
 
O Sr. Parajó di que el pasa todos os días por esa estrada e coñece o problema 
perfectamente, sabe que os veciños e os negocios desa zona saíron moi prexudicados 
co pintado da estrada, e por iso presentou a moción, pero dende que a presentou non 
tivo mais noticias dela, e por isto  e que os veciños se empezaron a mover para facer 
forza fronte a Fomento. 
 
As vinte e unha horas e trinta minutos sae da sesión D. Angel Rey. 
 
O Sr. Parajó engade que nas reunións dos veciños, nas que estivo el e o Sr. 
Castroagudín, acórdouse que o Concello se involucrase no asunto, pero o que non 
pode ser é que o grupo de goberno se encargue do tema sen contar co resto da xente. 
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Considera que se debería contar cos demais grupos para mandar o escrito e ter en 
conta cousas como o paso subterráneo de Balcaide, a solución para a curva das 
Galanas ou a limitación de velocidade, ademais habería que preguntar que vai pasar 
coa variante de O Milladoiro que está previsto que pase por Calo e non sabemos nada 
dela porque á oposición non se lle pasou o escrito. Remata dicindo que está de acordo 
coas reclamacións dos veciños, pero non entende porque se deixa ao marxe o grupo 
de INTEO e o resto da oposición. 
 
As vinte e unha horas e trinta e tres minutos incorporase á sesión D. Angel Rey. 
 
O Sr. Leis di que o que está saíndo nos medios de comunicación sobre a variante de O 
Milladoiro son especulacións, porque de momento non hai proxecto feito e hai que ser 
prudentes. 
Entende que neste tema hai un uso partidista do BNG, e que se o que se pretendía era 
recadar o apoio dos grupos da oposición deberíanse ter invitado ás reunións co 
veciños. Engade que o aparato de propaganda do equipo de goberno, que se paga cos 
cartos de todos, publicou a actuación nos medios de comunicación, en cambio 
situacións graves, como é o caso da escola de A Casalonga, non saen nos medios de 
comunicación. 
Di que o PSOE vai votar a favor, aínda que pide que se concrete se as actuacións ás 
que se fai referencia son actuacións solicitadas ou comprometidas. 
 
O Sr. Blanco di que o seu grupo tamén vai votar a favor, pero dille ó Sr. Alcalde que se 
vai a unha reunión cos veciños para tratar este tema debería comunicarllo aos grupos 
da oposición e facilitarlle a información da que dispoña. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que a proposta é da Alcaldía, non é unha moción do 
BNG, senón que se trata dunha declaración institucional para a que se busca a 
participación de todos os grupos da Corporación, e aclara que á reunión de Coruña  
foise a petición dos veciños, e en todo isto o Alcalde exerce un papel institucional e o 
que se pide é o apoio da Corporación. 
 
Neste momento, sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos incorporase á 
sesión Carme Hermida. 
 
O Sr. Alcalde recoñece que foi o Sr. Parajó o que presentou a moción do pintado da 
estrada, pero hai que ir máis ala e estase intentando involucrar a todos os grupos 
políticos para esixir actuacións concretas, e pide o apoio para a proposta de toda a 
Corporación. 
 
O Sr. Parajó  dille ó Sr. Alcalde que el foi as reunións cos veciños como un veciño mais 
sen representar a ninguén e pídelle que cando teña que ir a Coruña a facer xestión en 
relación coa N-550 que vaia con algún membro da oposición desa zona na que hai 
representantes dos tres grupos da oposición. 
Dille ó Sr. Leis que é necesario saber agora por onde vai a variante de O Milladoiro, 
porque unha vez que xa estea plasmado no papel despois é moi difícil cambiar as 
cousas. 
 
O Sr. Leis aclara que ó PSOE non lle preocupa a rentabilidade política senón o 
beneficio dos veciños, pero o que non entende é que primeiro se lle dea publicidade 
nos medios de comunicación e logo se someta ao Pleno para solicitar o apoio dos 
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demais grupos pedindo unha declaración institucional. Di que o PSOE vai votar a favor, 
aínda que vota en falta que na proposta non se concreten as medidas puntuais 
comprometidas. 
Por último o Sr. Leis di que cando se acorda algo as forzas políticas esperan que se 
faga algo mais que mandar unha carta, hai que facer as xestións necesarias para esixir 
que se cumpra e ademais informar  aos demais grupos das xestións realizadas. 
 
O Sr. Blanco di que o PP vai apoiar a proposta. 
 
O Sr Parajó pregúntalle ao Sr. Alcalde se tomou nota da proposta de levar a un 
membro da oposición cando se vaia a Coruña. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que o vai considerar. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade acorda: 

1. Reclamar a urxente execución das medidas puntuais comprometidas pola 
Demarcación de estradas do Estado en Galicia na xuntanza mantida co 
Alcalde de Teo e os veciños afectados, recollidas no documento “Traslado 
de proposta de actuacións solicitada polos veciños sobre a estrada 
nacional (N-550) no Concello de Teo” 

 
2. Solicitar que se axilice a redacción do proxecto integral de seguridade 

viaria na N-550 ao seu paso por Teo, e que se primen as labores de 
mantemento do firme mentres esta solución integral non se execute 

 
 
7º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP PARA A ELABORACIÓN E POSTA EN MARCHA 
DUN PLAN MUNICIPAL DE CONTINXENCIA FRONTE Á GRIPE A. 
 

 

O Sr. Alcalde dá conta da Moción do PP, dictaminada favorablemente pola Comisión 
informativa de igualdade, benestar e servicios básicos de 22/10/2009, que se transcribe 
a continuación: 

 
“MOCIÓN DO PP PARA A ELABORACIÓN E POSTA EN MARCHA DUN PLAN 

MUNICIPAL DE CONTINXENCIA FRONTE Á GRIPE A 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

As distintas administracións están adoptando unha serie de medidas preventivas ante a 
pandemia de gripe A (N1H1) e a posible afectación dunha parte importante da poboación, 
encamiñadas a mitigar a transmisión da enfermidade e dar resposta ao eventual impacto que 
puidera darse sobre o mantemento dos servizos básicos á poboación e, polo tanto, sobre a 
actividade económica e social. 
 
A anticipación coa que deben adoptarse este tipo de medidas, a proximidade dos meses en que 
se estima unha maior incidencia na poboación e a proximidade co cidadán que ten a 
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Administración Local fai que os concellos deban adoptar todas as medidas informativas e 
preventivas ao alcance da súa man. 
 
Dentro do marco da coordinación e colaboración institucional, a Consellaría de Sanidade e a 
FEGAMP estableceron recentemente un acordo polo que os concellos colaborarán na loita 
contra a gripe A a través do desenvolvemento de tres liñas principais de actuación: 
 
1. Difusión de información á poboación: distribuíndo e promovendo a información da 

Consellaría de Sanidade, ademais de elaborar información propia en base a protocolos 
comúns. 

2. Aplicación dos protocolos de actuación dos concellos como empresas nos seus centros 
municipais: ademais de protexer aos seus traballadores deberán asegurar o mantemento dos 
servizos básicos. 

3. Colaboración coas institucións sanitarias situadas en cada un dos concellos. 
 
Por todo o exposto, o grupo político municipal do Partido Popular propón ao Pleno do Concello 
a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
A) Creación dunha comisión municipal interdepartamental (Servizos Sociais, Protección Civil, 

Educación, etc.) que ademais incorpore un representante de cada grupo político municipal, 
que desenvolva as liñas estratéxicas dentro dun Plan municipal de continxencia fronte á 
gripe A, onde se centralicen e coordinen todas as actuacións municipais. 

B) O dito Plan municipal contemplará, sen menoscabo das que se acorden no seo da comisión, 
as seguintes actuacións: 
1) Promover actuacións informativas e formativas para divulgar entre o persoal municipal 
toda a información en relación coas medidas de prevención e protección fronte á gripe A, 
baseándose para iso na información achegada pola autoridades sanitarias (“A gripe A 
(N1H1) nas empresas de Galicia”), co obxectivo fundamental de: 

― Manter a actividade indispensable 
― Reducir a transmisión entre o persoal 
― Protexer os traballadores con máis risco de gripe. 

2) Dar instrucións aos traballadores municipais e/ou empresas concesionarias 
responsables do servizo de limpeza das dependencias municipais para que extremen os 
coidados de limpeza e desinfección de acordo ao establecido nas recomendacións da 
Consellaría de Sanidade da Xunta de Galicia. 
3) Elaborar/promover unha planificación de continxencia do absentismo laboral para o 
persoal municipal e para cada unha das empresas concesionarias dos servizos 
municipais, que dea resposta aos distintos niveis de absentismo por baixa que se poidan 
producir e, deste xeito, poder garantir o mantemento e continuidade de servizos básicos 
aos cidadáns (auga, electricidade, gas, Policía, Servizo de Axuda a Domicilio, comedor 
domo unha seda, teleasistencia, etc.) 
4 )Promover a posta en marcha de accións formativas /informativas dirixidas aos 
traballadores do ámbito sociosanitario (Protección Civil, Axuda a Domicilio, etc.) e 
representantes do tecido asociativo do Concello (AA.VV. e demais organizacións 
sociais), para que actúen á súa vez como axentes informativos e divulgativos de todas as 
recomendacións, medidas preventivas e de protección que establecen as autoridades 
sanitarias. 
5) Promover a posta en marcha de accións informativas dirixidas á poboación xeral para 
a divulgación de medidas preventivas conforme á información achegada polas 
autoridades sanitarias (“O que tes que saber sobre a gripe A está na túa man”, 
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http/www.sergas.es/gripe, tfno. 902 400 116, 981 953 400), a través de folletos, bandos, 
charlas informativas, internet, etc.) 
6) Elaborar un protocolo de coordinación de servizos sociosanitarios que promova a 
participación cidadá, en colaboración co tecido asociativo do Concello, que optimice a 
resposta sanitaria (aliviando a demanda de consultas innecesarias nos centros de saúde 
e PACs) e sociosanitaria; devandito protocolo debe contemplar actuacións sobre os 
colectivos que poden ser máis vulnerables á pandemia, como as persoas marxinadas, as 
confinadas ou inmobilizadas no seu domicilio e os nenos. 
7) Ofrecer colaboración especial cos centros educativos do concello (Educación, 
Primaria e ESO) na aplicación dos seus propios protocolos.” 

 
 

O Sr. Parajó intervén para dicir que está de acordo coa moción, e que vai votar a favor. 
 

O Sr. Leis tamén manifesta a súa conformidade coa moción e anuncia o voto a favor do 
PSOE. 

 
A continuación intervén o Sr. Alcalde para dicir que non ten nada en contra da moción, 
pero que o BNG vaise abster porque entenden que se trata dun problema de saúde 
pública e non se deberían adoptar medidas alarmistas. Considera que detrás de toda a 
información que se está dando hai intereses económicos que están xerando alarma 
social. 

 
A Sra. Barros respóstalle ao Sr. Alcalde que non se trata de que se estea creando 
alarma social porque se a xente non estivera preocupada non estaría colapsado o 
servizo de urxencias. Engade que a información hai que tela e canto mais próxima sexa 
será mais eficaz e considera que todos os grupos deberían estar de acordo coa Moción  
porque en Teo agora mesmo hai casos de gripe “A”. 
 
O Sr. Parajó di que se trata dun tema delicado porque se hai un problema nun centro 
escolar de Teo podería causarlle algún trastorno e xa non se diría que o tema está 
sobredimensionado, e di que en calquera caso el vai apoiar a Moción.  
 
O Sr. Leis di que o seu grupo vai apoiar a moción. 

 
O Sr. Alcalde di que o feito de que o seu grupo se absteña non implica que estean en 
contra de que se dea información, trátase dunha nova cepa de gripe que non había 
dende fai 50 anos da que hai que informar pero non alarmar. Di que todos os anos 
morre xente por causa da gripe común e a xente non se alarma, e o gasto que se fixo 
en antivirais  e en vacinas é esaxerado cando non está demostrado cientificamente que 
sexan efectivos. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
maioría, con once votos a favor (6 do PP, 4 do PSOE e 1 do grupo Mixto-INTEO) e 
seis abstencións (6 BNG), acorda: 
 

A) Creación dunha comisión municipal interdepartamental (Servizos 
Sociais, Protección Civil, Educación, etc.) que ademais incorpore un 
representante de cada grupo político municipal, que desenvolva as liñas 
estratéxicas dentro dun Plan municipal de continxencia fronte á gripe A, 
onde se centralicen e coordinen todas as actuacións municipais. 
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B) O dito Plan municipal contemplará, sen menoscabo das que se acorden 
no seo da comisión, as seguintes actuacións: 
 

1) Promover actuacións informativas e formativas para divulgar entre o 
persoal municipal toda a información en relación coas medidas de 
prevención e protección fronte á gripe A, baseándose para iso na 
información achegada pola autoridades sanitarias (“A gripe A (N1H1) 
nas empresas de Galicia”), co obxectivo fundamental de: 

-Manter a actividade indispensable 
-Reducir a transmisión entre o persoal 
-Protexer os traballadores con máis risco de gripe. 

2) Dar instrucións aos traballadores municipais e/ou empresas 
concesionarias responsables do servizo de limpeza das 
dependencias municipais para que extremen os coidados de limpeza 
e desinfección de acordo ao establecido nas recomendacións da 
Consellaría de Sanidade da Xunta de Galicia. 

3) Elaborar/promover unha planificación de continxencia do 
absentismo laboral para o persoal municipal e para cada unha das 
empresas concesionarias dos servizos municipais, que dea resposta 
aos distintos niveis de absentismo por baixa que se poidan producir 
e, deste xeito, poder garantir o mantemento e continuidade de 
servizos básicos aos cidadáns (auga, electricidade, gas, Policía, 
Servizo de Axuda a Domicilio, comedor domo unha seda, 
teleasistencia, etc.) 

4) Promover a posta en marcha de accións formativas /informativas 
dirixidas aos traballadores do ámbito sociosanitario (Protección 
Civil, Axuda a Domicilio, etc.) e representantes do tecido asociativo 
do Concello (AA.VV. e demais organizacións sociais), para que 
actúen á súa vez como axentes informativos e divulgativos de todas 
as recomendacións, medidas preventivas e de protección que 
establecen as autoridades sanitarias. 

5) Promover a posta en marcha de accións informativas dirixidas á 
poboación xeral para a divulgación de medidas preventivas 
conforme á información achegada polas autoridades sanitarias (“O 
que tes que saber sobre a gripe A está na túa man”, 
http/www.sergas.es/gripe, tfno. 902 400 116, 981 953 400), a través de 
folletos, bandos, charlas informativas, internet, etc.) 

6) Elaborar un protocolo de coordinación de servizos sociosanitarios 
que promova a participación cidadá, en colaboración co tecido 
asociativo do Concello, que optimice a resposta sanitaria (aliviando 
a demanda de consultas innecesarias nos centros de saúde e PACs) 
e sociosanitaria; devandito protocolo debe contemplar actuacións 
sobre os colectivos que poden ser máis vulnerables á pandemia, 
como as persoas marxinadas, as confinadas ou inmobilizadas no 
seu domicilio e os nenos. 

7) Ofrecer colaboración especial cos centros educativos do concello 
(Educación, Primaria e ESO) na aplicación dos seus propios 
protocolos. 
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8º.- MOCIÓNS  

Antes de entrar no punto noveno da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 
Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 
quere presentar algunha moción de urxencia. 
 
O Sr. Blanco di que o PP ten unha moción de urxencia sobre a reforma do goberno 
local e o seu finanzamento da que xa deu conta á Corporación. 
 
O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Blanco se non rexistrou a moción  e por que non a 
presentou sen ser por vía de urxencia, para ser informada pola correspondente 
comisión informativa. 
 
Respostalle o Sr. Blanco que se despistaron e pregunta se a poden presentar por vía 
de urxencia. 
 
O Sr. Alcalde dille que por suposto que se vai someter á consideración do Pleno a 
urxencia do asunto. 
 

Sometido a votación o Pleno da Corporación con once votos a favor (6 PP, 4 

PSOE e 1 Grupo Mixto –INTEO) e catro abstencións (4 BNG), acorda declarar a 

urxencia e incluír na orde do día o seguinte asunto: 

 

MOCIÓN RELATIVA Á REFORMA DO GOBERNO LOCAL E A SUA FINANCIACIÓN 

 O Sr. Blanco dá lectura a Moción que se transcribe  a continuación: 

“MOCIÓN RELATIVA Á REFORMA DO GOBERNO LOCAL E A SÚA FINANCIACIÓN 

 
Armando Blanco Martínez, voceiro do Grupo Municipal Popular no Concello de Teo, no nome e 
representación deste eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte MOCIÓN: 
 
Desde que en novembro do ano 2004 a Federación Española de Municipios e Provincias 
aprobase a Carta de Vitoria, con motivo do 25 Aniversario dos Concellos Democráticos, e 
demandaba "un novo Estatuto do Goberno Local", dentro dos principios de autonomía local 
contidos na Carta Europea de Autonomía Local, que contemplase, entre outras materias, o 
"ámbito competencial propio" dos municipios, provincias e illas e a súa conexión cos "medios 
adecuados para exercitalas", moito se falou e escrito sobre a materia: compromisos electorais 
dos Partidos Políticos, resolucións de Congreso, Senado e Asembleas Lexislativas das 
Comunidades Autónomas; mocións aprobadas en Concellos, Deputacións, Cabildos e Consellos 
Insulares, declaracións do Presidente do Goberno e os seus Ministros, etc. 
 
Todo iso contiña un denominador común; a imperioso necesidade de elaborar e aprobar unha 
nova lexislación en materia de Goberno Local, a adecuación do seu financiamento en función 
das competencias asumidas e a necesidade de que este novo modelo de financiamento das 
Entidades Locais realícese de xeito urxente e simultánea ao das Comunidades Autónomas; e 
todas elas desoídas ou incumpridas por quen ten a responsabilidade de goberno: o Goberno 
socialista do Sr. Rodríguez Zapatero. 
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Sería longa a lista de promesas e incumprimentos que neste tempo se viñeron producindo en 
materia de financiamento local; basta con sinalar o contido do programa electoral co que o 
hoxe Presidente do Goberno concorreu ás Eleccións Xerais do ano 2004 e adquiriu, entre 
outros, un compromiso para a "elaboración dun novo modelo de Financiamento Local máis 
xusto e estable, que garanta a suficiencia financeira, o equilibrio e a converxencia territorial, a 
autonomía e a estabilidade das facendas locais". O PSOE, no seu Programa Marco elaborado 
con motivo das Eleccións Municipais e Autonómicas de ano 2007, insistiu sobre esta materia e 
comprometeuse a "impulsar a reforma do Financiamento Local á vez e en coherencia coa 
reforma do Financiamento Autonómico" (páx. 11); e ao referirse ao cumprimento do Goberno 
cos Concellos, e "froito do diálogo cos Concellos e a FEMP" afirmaban asumir "abordar de 
forma simultánea o financiamento Autonómico e a Municipal" (páx. 138). 
 
O Presidente e outros membros do Goberno insistiron en numerosas ocasións sobre esta liña de 
actuación. Sirvan como exemplos a intervención realizada polo Sr. Rodríguez Zapatero con 
motivo do debate de investidura, celebrado tras as Eleccións Xerais do ano 2008, na que 
referíndose ao financiamento local afirmou que "ademais do novo sistema de financiamento 
autonómico é necesario abordar a discusión da situación financeira das entidades locais e a súa 
necesaria reforma", concluíndo con que a súa situación financeira "require unha reforma máis 
estruturada vinculada á do sistema xeral de financiamento autonómico"; ou as palabras do 
anterior Vicepresidente segundo e Ministro de Economía, na sesión plenaria celebrada polo 
Congreso dos Deputados o 11 de xuño de 2008, cando afirmou que "durante a anterior 
lexislatura comprometemos coa FEMP que a reforma do financiamento local faríase en paralelo 
coa reforma do financiamento autonómico". 
 
Nin os compromisos adquiridos poden ser máis expresivos, nin as actuacións levadas a cabo 
polo Goberno do Sr. Rodríguez Zapatero poden ser máis contraditorias e decepcionantes.  
 
Sen ir máis lonxe, e unha vez que o Goberno xa pechou no seo do Consello de Política Fiscal e 
Financeira o novo modelo de financiamento autonómico e proximamente aprobará o proxecto 
de Lei que o aplicará, o vicepresidente terceiro e Ministro de Política territorial anunciou o 
pasado 21 de xullo, que antes de 2011 non haberá un novo modelo de financiamento local. 
 
Esta decisión do Executivo é absolutamente inxusta e pon en serio risco a capacidade de 
financiamento das competencias municipais e a prestación dos servizos públicos e sociais que 
demandan os cidadáns. As facendas locais están véndose seriamente afectadas polo efecto da 
crise económica na evolución da recadación e no incremento dos gastos asociados ao 
funcionamento do Estado de benestar en tempos de crises. Tanto é así que determinados 
concellos estanse vendo obrigados a realizar expedientes de regulación de emprego. 
 
Así as cousas, é necesario insistir ao Goberno sobre o urxente cumprimento da moción 
aprobada por unha ampla maioría dos membros do Congreso dos Deputados, na sesión 
celebrada o 24 de xuño de 2008, en materia de financiamento local, e ampliar os seus contidos 
para dar unha máis ampla resposta ás demandas do municipalismo.  
O Goberno debe de cumprir cos seus compromisos e presentar ante a Cámara, de forma 
simultánea á reforma do financiamento autonómico e no marco de negociación cos partidos 
políticos representados na Federación Española de Municipios e Provincias, a reforma do 
goberno local e o novo modelo do seu financiamento. 
 
Á tardanza en acometer esta reforma súmase a irresponsable política orzamentaria do Goberno, 
que vai provocar que os Concellos teñan que devolver parte das entregas a conta adiantadas 
polo Ministerio para o exercicio 2008. 
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O exceso de optimismo e a vontade de ocultar a situación real da economía por parte do 
Goberno provocou que os dous últimos Proxectos de Lei de Orzamentos elaborados polo 
executivo estivesen especialmente fundamentados nunhas previsións macroeconómicas irreais. 
Devanditas previsións permitiron ao Goberno contemplar nos Orzamentos Xerais do Estado 
para 2008 e 2009 unhas estimacións de ingresos que se mostraron moi superiores á realidade. 
 
Así, en 2007, o Goberno estimou un crecemento dos ingresos non financeiros nos Orzamentos 
Xerais do Estado para 2008 do 5,1%, mentres que segundo os datos oficiais de liquidación da 
Intervención Xeral da Administración do Estado, reducíronse máis dun 11%, supondo unha 
diminución de ingresos con respecto ao total orzado de case 29.000 millóns de euros. 
 
De igual forma, para 2009, o Goberno estimou un crecemento dos ingresos non financeiros do 
Estado de 0,8% con respecto ao avance de liquidación do exercicio anterior, e, segundo os 
últimos datos oficiais, os ingresos non financeiros estanse reducindo máis dun 12% con respecto 
ao mesmo dato do ano anterior.  
Estas previsións optimistas de ingresos permitiron ao Goberno adiantar uns anticipos ás 
Entidades Locais moi superiores aos que corresponderían en caso de realizar unha previsión 
real. 
 
As Entidades Locais realizaron os seus orzamentos anuais en base a devanditas previsións 
optimistas de ingresos, e comprometeron gasto atendendo aos recursos facilitados polas 
entregas a conta do Ministerio de Economía e Facenda. 
 
Unha vez realizada a liquidación definitiva de 2008, cuxo resultado é negativo, as Entidades 
Locais, así como as Comunidades Autónomas veranse obrigadas a reintegrar parte dos ingresos 
a conta recibidos polo Estado por non ter cumpridas as súas previsións de recadación. 
 
Así, atendendo ás declaracións da Vicepresidente Segunda do Goberno e Ministra de Economía 
e Facenda, as CCAA terán que reintegrar 6.000 millóns de euros ao Estado en concepto de 
liquidación definitiva negativa do exercicio 2008. 
 
Ao igual, as Entidades Locais veranse obrigadas a reintegrar parte dos ingresos a conta 
recibidos polo Estado por non haberse cumprido as súas previsións de recadación. Con todo, 
mentres que as CC.AA., en virtude do novo acordo para a reforma do modelo de financiamento, 
disporán dun prazo de moura dun ano, e poderán periodificar a cancelación da débeda en catro 
anos, as Entidades Locais estarán suxeitas ao sistema ordinario de liquidación. 
 
Esta distinción entre unhas e outras Administracións Territoriais resulta completamente inxusta 
e pon en risco a capacidade das Entidades Locais de afrontar os gastos das competencias, en 
gran parte de contido social, que veñen exercendo. 
 
Por todo iso, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno do Concello, a aprobación dos 
seguintes ACORDOS:  
 
PRIMEIRO.- Reclamar ao Goberno de España que remita á Cámara, de xeito inmediato e 
simultáneo coa presentación do proxecto de Lei que aplicará o novo modelo de financiamento 
autonómico, os correspondentes proxectos de lei de Goberno Local, que defina o seu marco 
institucional e competencial, e de Financiamento Local, que responda aos principios de 
autonomía e suficiencia das Entidades Locais, permitindo así facer efectivo o contido do 
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Capítulo Segundo do Título VIII da Constitución, e o financiamento adecuado de servizos 
públicos básicos que prestan.  
 
SEGUNDO.- Esixir ao Goberno da Nación que aplique transitoriamente ás Entidades Locais o 
sistema de moratoria no reintegro das liquidacións negativas de exercicios anteriores que se vai 
a aplicar ás Comunidades Autónomas de réxime común a raíz do recente acordo para a reforma 
do modelo de financiamento autonómico. 
 
TERCEIRO.- Dar traslado destes acordos ao presidente do Goberno, á vicepresidenta segunda 
do Goberno e ministra de Economía e Facenda, ao vicepresidente Terceiro do Goberno e 
ministro de Política Territorial e aos voceiros Parlamentarios no Congreso e Senado.” 
 

O Sr. Parajó intervén para dicir que está de acordo coa moción do PP. 
 
O Sr. Leis di que votou a favor de incluír por urxencia a moción porque é o que lle pide 
ao Sr. Alcalde que se faga coas mocións que se presentes por urxencia, pero non está 
de acordo co contido da mesma e polo tanto o seu grupo vai votar en contra da mocion. 
 
O Sr. Alcalde di que o BNG tamén vai votar en contra e pídelle ao PP que utilice os 
medios normais para presentar as mocións, deixando a presentación por urxencia para 
cando sexa necesario. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
maioría, con dez votos en contra (6 do BNG e 4 do PSOE) e  sete a favor ( 6 do PP 
e 1 do grupo Mixto-INTEO), acorda rexeitar a Moción presentada polo PP. 
 
A continuación a concelleira do PSOE pregúntalle ao  Sr. Alcalde se non se inclúe por 
urxencia a proposta da Alcaldía sobre o ICIO de Aspamite, da que lles falou. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que non se vai incluír ese tema por urxencia, que se deixa 
para un próximo pleno para que poida ser informada pola Comisión Informativa. 
 
Neste momento, sendo as vinte e dúas horas e quince minutos sae da sesión o Sr. 
Castroagudín. 
 
 
 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 di que se están arranxando as marquesiñas e pregunta por unha 
marquesiña que caeu en Vilariño. 
 
2.- Pregunta tamén o Sr. Parajó se están feitos os arranxos do centro de saúde de Calo 
e relata as deficiencias que puxo de manifesto o 1 de outubro. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que revisará as deficiencias para comprobar que se 
repararon. 
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Neste momento, sendo as vinte e dúas horas e dezaseis minutos incorporase á sesión 
o Sr. Castroagudín e sae o Sr. Blanco. 
 
3.-O Sr. Parajó pide que se fagan melloras no grupo escolar de Calo que hai moitas 
queixas dos usuarios sobre o seu estado. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que ten pendente unha reunión coa delegada de educación  e 

coa presidenta da ANPA para falar deste tema, pero ademais a cuadrilla de servizos 

básicos está facendo traballos de conservación  no colexio, porque as reparación debe 

facelas a Consellería. 

 
4.- O Sr. Parajó pregúntalle so Sr. Sisto se está arranxado a vía pública en Ameneiro. 
Respostalle o Sr.  Fernández que se están racheando pero aínda non remataron. 
 
Neste momento, sendo as vinte e dúas horas e vinte e dous minutos incorporase á 
sesión o Sr. Blanco. 
 
5.- O Sr Parajó pregúntalle ó equipo de goberno se está ao tanto de que no centro 
cultural de Oza entra auga. 
 
Respostalle o Sr. Fernández que ese tema xa está solucionado. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
 
O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula os seguintes rogos e preguntas: 
 
1.- Pregunta o Sr. Leis pola obra dos Tilos, e dille ó equipo de goberno que a opinión 
do PSOE neste tema xa é coñecida, e que non se entende o ritmo das obras que están 
causando serios problemas aos veciños e que con estas obras estanse matando a vida 
comercial de Os Tilos. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que poden existir discrepancias sobre o proxecto e incluso 
pódese admitir que sexa mellorable, pero de aí a que se teña intención de prexudicar 
aos veciños de Os Tilos hai un paso. Engade o Sr. Alcalde que o equipo de goberno é 
consciente de que o ritmo das obras non é o desexable pero son coñecidos os 
problemas da empresa adxudicataria, pero agora mesmo a obra está en prazo e os 
técnicos están seguindo as obras e vaise executar, a preocupación do equipo de 
goberno é que se rematen as obras sen ter que acudir a unha nova contratación. 
 
O Sr. Leis di que cando se adxudicaron as obras a INDEZA un empresario díxolle cal 
era a situación da empresa. 
 
Respóstalle o Sr. Alcalde que a contratación acudiron moitas empresas e que se lle 
adxudicou a obra a esta empresa seguindo o procedemento de contratación con todas 
as garantías, e cando se fixo a adxudicación provisional coñeceuse a situación da 
empresa pero non había causa legal para tirar a baixo a adxudicación xa que a 
empresa cumpria todos os requisitos. 
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2.- O Sr. Leis pregunta pola escola de A Casalonga, e cal é o motivo de que caese o 
tellado e que facían os obreiros no tellado se o que se estaba facendo eran unhas 
simples obras de conservación. Pregunta como é que se lle dixo aos veciños que había 
que facer un proxecto de obra cando xa estaban os veciños traballando no edificio. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que o que se lle dixo os veciños foi que para arranxar a 
estructura do tellado había que facer un proxecto, porque o que estaban facendo os 
obreiros eran simples obras de conservación e limpando os canalóns, momento no que 
se comprobou o mal estado do tellado. 
O compromiso que adquiriu o Concello foi de redactar o proxecto e contratar as obras 
nesa semana facendo un esforzo económico importante xa que se trata de obras que 
debería facer a Consellería, pero falouse coa Delegada de educación e dixo que non 
había cartos porque a Consellería non aposta polo modelo dos CRA e comprometeuse 
a reagrupar os nenos pero non a arranxar a escola.  
 
O Sr. Leis engade que o Sr. Masaguer di que  o burato segue sen tapar e estase 
deteriorando o material escolar e a pintura e o mesmo pasa no colexio de Cacheiras 
que está nun estado similar e pregunta como se gastan os cartos en pintar os colexios 
cando os tellados están nas condicións. 
 
O Sr Alcalde di que o Sr. Mesaguer é libre de convocar aos medios de comunicación, 
aos pais e aos grupos da oposición, pero o grupo de goberno ten a vontade de arranxar 
os problemas asumindo gastos que non lle corresponden desviando fondos doutras 
partidas, cando se trata dun problema que lle compete á Consellería. 
 
 3.- O Sr. Rama pregunta se hai algunha solución para o río de Ferros e pide que se 
arranxen os baches que hai no lugar de A Torre, na saída cara a autovía. 
 
O Sr. Alcalde dille que o río Ferros esta previsto nas obras do FEIL 2010. 
 
4.- A Sra. Riveiro pregunta se están convocando aos grupos da oposición para as 
mesas de contratación en substitución do grupo socialista, que xa manifestou que non 
ten pensado asistir as mesmas. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que se está respectando o acordo do Pleno para convocar os 
membros dos grupos da oposición para as mesas de contratación, aínda que lle consta 
que algún grupo non está asistindo, pero mentres non se modifique o acordo 
seguiranse  rotando os grupos da oposición. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
 
1.- O Sr. Blanco dille ao Sr. Sisto que non pode dicir que  co voto do PP non se paga ás 
empresas porque cando o BNG estaban na oposición votaban en contra e non por iso 
deixaban de cobrar as empresas, que cobraban porque outros compañeiros apoiaban 
os acordos pero non o BNG. 
 
En canto ás sillas, dille ao Sr. Sisto, que se compraron cunha subvención de cultura, e 
que a TV deixou de funcionar cando chegou o BNG ao goberno. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que se rematou o contrato da TV porque estaba cobrando 
5.000 € ao mes e non emitía dende facía un ano. 
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2.- A Sra. Barros pregúntalle ao Sr. Fernández polo parque de Vilanova en Recesende, 
que ten material abandonado e oxidado co perigo que isto supón para os nenos. 
 
Respóstalle o Sr. Fernández que se lle vai dar unha solución a este tema. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta e catro minutos abandona a sesión o Sr. 
Blanco. 
 
3.-A Sra. Currás pregunta pola marquesiña que estaba no cruce de Lucí, e pregunta se 
se vai volve ra colocar e se segue habendo parada nese sitio. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que non sabe a razón pola que se modificaron as 
marquesiñas, sen modificar as paradas. 
 
Finalmente o Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. Alcalde se ao facer o proxecto das obras de A 
Casalonga se tivo en conta a situación da placa existente e o seu estado, porque esta 
de fai moitos anos e non ten consistencia. 
 
Respostalle o Sr. Alcalde que xa lle dixo aos técnicos que o tivesen en conta. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas, de orde da 
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 
Secretaria, dou fe. 
 
     

  O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  15/ 2009 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 25 NOVEMBRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a vinte e cinco de novembro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

Dª. 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. 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 

 
Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA 

1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 29/09/2009 E 16/10/2009. 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  693/09 Á 779/09). 
 
3º.-DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA CON MOTIVO DA 
CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 
4º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP INSTANDO Ó GOBERNO CENTRAL A REVISAR 
O SISTEMA DE FINANCIAMENTO DA LEI DE DEPENDENCIA 
 
5º.-DITAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Ó COMPLETO DESENVOLVEMENTO 
DA LEI 11/2007 PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO.  
 
6º.-DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE PROPOSTA SOBRE O 
ANTEPROXECTO DE LEI DE AUGAS DA XUNTA DE GALICIA. 
 
7º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 
2010). 
 
8º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 
2008. 
 
9º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
7/09. 
 
10º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE PROPOSTA PARA APLICACIÓN 
EN TEO DO FEIL 2010 (FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A 
SUSTENTABILIDADE LOCAL). 
 
11º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ELEVACIÓN A DEFINITIVO DO 
ACORDO PROVISIONAL  ADAPTADO POLO PLENO O 29/07/2009, RELATIVO Á 
DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DAS COMPETENCIAS PARA A 
INSTRUCCIÓN DOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR DENUNCIAS 
CURSADAS POLO CONCELLO POR INFRACCIÓN DAS NORMAS SOBRE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA. 
 
12º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE BONIFICACIÓN NA COTA DO 
ICIO A ASPAMITE PARA A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE DÍA. 
   
13º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 
DA ALCALDÍA DO 14/10/2009, DE ESTIMACIÓN PARCIAL DA SOLICITUDE DE 
ASPAMITE DE BONIFICACIÓN DO ICIO CORRESPONDENTE Ó EXPEDIENTE DE 
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO SITUADO NAS GALANAS-CALO. 
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14º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL DA TAXA 
POR OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIZOS DE SUMINISTRO DE INTERESE XERAL OU QUE 
AFECTEN Á XERALIDADE OU A UNHA PARTE IMPORTANTE DO VECINDARIO. 
 
15º.- MOCIÓNS . 
 
16º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 
estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 
seguintes: 
 

1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 29/09/2009 E 16/10/2009. 
 

Acta da sesión ordinaria do día 29 de setembro de 2009. 
 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 
algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 29/09/09. 
 
A concelleira do PP, Sra. Barros, sinala que na páxina 24, onde di “a Sra. Barros 
Rodríguez da conta dun acordo da sesión plenaria de xullo de 2007 onde o Sr. Alcalde 
di que o cambio se debe a que a Consellería prefire a parcela de Calo e que é urxente 
porque se non se aproba xa a cesión, non pode ser incluído o proxecto nos orzamentos 
da Xunta para o ano 2008”. Sinala a Sra. Barros que ela non dixo iso senón que dixo 
que  o Sr. Alcalde “segue dicindo que calquera das dúas ubicacións cumplía os 
requisitos, pero que a Consellería preferiu Calo, por diferentes motivos, e que o Sr. 
Blanco pode entendelo ou non, e que a cidadanía ó mellor tampouco entende que 
nunha urbanización que está por vender se invirtan tantos cartos públicos. Ó Sr. Rego 
dille que tivera sido desexable levar o tema a unha comisión informativa, pero que se 
trata dunha cuestión de premura, e que cre que sí hai garantías. Segue dicindo que a 
finais de 2008 teremos un centro de día e as vivendas, que posto nunca balanza, ese é 
un motivo de peso para traer o tema hoxe, e que sabe que tamén era unha 
reivindicación do PSOE”.  
 
Aclara a Sra. Barros que ela non nomeou para nada os orzamentos e que cree que se 
recolleu o párrafo anterior. 
  
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 
unanimidade, coa observación recollida, quedando o párrafo redactado conforme se 
recolle a continuación: 
 
“A Sra. Barros Rodríguez da conta dun acordo da sesión plenaria de xullo de 2007, 
onde se recollía que o Sr. Alcalde “segue dicindo que calquera das dúas ubicacións 
cumplía os requisitos, pero que a Consellería preferiu Calo, por diferentes motivos, e 
que o Sr. Blanco pode entendelo ou non, e que a cidadanía ó mellor tampouco entende 
que nunha urbanización que está por vender se invirtan tantos cartos públicos. Ó Sr. 
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Rego dille que tivera sido desexable levar o tema a unha comisión informativa, pero 
que se trata dunha cuestión de premura, e que cre que sí hai garantías. Segue dicindo 
que a finais de 2008 teremos un centro de día e as vivendas, que posto nunca balanza, 
ese é un motivo de peso para traer o tema hoxe, e que sabe que tamén era unha 
reivindicación do PSOE”. Sinala a Sra. Barros que o Sr. Quintana non considerou este 
tema como prioritario xa que non o sacou adiante a agora critican á actual Xunta por 
non facelo”. 
 

Acta da sesión extraordinaria do día 16 de outubro de 2009. 
 
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 
algunha observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 16/10/09. 
 
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 
unanimidade. 

 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  693/09 Á 779/09). 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de outubro 
ata o 19 de novembro de 2009, que comprenden os números 693 ao 779 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.-DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA CON MOTIVO DA 
CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis Carles. 
 
O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo presentada con data de 10/11/2009 (rex. 
entrada nº 10.627), ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de igualdade, 
benestar e servizos básicos de 19/11/2009, 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, Alexandre Leis Carlés, AO 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 con motivo da celebración o vindeiro 25 de novembro do Día contra da 
Violencia de Xénero. 
 
A punto de cumprirse cinco anos da promulgación da Lei integral de medidas urxentes contra a 
violencia de xénero é a hora de recoñecer o que este marco legal supuxo para a sociedade e a 
súa transcendencia a nivel mundial: esta medida legal foi imprescindible para que a 
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mentalización social en contra destes crimes calara na sociedade e, en especial transcendencia 
para acadar a protección das vítimas de malos tratos e a figura de respecto e dignidade que 
foron obtendo as mulleres ao longo destes anos. 
 
A Lei integral demostrou ser un eficaz instrumento. Moitos teñen sido os malos tratos evitados e 
os asasinatos non cometidos que, grazas á valentía das vítimas e á colaboración cidadá se 
impediron. Moitas son tamén as mulleres que son, foron e serán protexidas e salvadas dunha 
situación de grave risco físico e psíquico. E moitos son os e as menores e maiores que puideron 
saír da espiral de terror e crueldade que os malos tratos significan, grazas a esta lei e ao seu 
desenvolvemento. 
 
Pero tamén, e grazas ás referencias marcadas pola Lei integral, son moitas as persoas que 
identifican e rexeitan a violencia que existía en costumes e hábitos disfrazados de normalidade. 
 
Neste tempo, as campañas de mentalización social produciron os seus froitos e os enormes 
medios cos que a Lei foi dotada foron decisivos para minorar os efectos deste terrible atavismo. 
Pese a todo isto, esta lei debe ter percorrido e debe ser complementada e perfeccionada á vista 
dos datos que amosan os resultados da súa aplicación. Exactamente igual pasa coa Lei galega 
para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, texto lexislativo aprobado por 
unanimidade no Parlamento de Galicia e que necesita un pulo importante da administración 
galega para ser desenvolvida na súa totalidade. 
 
Non podemos pasar por alto que sobreviven mensaxes, tanto nas familias e na educación como 
nos medios de comunicación, na publicidade, na televisión e nos videoxogos que seguen 
retransmitindo unha imaxe da muller que denigra profundamente o seu papel e a súa situación 
na sociedade, que a despreza e a anula. 
 
Esta imaxe, terxiversada e malévola, pode calar na mocidade, nos homes e mulleres mozos que 
aínda están formando a súa personalidade e lles fai reproducir esta violencia. Así, vemos que a 
idade dos maltratadores e das vítimas é cada vez menor e que os casos de maltrato aumentaron 
nas franxas de idade inferior a 30 anos. 
 
Isto indica con claridade que o traballo débese intensificar para que a percepción social das 
mulleres non siga sendo unha imaxe dependente nin de dominación . A educación en valores 
implica colocar o papel da muller como persoa en igualdade de dereitos e, para iso, a 
educación, tanto na familia como nas aulas, debe ser o eixo das vindeiras actuacións. O 
desenvolvemento de programas específicos contra a violencia de xénero nas escolas, institutos e 
universidades debe abordarse como o puntal definitivo para rematar coa violencia de xénero. 
 
Pero tamén un compromiso máis explícito nos pais e nais para que cuestionen todo aquilo que 
contribúa á perpetuación dos roles da desigualdade e para que manden mensaxes directas aos 
seus fillos e fillas neste senso. 
 
O traballo que queda por facer é moito. Aínda existen países en Europa que nin sequera 
cuantifican os asasinatos por violencia de xénero e nos que estes non son considerados como 
específicos de violencia contra as vítimas de xénero en todos os estados da Unión. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
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Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno esta moción para 
que este adopte os seguintes ACORDOS: 
 
- Instar ao Goberno de España a seguir ampliando a Lei integral de medidas urxentes contra 

a violencia de xénero. 
- Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a aplicar a Lei galega para a prevención e 

tratamento integral da violencia de xénero. 
- Instar á colaboración permanente da Xunta de Galicia, o Concello de Teo e o Goberno de 

España para que, no marco das súas respectivas competencias poñan a disposición das 
mulleres vítimas todos os recursos posibles, implantando definitivamente a rede integral de 
asistencia e apoio ás mulleres vítimas da violencia de xénero. 

- Instar ao Goberno Municipal de Teo a impulsar medidas educativas no referente á 
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e contra a violencia de xénero a través 
dos consellos escolares e conxuntamente coas ANPAS. 

- Instar ao Goberno Municipal de Teo a que, a través dos colectivos e asociacións xuvenís 
locais se promovan programas e actividades concretas de sensibilización cara a violencia de 
xénero. 

- Instar á Xunta de Galicia a que, de acordo co Concello de Teo, asegure e facilite a 
escolarización inmediata dos nenos e das nenas que se vexan afectados por cambios de 
centro derivados de situacións de violencia de xénero. 

- Instar á Xunta de Galicia e ao Concello de Teo a facilitar que os centros educativos presten 
unha atención especial ao dito alumnado. 

 
(Teo, novembro de 2009) 
Asdo. Alexandre Leis Carlés 
Concelleiro-portavoz do Grupo municipal Socialista de Teo” 
 
O Sr. Leis sinala que o seu grupo vai a votar a favor tanto da súa moción como da do 
BNG, así como da Declaración institucional que se lle acaba de trasladar. 
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 
amosa a súa conformidade coa moción. 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que amosa a conformidade do seu grupo coa 
moción e tamén coa declaracións institucional. 
 
O Sr. Alcalde tratándose da declaración institucional pide desculpas pola transmisión 
da mesma porque a idea era transmitila ao resto dos grupos con anterioridade, pero 
houbo un problema na coordinación do texto, polo que se ao longo da sesión hai algo 
que aos grupos non lles convenza da declaración ou se queren facer algunha 
aportación llo poden trasladar á concelleira Carmen Diéguez. 
 
A concelleira do PP, Sra. Barros, sinala que tal e como xa manifestaron na Comisión 
informativa o seu grupo está de acordo coa base da moción e tamén en aplicar todas 
as accións encamiñadas a eliminar esta lacra social, protexer a calquera persoa, muller 
ou neno, de todo sufrimento, físico ou moral, humillación, sometemento e violencia de 
todo tipo. Salienta que é unha obriga de todas as institucións é que se precisa a 
implicación da sociedade, esixir a tolerancia cero para os maltratadores. Sinala que o 
PSOE na súa moción recolle que se aplique a lei e opina que a Lei se está aplicando e 
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que o goberno da Xunta non escatima esforzos, estándose levando a cabo importantes 
traballos para garantir o cumprimento da Lei 11/2007, de prevención e tratamento 
integral da violencia de xénero e completar todas as previsións contidas nesta 
normativa, que non so afecta á muller maltratada senón tamén ao seu entorno máis 
achegado, a familia. Sinala que tamén é importante dentro destes traballos as liñas de 
apoio dirixidas a formación dos estudios e investigación, congresos, programas de 
sensibilización, etc, como parte imprescindible para avanzar no coñecemento das 
raíces dos problemas e os seus efectos, métodos imprescindibles para poder avaliar a 
verdadeira eficacia para a eliminación da violencia de xénero e poder vivir nunha 
sociedade onde todas as persoas teñan o mesmo valor, unha sociedade máis digna e 
máis xusta. Sinala que a Xunta de Galicia está a traballar no impulso dun programa 
experimental sobre do fomento da igualdade, de compromiso dos homes coa 
igualdade, coa eliminación da violencia de xénero. Salienta que é unha perspectiva 
innovadora en colaboración con outras Comunidades Autónomas e incluso con 
Portugal. Remata a Sra. Barros sinalando que o día de hoxe debería facerse extensivo 
a todos os días do ano. 
 
O Sr. Alcalde anuncia o voto a favor do BNG. 
 
O Sr. Leis pregunta pola intervención da Sra. Barros, sinalando que non entendeu moi 
ben se foi unha emenda ou unha reflexión. 
 
A Sra. Barros aclara que foi unha reflexión.  
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros, acorda: 
 
- Instar ao Goberno de España a seguir ampliando a Lei integral de medidas 

urxentes contra a violencia de xénero. 
- Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a aplicar a Lei galega para a prevención 

e tratamento integral da violencia de xénero. 
- Instar á colaboración permanente da Xunta de Galicia, o Concello de Teo e o 

Goberno de España para que, no marco das súas respectivas competencias 
poñan a disposición das mulleres víctimas todos os recursos posibles, 
implantando definitivamente a rede integral de asistencia e apoio ás mulleres 
víctimas da violencia de xénero. 

- Instar ao Goberno Municipal de Teo a impulsar medidas educativas no 
referente á igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e contra a 
violencia de xénero a través dos consellos escolares e conxuntamente coas 
ANPAS. 

- Instar ao Goberno Municipal de Teo a que, a través dos colectivos e 
asociacións xuvenís locais se promovan programas e actividades concretas 
de sensibilización cara a violencia de xénero. 

- Instar á Xunta de Galicia a que, de acordo co Concello de Teo, asegure e 
facilite a escolarización inmediata dos nenos e das nenas que se vexan 
afectados por cambios de centro derivados de situacións de violencia de 
xénero. 

- Instar á Xunta de Galicia e ao Concello de Teo a facilitar que os centros 
educativos presten unha atención especial ao dito alumnado”. 
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4º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP INSTANDO Ó GOBERNO CENTRAL A REVISAR 
O SISTEMA DE FINANCIAMENTO DA LEI DE DEPENDENCIA. 
 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. Armando Blanco Martínez. 
 
O Sr. Blanco cede a palabra á concelleira do PP, D.ª Carmen Barros. 
 
A Sra. Barros da conta da moción do seu grupo de data 16/11/2009 (rex. entrada nº 
10.956) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 
informativa de igualdade, benestar e servizos básicos de 19/11/2009. 
 
“MOCIÓN DE GRUPO POPULAR INSTANDO AO GOBERNO CENTRAL A REVISAR 
O SISTEMA DE FINANCIAMENTO DA LEI DE DEPENDENCIA 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÖN, con base aos 
motivos e consideracións desenvolvidos na seguinte: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1º.- Como consecuencia da entrada en vigor da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de 
Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, 
popularmente coñecida como Lei de Dependencia e na que se regulan as condicións 
básicas de promoción da autonomía persoal e de atención ás persoas en situación de 
dependencia mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á 
Dependencia (SAAD), no que colaboran e participan todas aquelas Administracións 
Públicas con competencias na materia, producíronse unha serie de cambios drásticos 
que condicionaron de forma importante o funcionamento dos servizos sociais 
municipais, afectados dunha insuficiencia orzamentaria importante e dunha 
dependencia total do Plan Concertado da Xunta de Galicia. 
 
Esta nova Lei dotou de dereitos obxectivos e obxectivables ao colectivo de 
Dependentes, que hoxe, transcorridos case tres anos desde a entrada en vigor desta 
lei atópase francamente lonxe de ser conseguidos polas administracións. Neste punto, 
cabe recordar que a Lei de Dependencia contemplaba un calendario de posta en 
marcha extremadamente ambicioso, que se foi incumprindo de forma progresiva, ante 
a incapacidade de xestión das comunidades autónomas, e ante a falta de servizos e 
recursos económicos suficientes para facer efectivos os dereitos recoñecidos á 
poboación considerada como gran dependente.  
 
En Galicia, a realidade demográfica, sociolóxica e xeográfica supuxo un hándicap 
engadido. A elevada porcentaxe de poboación envellecida, a dispersión poboacional e 
a propia orografía levan un sobrecusto para os servizos básicos que de forma directa 
prestan os concellos e a Xunta de Galicia. O certo é que estas circunstancias fan que 
Galicia arrastre un atraso importante na aplicación da Lei de Dependencia e tendo en 
conta que un dos maiores obstáculos é a insuficiencia financeira conviría revisar o 
sistema implantado polo Goberno co obxecto de conseguir que este se comprometa de 
verdade coa Lei e, por extensión, que o cidadán poida recibir os servizos efectivos que 
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a lei garante dun xeito máis áxil e dentro dun espazo temporal máis reducido. Non é de 
recibo crear unha norma que xera tantas expectativas sen dotala dos recursos 
económicos necesarios e sen pactar o sistema de financiamento cos Gobernos 
Autonómicos e as Administracións locais, as dúas institucións que en última instancia 
sen están responsabilizando da súa aplicación. 
 
Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular somete para a súa toma en 
consideración polo Pleno da Corporación as seguintes PROPOSTAS DE ACORDO: 
 
PRIMEIRA.- Instar ao Goberno Central a que asuma o 50% do custo do servizo 
efectivo outorgado polas CC.AA. na Lei de Dependencia, buscando o cumprimento da 
lei. 
SEGUNDA.- Instar ao goberno da Xunta de Galicia a devolver aos concellos o 
protagonismo que sempre tiveron na atención social, delimitando competencias e 
buscando fórmulas de colaboración entre concellos, deputacións e Xunta de Galicia, 
para que o cidadán reciba os servizos efectivos que a lei lle garante.  
TERCEIRA.- Instar ao goberno central a ter en conta o recoñecemento económico 
efectivo acorde á situación de dispersión e envellecemento de Galicia. 
CUARTA.- Instar á Xunta de Galicia e aos gobernos municipais a colaborar con todas 
as entidades prestadoras de servizos sociais para garantir unha rede coordinada de 
servizos para garantir unha oferta suficiente de prazas de residencia, centros de día, 
axuda a domicilio, teleasistencia e centros especializados como os de alimentación e 
distribución de comidas, alzheimer, discapacidados psíquicos e físicos. 
 
En Teo, a 16 de novembro de 2009. 
O Portavoz 
D. Armando Blanco” 
 
A Sra. Barros explica que dentro das diversas categorías que hai dentro da Lei de 
dependencia, unha das peores é o gran dependente, que necesita axuda para todo tipo 
de actividades e un apoio indispensable continuado. Opina que os datos foron mal 
xestionados polo anterior goberno. Salienta que as axudas levan un retraso importante 
e que é necesario fórmulas para axilizalas, xa que agora se están dando as prestacións 
que foron aprobadas no 2007. Opina que aprobar una normativa con prazos e recursos 
insuficientes non é de recibo. Salienta a Sra. Barros que con insuficiencia financeira, 
difícilmente se poden levar a cabo os compromisos adquiridos que recolle a lei, razón 
pola que o PP presenta a moción, co fin de que o Estado asuma polo menos o 50 % do 
custo. Sinala a Sra. Barros que o portavoz do PSOE, na Comisión informativa, formulou 
unha pregunta en relación co punto 1º da proposta de resolución e que para 
respostarlle hai que ter en conta que nos orzamentos xerais do Estado para o 2010 
destínanse para a atención dos servizos da Lei cen millóns de euros, cando debería 
destinarse catrocentos millóns de euros. Iso quere dicir que o Estado concede o 25 % 
da financiación das axudas e a Comunidade Autónoma terá que afrontar o 75 % do 
gasto, razón pola que propoñen que o Estado aporte as Comunidades Autónomas os 
fondos que lle correspondan e que teña en conta determinados factores, como a 
porcentaxe da poboación envellecida e a dispersión, como é o caso de Galicia, que 
supón un sobrecusto do servizo para a aplicación da Lei de dependencia. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 
Parajó, anuncia o seu apoio á moción. Explica que é verdade que se trata dunha lei 
importante aprobada polo PSOE do goberno central, pero que ten un problema 
relacionado coa falta de financiamento para toda a xente que o necesita. Sinala o Sr. 
Parajó que cando se presente unha moción do PP contra o PSOE este votará en contra 
e cando se presente unha moción do PSOE contra o PP, este votará en contra, cando 
a realidade é a realidade. Opina o que a Lei foi un acerto do PSOE pero que fai falla 
financiamento. Remata o Sr. Parajó sinalando que, sen quitarlle méritos ao PSOE 
porque foi o que impulsou a Lei, está de acordo coa moción. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que lle di ao Sr. Parajó que existen diferentes 
criterios e que tamén se plasman en diferentes votos, sen que iso supoña un drama, xa 
que forma parte da democracia. Explica que xa dixo outro día que o PSOE necesitaba 
unha serie de aclaracións da moción, sobre todo en relación coa proposta 1º. Agradece 
o Sr. Leis as aclaracións da Sra. Barros, pero sinala que os datos non coinciden cos 
que el manexa e que lle son subministrados por organismos oficiais. O Sr. Leis di que 
ten un informe exhaustivo de como funciona a Lei de dependencia, que ademais está 
actualizado. Salienta que tampouco coinciden as cifras que manexa a Sra. Barros en 
relación cos datos do orzamento, no que figuran 1.158 millóns, que supoñen un 33 % 
máis que no exercicio anterior, que ascendía a 871 millóns, polo que o Estado financia 
o 50 %. Sinala que dispón tamén de datos relativos a como por parte do goberno 
central se implementarán medidas para a financiación. Existe ademais un organismo 
creado, o Consello territorial, onde o nivel de consenso entre as diferentes 
Comunidades Autónomas dos diferentes grupos políticos é óptimo. Explica o Sr. Leis 
que dispón e polo tanto podería dar datos de como se distribúen os gastos da Lei, pero 
que tampouco quere aburrir co tema, xa que isto non é o Parlamento de Galicia, onde 
quizais é onde se debería producir este debate. Explica que o PP na súa moción fala 
de “instar ao goberno central a que asuma o 50 % do custo do servizo efectivo” cando 
na práctica se está case producindo. Tratándose do criterio do envellecemento e da 
dispersión territorial opina o Sr. Leis que hai que salientar que se ten en conta outro 
criterio, o índice de beneficiarios, e tendo en conta que Galicia é a Comunidade 
Autónoma que ten máis beneficiarios, tal criterio lle favorece. Preguntando o Sr. Leis a 
que se podería aspirar, sinala que se agora no índice de beneficiarios a aportación do 
Estado é do 20 %, o PSOE estaría disposto a loitar porque nese criterio fora o 50 %. 
Sinala o Sr. Leis que en canto as outras cuestións plantexadas pola Sra. Barros pódese 
compartir o relativo á necesidade de devolver o protagonismo aos concellos, e no caso 
de Galicia a Comunidade Autónoma o que ten que facer é acompañalo do necesario 
financiamento para que os Concellos poidan asumir esa competencia. Remata o Sr. 
Leis sinalando que por todo o exposto e se ben o outro día na Comisión o seu grupo 
abstívose, á espera das explicacións do PP, como estas non lle convencen, vense 
obrigados a votar en contra da moción. 
 
O Sr. Alcalde sinala que o BNG xa anunciou na Comisión informativa o voto en contra, 
pese a que hai cuestións da moción que se comparten, pero non se quere entrar nunha 
guerra de cifras. Sinala que é evidente a necesidade de financiamento e que existen 
problemas de financiamento, estando igualmente o BNG de acordo co criterio da 
dispersión territorial. Salienta o Sr. Alcalde que o BNG discrepa en varias cuestións da 
proposta de acordo, diferentes as do PSOE, como a devolución do protagonismo aos 
concellos. Sinala o Sr. Alcalde que o BNG entende que debe existir unha rede pública 
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consistente, con financiamento e de calidade. Tratándose do cuarto punto da proposta 
de resolución salienta que o BNG non está en contra da colaboración con todas as 
entidades prestadoras de servizos sociais, tanto públicas como privadas, pero entende 
que esta non se debe utilizar como subterfuxio para establecer un modelo diferente ao 
que se estaba comezando a establecer. Salienta que hai cousas que se empregaron 
moitísimo durante a campaña electoral, e que unha das cuestións que moi 
demagóxicamente se utilizou polo PP foi a aplicación da Lei de dependencia, porque se 
o problema é de financiamento estatal descoñece que culpa tiña o Sr. Quintana. Sinala 
que lembra cuñas nas que parecía que o problema da aplicación da Lei era culpa de 
Quintana e agora haberá que explicarlle á cidadanía que se trata dun problema moito 
más de fondo e dun problema moito máis complexo, e que non se trata de cambiar un 
Vicepresidente por outro Conselleiro, para que se vexa que á Lei de dependencia aínda 
lle falta moitos kilómetros por percorrer para estar perfectamente instalada. 
 
Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do PP, Sra. Barros, sinala que 
ela tamén dispón de datos fiables. Tratándose dos protagonismo dos concellos opina  
que é imposible que exista un coñecemento exacto do índice de dependentes que hai 
en Galicia e que mellor que os concellos para ser coñecedores das necesidades e da 
cantidade de dependentes que hai. Tratándose do punto 4º da proposta de resolución 
sinala que se refería ao goberno anterior e pregunta se non ten culpa de nada cal é a 
razón para que exista retraso. Opina a Sra. Barros que hai moitos profesionais pero 
que están desbordados. Remata a concelleira do PP sinalando que ao igual que o Sr. 
Alcalde dixo que en decembro do 2008 habería un centro de día, quere entender que o 
feito de que non se cumprira foi debido a falta de recursos. 
 
Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, que sinala os do BNG teñen 
un problema, que nunca fan autocrítica e que por iso nunca se pode chegar a un 
acordo. Opina que o Sr. Quintana foi o culpable de que a Xunta de Galicia non sexa 
hoxe do bipartido, aínda que o Sr. Alcalde non sexa del, senón do Sr. Beiras. Sinala 
que xa se sabe que a Lei de dependencia do Sr. Quintana era ir a Carballiño a bailar e 
meter na Xunta ás persoas a dedo. En canto á intervención do Sr. Leis sinala que os 
números non coinciden, ao igual que ocorre cando hai unha manifestación, onde a 
policía di que había unha cantidade, a garda civil outra e os convocantes outra, e nunca 
coinciden, pasando aquí o mesmo. O Sr. Parajó remata sinalando que se trata dun 
tema importante e que se debe apoiar aínda que sexa con matices. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen sinala que o feito de que os número non 
coincidan pode ser pola existencia de erros ou pola utilización perversa dos mesmos, 
pero os datos oficiais son os datos oficiais e hai que darlle credibilidade. Entende o Sr. 
Leis que dicir que non se coñecen o número de dependentes é poñer en entredito á 
Xunta de Galicia. Sinala que él ten datos de xullo de 2009, segundo os cales hai 59.730 
solicitudes, 45.078 valoracións feitas e 37.703 persoas con dereito a prestación. Opina 
o Sr. Leis que os datos non minten, aínda que outra cousa sexa a interpretación que se 
poida facer. Salienta o Sr. Leis que o Estado financia o 50 %, tal e como está na Lei. 
Anuncia o voto en contra do PSOE sinalando que hai plantexamentos e propostas que 
se fan e que non están ben fundamentadas. O PSOE é un partido tradicionalmente 
municipalista e sabe que o pariente pobre da democracia é o municipio. Opina que 
debe ter máis protagonismo engadindo que lle gostaría que se poidera chegar a un 
sistema como o anglosaxón ou escandinavo con financiación axeitada. 
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O Sr. Alcalde sinala que cando fala faino en representación do grupo municipal e non 
en boca do Sr. Beiras. Salienta que o BNG cree nunha rede pública, non cree que sexa 
unha proposta de transición e cree que o PP non cree na rede pública dos servizos 
sociais, tratándose polo tanto dun posicionamento do BNG. Sinala que o único que 
intentou dicir foi que o tema foi utilizado e que os retrasos seguirán existindo por 
cuestións orzamentarias. Remata o Sr. Alcalde anunciando o voto en contra do seu 
grupo e salientando que non se trata dunha cuestión partidista, senón dunha cuestión 
de posicionamento ideolóxico. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e dez votos en contra (6 BNG e 4 
PSOE), acorda rexeitar a “moción do grupo popular instando ao goberno central 
a revisar o sistema de financiamento da Lei de dependencia” de data 16/11/2009 
(rex. entrada nº 10.956). 
 
 
5º.-DITAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Ó COMPLETO DESENVOLVEMENTO 
DA LEI 11/2007 PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO.  
 
O Sr. Alcalde da conta da conta da moción do BNG de data 09/11/2009 (rex. entrada nº 
10.963, de 16/11/2009), ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de 
igualdade, benestar e servizos básicos de 19/11/2009, que se reproduce a 
continuación. 

“MOCIÓN RELATIVA AO COMPLETO DESENVOLVEMENTO DA LEI 11/2007 
PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A violencia de xénero constitúe unha vulneración dos dereitos fundamentais das mulleres. É a 
manifestación máis clara da desigualdade, un indicador de que queda moito traballo para 
erradicar a discriminación e subordinación das mulleres e acadar unha sociedade igualitaria. 

Nos últimos anos téñense dado pasos relevantes a nivel legal, superando unha visión que 
reducía o problema ao ámbito privado e asumindo que a loita contra a violencia de xénero é un 
problema de primeira orde e que na súa erradicación deben implicarse o conxunto de poderes 
públicos e a sociedade. 

A nivel galego, na pasada lexislatura, deuse un paso importante coa aprobación dunha lei 
específica para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. Unha lei que, por 
primeira vez, considera a violencia de xénero desde unha perspectiva integral, recoñece dereitos 
para as mulleres que vivan unha situación de violencia no ámbito económico e social e articula 
toda unha serie de obrigas para as administracións públicas tanto no ámbito preventivo, como 
no formativo e na asistencia ás vítimas. Mais hai outro cambio relevante que introduce esta 
norma, a apertura dos recursos sociais a todas as mulleres con independencia de que conten 
cunha orde de protección ou non. Unha medida necesaria que vai na dirección de incrementar 
os resortes institucionais de apoio as mulleres. A aprobación desta lei supuxo paralelamente o 
incremento dos recursos destinados na Galiza a loita contra a violencia de xénero.  

A Secretaría Xeral de Igualdade, cumprindo cun mandato estabelecido na lei, informou ao 
Parlamento Galego do grao de desenvolvemento das previsións contidas neste texto legal, así 
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como daqueles aspectos que restaban poñer en marcha para completar o desenvolvemento da 
mesma, non obstante, o novo goberno da Xunta, non parece ter interese en por en 
funcionamento eses instrumentos lexislativos, considerando prescindíbeis e superfluas as 
accións tendentes á erradicación da violencia de xénero. 

A Lei prevé a creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, un órgano institucional 
da Xunta de Galiza que ten por obxecto encargarse do estudo, avaliación e seguimento das 
políticas de violencia de xénero. Unha medida importante a fin de contar con organismos e 
persoal especializado que permita facer unha análise sostida no tempo sobre a efectividade das 
medidas tomadas neste terreo e, consecuentemente, mellorar a eficacia das políticas e recursos 
que se dedican a esta finalidade. No informe elaborado a finais de 2008 pola Secretaría Xeral 
de Igualdade sobre o desenvolvemento da Lei 11/2007, consta a existencia dun borrador de 
decreto no que se estaba traballando a fin de poder cumprir con este mandato legal.  

Estes e outros aspectos do texto legal quedan aínda por desenvolver, así como outras medidas 
que é necesario que se continúen impulsando para que teñan eficacia, como son as relacionadas 
coa sensibilización social ou a formación de todas e todos os profesionais en ámbitos 
relacionados, directa ou indirectamente, contra a violencia de xénero. Un silencio que nos 
preocupa, pois a erradicación da violencia contra as mulleres debe ser unha prioridade de 
calquera goberno, que ten que materializarse na mobilización de recursos e no cumprimento das 
disposicións legais vixentes nesta materia. 

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

1. Instar á Xunta de Galiza a que realice unha planificación para a efectividade das previsións 
contidas na Lei 11/2007 que estaban pendentes de desenvolvemento; en concreto, a creación do 
Observatorio Galego da Violencia de Xénero e a posta en marcha do Centro de Recuperación 
Integral, realizar campañas periódicas de sensibilización contra a violencia de xénero, a 
formación da totalidade das e dos profesionais, e garantir o dereito á atención psicolóxica no 
ámbito sanitario público tamén recollido na lei.  

2. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos grupos 
parlamentarios do Parlamento de Galiza. 

Teo, 9 de novembro de 2009”. 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 
Parajó, di que se reserva para a segunda quenda. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen anuncia o voto a favor do seu grupo. 
 
Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, quen anuncia o voto a favor do seu grupo, 
engadindo que en todo caso como xa dixo o outro día o seu grupo non está de acordo 
con algunhas aseveracións recolllidas na moción. Salienta que a Lei galega non foi a 
primeira nesta materia porque anteriormente a nivel nacional foi aprobada a Lei 
27/2003, co goberno do PP, e a Lei 1/2004, co goberno do PSOE. Así mesmo a nivel 
galego, no ano 2004, co goberno do PP, aprobouse a Lei 7/2004 para a igualdade, que 
incorporaba medidas para a prevención e eliminación da violencia de xénero e outras 
medidas en materia de igualdade. A Lei 11/2007, entrou en vigor o 8 de agosto de 
2007, tendo o BNG e o PSOE case dous anos para facer realidade as previsións 
contidas no texto da moción, existindo incumprimentos notorios nesta materia. Salienta 
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a Sra. Barros que non é certo que a Lei incremente os recursos para a eliminación da 
violencia de xénero, porque os recursos existentes foron consolidándose dende finais 
dos anos 90, sempre cos gobernos do PP. Sinala que o primeiro plan integral contra a 
violencia de xénero elaborouse e aprobouse en Galicia no ano 2002, existindo no ano 
2005 sesenta centros en sesenta concellos, con persoal especialista en temas 
xurídicos e psicolóxicos. O goberno anterior incrementou as partidas unicamente a 
través dunha medida, a prestación periódica da violencia de xénero, o chamado salario 
da liberdade, que se puxo en marcha curiosamente un ano antes de aprobación da Lei. 
Salario do que se beneficiaban todas aquelas mulleres que residindo na Comunidade 
Autónoma de Galicia e acreditando unha situación de convivencia co agresor, que as 
poñía en risco de sofrir a violencia de xénero, se atopen nunha situación que lles 
impida afrontar o seu futuro de xeito autónomo. Unha vez que o xuíz ditaba  
alexamento a muller deixaba de percibir a prestación, polo que non se lle podería 
chamar “salario de liberdade”. Sinala a Sra. Barros que o goberno do PP ven de 
incrementar un 50 % o orzamento destinado a esta prestación periódica. En relación 
coa posta en marcha dos centros de recuperación integral, é convinte lembrar que o 
goberno anterior o anunciou a bombo e platillo no ano 2006, e que o proceso de 
creación do centro nin sequera se comezou, pola imposibilidade do bipartito da Xunta e 
do Concello de Santiago de poñerse de acordo sobre a ubicación do centro e a cesión 
do mesmo á Xunta de Galicia. Explica a Sra. Barros que a casa de acollida deixou de 
funcionar no ano 2007, tomándose una acordo polo anterior goberno segundo o cal o 
Concello de Santiago facía a cesión e a Xunta se encargaba da Reforma. Por cuestións 
burocrácticas non se levou a cabo. Entre tanto deixaron que a casa de acollida a 
ocupara unha asociación que estaba en precario, Rio Sarela, que a día de hoxe a 
segue utilizando, porque aínda non foron capaces de buscarlle un local. Sinala  a Sra. 
Barros que non se puido poñer en marcha debido ao incumprimento do Concello de 
Santiago coa Secretaría Xeral de Igualdade. Explica a Sra. Barros que na moción se 
fala dun “informe elaborado a finais de 2008 pola Secretaría Xeral de Igualdade sobre o 
desenvolvemento da Lei 11/2007, no que consta a existencia dun borrador de decreto” 
e pregunta porque se existía un borrador de Decreto non o aprobaron no seu momento 
xa que tiveron os últimos meses do 2008 e os primeiros do 2009. 
 
O Sr. Alcalde opina que a exposición da Sra. Barros non se axusta á moción, porque se 
fala incluso de cuestións municipais de Compostela. Salienta que non hai ningún 
interese en reinvindicar a primeira Lei e que se está a falar da primeira lei integral e se 
solicita que se siga desenrolando a Lei unanimemente aprobada por todos os grupos, 
posto que seguen existindo cuestións que aínda non se desenrolaron, como o 
Observatorio Galego da Violencia de Xénero. 
 
Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, quen anuncia a súa 
abstención, sinalando que aínda que está en contra da violencia de xénero, hai cousas 
da moción coas que non está de acordo. 
 
O portavoz do PSOE, Sr. Leis, e a concelleira o PP, Sra. Barros, din que non teñen 
nada máis que engadir, solicitando a Sra. Barros que se faga constar en acta que aínda 
que a van a apoiar, o seu grupo non está de acordo con determinadas aseveracións da 
moción do BNG. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación con 
dezaseis votos a favor (6 BNG, 6 PP e 4 PSOE) e unha abstención (1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 

1. Instar á Xunta de Galiza a que realice unha planificación para a efectividade 
das previsións contidas na Lei 11/2007 que estaban pendentes de 
desenvolvemento; en concreto, a creación do Observatorio Galego da Violencia 
de Xénero e a posta en marcha do Centro de Recuperación Integral, realizar 
campañas periódicas de sensibilización contra a violencia de xénero, a formación 
da totalidade das e dos profesionais, e garantir o dereito á atención psicolóxica 
no ámbito sanitario público tamén recollido na lei.  

2. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos 
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. 
 
  
6º.-DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE PROPOSTA SOBRE O 
ANTEPROXECTO DE LEI DE AUGAS DA XUNTA DE GALICIA. 
 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis Carles. 
 
O Sr. Leis da conta da moción presentada polo seu grupo o 10/11/2009 (rex. entrada nº 
10.628), que se reproduce 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, Alexandre Leis Carlés, AO 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 sobre o anteproxecto de Lei de Augas da Xunta de Galicia. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O Goberno da Xunta de Galicia acaba de facer público o anteproxecto de Lei de Augas de 
Galicia que pretende trasladar ao Parlamento de Galicia antes de que remate o presente ano.  

Este anteproxecto de Lei non é, a xuízo dos socialistas, unha auténtica Lei de Augas, por outra 
banda necesaria no noso país. 
Este anteproxecto é máis ben unha escusa para duplicar ou triplicar o recibo da auga que os 
concellos teñen que cobrar aos usuarios, chegando os prezos, nalgúns tramos, a igualarse co 
prezo da auga que sae dunha desaladora (0,45 euros/m3).  

O Goberno da Xunta de Galicia con esta Lei non está regulando realmente a política da auga en 
Galicia, non ordena os usos da auga na súa totalidade, esquécese das traídas de auga que 
milleiros de cidadáns teñen no rural e que sosteñen eles mesmos, esquécese da diversa e confusa 
fiscalidade que existe hoxe sobre a auga en Galicia onde se pagan taxas, tributos, canons, etc. 
aos concellos, á Xunta e ás confederacións hidrográficas. 
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Non dialogaron con outras administracións para buscar unha ordenación da auga que permita, 
unha fiscalidade progresiva si, pero tamén equitativa, onde todos os e as cidadás teñan acceso á 
auga e paguen o mesmo en todos os territorios. 

Aínda que se afirma que é para dar cumprimento á Directiva Marco da Auga non se contemplan 
aspectos fundamentais da mesma que deberán quedar recollidos neste texto de lei, como:  

a utilización sostible dos recursos hídricos,  

a necesidade de protección e mellora dos sistemas acuáticos,  

a protección do recurso auga,  

a prevención e redución da contaminación e en xeral a protección do medio. 
Tampouco se regulan, só se fan leves referencias, ás situacións de enchentes (inundacións) ou 
secas nin á necesidade de levar a cabo tarefas preventivas nestes campos, sobre todo tendo en 
conta as graves inundacións que partes do territorio galego teñen sufrido anos atrás, así como a 
aparición de casos puntuais de seca que se teñen dado e eran impensables anos atrás en 
Galicia.  

Non se fai referencia ás zonas inundables nin ás zonas protexidas.  

E falta unha regulación relativa ao rego, onde se garanta unha xestión eficiente e sostible do 
mesmo. 

Dende os concellos os socialista imos dicir non a este proxecto de Lei de Augas por non 
responder ás necesidades reais do país e por pretender subirlle a auga aos cidadáns e ás 
cidadás pero, que sexan os alcaldes e alcaldesas os que fagan a recadación para entregarlle 
logo á Xunta de Galicia. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 

Polo exposto o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno esta moción para 
que este adopte os seguintes acordos: 

Instar á Xunta de Galicia a retirar o actual anteproxecto de Lei de Augas de Galicia e elaborar 
un novo proxecto de Lei de Augas de Galicia, que será sometido a consulta pública diante dos 
usuarios, concellos, e organizacións sociais afectadas polo desenvolvemento da mesma. Este 
novo proxecto deberá contar, polo menos, cos seguintes elementos: 

1. O estrito cumprimento da Directiva Marco da Auga e a inclusión no texto da Lei de todos os 
preceptos incluídos nela. 

2. Unha fiscalidade progresiva para auga en Galicia, que chegue a todos os cidadáns e as 
cidadás e a todos os territorios de igual xeito, para o que será necesario que exista un acordo de 
cooperación institucional cos concellos e coa administración do Estado. 
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3. Unha regulación e ordenación dos usos da auga que recolla todas as casuísticas do territorio 
galego e do acceso á auga, de xeito que se garanta que a auga sexa un servizo universal para o 
conxunto das galegas e dos galegos”. 

A citada mocion foi emendada na Comisión informativa de 19/11/2009, quedando a 
proposta de resolución redactada conforme se recolle a continuación: 
 

a) O estrito cumprimento da Directiva Marco da Auga e a inclusión no texto da Lei 

de todos os preceptos incluídos na mesma 

b) Garantir o acceso ao ciclo completo da auga a todos os cidadáns e cidadás de 

Galiza en igualdade de condicións. 

c) Unha fiscalidade progresiva para a auga en Galicia que, de ningún xeito, supoña 

un incremento da carga impositiva na situación actual de crise pola vía dos 

impostos indirectos, que chegue a todos os cidadáns e cidadás e a todos os 

territorios de igual xeito, para o que será necesario que exista un acordo de 

cooperación institucional cos concellos e coa administración do Estado. 

d) Unha regulación e ordenación dos usos da auga que recolla todas as casuísticas 

do territorio galego e do acceso á auga, de xeito que se garanta que a auga 

sexa un servizo universal para o conxunto das galegas e dos galegos. 

e) Ter en conta unha regulación dos usos industriais da auga que garanta o uso 

sostíbel do recurso e unha xestión transparente do canón industrial do uso da 

auga. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 
Parajó, anuncia o seu voto en contra porque se trata dun anteproxecto e como tal Lei 
ten que ser debatida para chegar a ser proxecto e porque tanto a moción do PSOE 
como o engadido do BNG son totalmente diferentes, debendo ser tratadas como dúas 
mocións. 
  
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen sinala que a Xunta de Galicia disporá 
antes de finais de ano dunha nova Lei de augas co fin de mellorar a xestión da 
Administración hidráulica galega e adaptala á Directiva Marco da Auga (DMA) da Unión 
Europea. Os obxectivos principais deste texto lexislativo serán o de incrementar a 
eficacia e eficiencia da Administración hidráulica de Galicia; fomentar o uso racional da 
auga e conseguir o bo estado ecolóxico das augas no ano 2015, resolvendo os actuais 
problemas de xestión da depuración na comunidade autónoma galega. Sinala o Sr. 
Blanco que o cambio do modelo de xestión dos recursos hidráulicos realizarase a 
través dun novo órgano administrativo coa creación da Axencia Augas de Galicia, que 
integrará o actual organismo autónomo do mesmo nome e a Empresa Pública de 
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Obras e Servizos Hidráulicos. Con esta medida lograrase unha maior autonomía e 
flexibilidade organizativa, evitando duplicidades en materia de augas e obras 
hidráulicas. O Sr. Blanco explica que o cambio de modelo de xestión incidirá de xeito 
especial no fomento do uso racional dos recursos hídricos a través da creación do 
canon da auga, que substituirá o actual canon de saneamento. Esta medida constitúe a 
materialización dun dos obxectivos básicos para os cales está elaborándose esta lei: 
incentivar o aforro da auga e o consumo responsable. Salienta o Sr. Blanco que así 
mesmo tamén é novidade a creación dunha “tarifa social”, dado que se deixarán 
exentos do canon da auga aos cidadáns que non superen un determinado consumo 
mensual mínimo que establecerá a propia lei. Con estas medidas, a Xunta de Galicia 
pon, ademais, as bases para asumir a xestión da conca do Miño-Sil, unha demanda 
histórica que o actual Goberno galego seguirá solicitando ao Goberno central. O Sr. 
Blanco sinala que o novo marco xurídico normativa que supón a Lei de Augas de 
Galicia ten como obxectivos: 
 

- Dar cumprimento ao compromiso de austeridade, simplificando e unificando a 
actual Administración hidráulica de Galicia. 

- Garantir a participación da cidadanía no ciclo integral da auga. 
- Garantir e fomentar o uso racional e sostible da auga, coa creación do canon 

progresivo, ademais de contar cunha tarifa social. 
- Mellorar o actual aparello organizativo da Administración hidráulica de Galicia 

creando a Axencia “Augas de Galicia” como ente que integrará o actual 
organismo autónomo e a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos. 

- Dar cumprimento á planificación aprobada co obxectivo de satisfacer os 
cidadáns nas súas necesidades de auga potable de calidade. 

- Implantar un modelo de xestión en materia de depuración con criterios de 
xustiza tributaria e solidariedade territorial. 

- Implantar dun modelo de Xestión Integrada dos Recursos Hídricos que consista 
en fórmulas de alianza entre os distintos organismos da conca. 

 
Remata o Sr. Blanco sinalando que por todo o exposto o seu grupo vai a votar en 
contra da moción. 
 
Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, que opina que nada do que argumentou o PP 
desfai as afirmacións que se fan na exposición de motivos da Lei, quedando incluso 
nalgún caso reafirmadas, engadindo que a aportación de emenda do BNG entra no 
espírito da moción do PSOE. Anuncia o Sr. Sisto o voto a favor do BNG. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen opina que para nada existen contradicción 
entre a proposta do seu grupo e as aportacións do BNG, que recollen aspectos non 
contemplados mellorando a proposta de resolución, non tratándose polo tanto de dúas 
mocións solapadas. Explica o Sr. Leis que o tema está avanzado porque se trata dun 
anteproxecto da lei que antes de final de ano se quere converter en Lei, sendo agora o 
momento de formular os reparos á mesma. Remata o Sr. Leis sinalando que despois 
de escoitar ao Sr. Blanco se reafirma en todo o dito na moción.  
 
Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 
Parajó, explica que o Sr. Leis plantexou unha moción con tres puntos e o Sr. Sisto dille 
que no punto b) vai a proposta do BNG, e o b) do PSOE pasa a ser o c). Lembra que 
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tamén dixo o Sr. Sisto de garantir a auga para todos os galegos e que tamén a 
Constitución di que todo os españois teñen dereito a unha vivenda e quen a ten tena e 
quen non, non. Di o Sr. Parajó que trague o PSOE e que non pasa nada. Remata o Sr. 
Parajó sinalando que cando se trata de cousas insignificantes, o BNG e o PSOE 
póñense de acordo e despois andan a tortazos. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 

Instar á Xunta de Galicia a retirar o actual anteproxecto de Lei de Augas de 
Galicia e elaborar un novo proxecto de Lei de Augas de Galicia, que será 
sometido a consulta pública diante dos usuarios, concellos, e organizacións 
sociais afectadas polo desenvolvemento da mesma. Este novo proxecto deberá 
contar, polo menos, cos seguintes elementos: 

a) O estrito cumprimento da Directiva Marco da Auga e a inclusión no texto 
da Lei de todos os preceptos incluídos na mesma 

b) Garantir o acceso ao ciclo completo da auga a todos os cidadáns e cidadás 
de Galiza en igualdade de condicións. 

c) Unha fiscalidade progresiva para a auga en Galicia que, de ningún xeito, 
supoña un incremento da carga impositiva na situación actual de crise pola vía 
dos impostos indirectos, que chegue a todos os cidadáns e cidadás e a todos os 
territorios de igual xeito, para o que será necesario que exista un acordo de 
cooperación institucional cos concellos e coa administración do Estado. 

d) Unha regulación e ordenación dos usos da auga que recolla todas as 
casuísticas do territorio galego e do acceso á auga, de xeito que se garanta que a 
auga sexa un servizo universal para o conxunto das galegas e dos galegos. 

e) Ter en conta unha regulación dos usos industriais da auga que garanta o 
uso sostíbel do recurso e unha xestión transparente do canón industrial do uso 
da auga. 
 
 
Sendo as vinte e unha horas e sete minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 
PP, D. Armando Blanco. 
 
 
7º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 
2010). 
 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto Edreira. 
 
O Sr. Sisto da conta da proposta da alcaldía de 16/11/2009, ditaminada favorablemente 
pola Comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestructuras de 19/11/2009, que 
se reproduce a continuación. 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación do Plan de Cooperación ás Obras e 

Servizos de competencia municipal (POS 2010) 

Tomando en consideración as bases reguladoras do POS 2010, as necesidades municipais e os 

acordos da Xunta de Portavoces reunida ao obxecto de valorar a urxencia das obras a realizar, 

proponse ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos: 

1.- “Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 

(POS) 2010, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se recollen os obras 

que o Concello ten previsto realizar e a dedicación a gastos correntes do exercicio 2010, e de 

acordo co financiamento que se indica: 

A ) Realización de obras:  

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Saneamento en Castres, Oza (Teo) 52.294,81 € 5.000,00 € 57.294,81 € 

Afirmado ea condicionamento da rúa Clara 

Campoamor, Cacheiras (Teo) 

50.427,17 € 5.000,00 € 55.427,17 € 

Afirmado e acondicionamento de Cruce de 

Lañas-Bamonde-Lamas 

113.549,00 € 10.000,00  

€ 

123.549,00 € 

Afirrmado e acondicionamento do vial  

Carballal-Cruce das Pontes e ramal Centro 

Médico 

112.748,05 € 25.000,00 € 137.748,05 € 

Afirmado e acondicionamento do vial Rúa 

Ameneiro ata o Colexio dos Tilos 

38.249,12 € 10.498,88 € 48.748,00 € 

             SUBTOTAL OBRAS 367.268,15 € 55.498,88 € 422.767,03 € 
 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2010 e que se relacionan nesta táboa. 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Non se solicita financiamento neste capítulo 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2010 no que se inclúen as obras que a continuación 

se indican e aprobar os correspondentes proxectos: 

Denominación da obra Presuposto 

Afirmado e acondicionamento Tramo Rotonda das Viñas a Grela 31.110,84 € 

TOTAIS 31.110,84 € 
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3.- 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. 

4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2010 os fondos necesarios 

para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2010. 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e 

execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta prodúcese 

efectivamente. 

6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

administracións públicas para o financiamento do investimento 

7.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración 

Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao 

corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social 

8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 

presente acordo e o correspondente expediente.” 

Teo, a 16 de novembro de 2009 

Asdo. Martiño Noriega Sánchez” 
 
Sendo as vinte e unha horas e once minutos entra do Salón de Plenos o concelleiro do 
PP, D. Armando Blanco. 
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 
anuncia o seu apoio á proposta. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que os do PSOE pasaron de ser 
acusados de facer unha pinza ao contrario, e que nin unha cousa nin a outra é certa, 
estando claro que non existen pactos. O Sr. Leis sinala que é preciso facer unha 
aclaración xa que na Comisión informativa dixo que non fora convocado á Xunta de 
Portavoces e comprobou que sí que se lle convocara aínda que non chegou a recibir tal 
convocatoria por non serlle entregada por quen a recibiu. Explica o Sr. Leis que como 
todos saben o seu grupo non asiste ás Xuntas de Portavoces porque entenden que se 
debe de tratar dun órgano estable. Explica o Sr. Leis que o PSOE no pasado, pese a 
existir discrepancias importantes por entender que existían outras prioridades, sempre 
votou a favor das propostas do POS e sempre o farán, descoñecendo se os demais 
grupos poden dicir o mesmo. Salienta que en todo caso lle gostaría que se clarificaran 
determinadas cousas. Refírese o Sr. Leis á orde do día da Comisión informativa 
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relativo a “proposta da alcaldía de aprobación do Plan de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS 2010)” e á orde do día do Pleno onde se fala 
de “ditame da proposta da alcaldía de aprobación do Plan de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS 2010)” e ás manifestacións en prensa onde 
se fala de proposta do executivo. Pregunta o Sr. Leis que pinta o PP e INTEO, cando 
realmente participaron na proposta. 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o apoio do seu grupo á proposta, 
engadindo que en todo caso está de acordo co sinalado polo Sr. Leis. Opina que se 
existe unha Xunta de Portavoces non se debe falar na orde do día de “ditame da 
proposta da alcaldía” e na prensa da “proposta do executivo”, engadindo que non lle 
parece ben, porque debería dicirse que a Xunta de Portavoces acordou facer as obras 
correspondentes. Opina o Sr. Blanco que os membros do equipo de goberno non 
saben o que fan porque non andan polo Concello e que as notas do equipo de goberno 
municipal á prensa sinalan que as obras son as deles e non contan con ninguén máis. 
Salienta que o equipo de goberno terá que contar con eles porque senón haberá que 
deixar de ir á Xunta de Portavoces. Explica que se a oposición dixera que non, os 
veciños sofrirían a perda desas obras por facer o BNG o que lle da a gana. Tratándose 
da nota de prensa sinala o Sr. Blanco que sae do Concello e que hai que ter un pouco 
de sentido. Remata o portavoz do PP sinalando que os membros do equipo de goberno 
non contan con ninguén e enganan a todo o mundo. 
 
O Sr. Alcalde explica que as obras que se recollen son as que se falaron na Xunta de 
Portavoces, reflexándose xa na páxina web que foi unha proposta deste órgano. 
 
O portavoz do BNG, Sr. Sisto, sinala que en todo caso están dispostos a discutir as 
diferentes posicións, non o que sae na prensa. 
 
O Sr. Blanco sinala que ninguén discute iso. 
 
O Sr. Sisto reitera que están dispostos a discutir se debe ser unha proposta dos 
grupos, engadindo que él está disposto a discutir polo que fai e di e non polo que non 
fai nin di. Salienta o Sr. Sisto que non se ocultou senón que se fixo ver que era un 
acordo colectivo. 
 

O Sr. Alcalde sinala que por unha cuestión formal non se pode obviar que a proposta di 

“Tomando en consideración as bases reguladoras do POS 2010, as necesidades 
municipais e os acordos da Xunta de Portavoces reunida ao obxecto de valorar a 
urxencia das obras a realizar” . 

O Sr. Parajó sinala que agradece ao Sr. Leis e ao Sr. Blanco a loita por saír na prensa, 

aínda que el non quere sair porque para iso xa chega o equipo de goberno, xa que 

despois lle pode pasar como á Sra. Hermida que a poñen como concelleira de Oroso. 

 O Sr. Leis explica que o problema non é sair ou non, senón as formas, razón pola que 

o seu grupo renunciou a estar na Xunta de Portavoces, nos Consellos Escolares e nas 

mesas de contratación. Opina que non pode figurar na orde do día como unha proposta 
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da alcaldía cando é unha proposta do BNG, PP e INTEO. Non se trata de erros, senón 

que evidencian o talante do BNG e non se producen por casualidade. Explica o Sr. Leis 

que cando interesa chegar a acordos, se rentabilizan, e cando non se quere chegar, 

exclúense todas as posibilidades. 

O Sr. Blanco sinala que non vai a entrar en polémicas co Sr. Sisto, que o seu grupo vai 

a apoiar a proposta, pero que o BNG ten que cambiar de talante nas formas e nos 

feitos. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda: 

1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2010, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no 
que se recollen os obras que o Concello ten previsto realizar e a dedicación a 
gastos correntes do exercicio 2010, e de acordo co financiamento que se indica: 

A ) Realización de obras:  

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Saneamento en Castres, Oza (Teo) 52.294,81 € 5.000,00 € 57.294,81 € 

Afirmado ea condicionamento da rúa 
Clara Campoamor, Cacheiras (Teo) 

50.427,17 € 5.000,00 € 55.427,17 € 

Afirmado e acondicionamento de 
Cruce de Lañas-Bamonde-Lamas 

113.549,00 € 10.000,00  € 123.549,00 € 

Afirrmado e acondicionamento do 
vial  Carballal-Cruce das Pontes e 
ramal Centro Médico 

112.748,05 € 25.000,00 € 137.748,05 € 

Afirmado e acondicionamento do vial 
Rúa Ameneiro ata o Colexio dos 
Tilos 

38.249,12 € 10.498,88 € 48.748,00 € 

             SUBTOTAL OBRAS 367.268,15 € 55.498,88 € 422.767,03 € 
 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2010 e que se 
relacionan nesta táboa. 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Non se solicita financiamento neste capítulo 
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2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2010 no que se inclúen as obras que a 
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos: 

 

Denominación da obra Presuposto 

Afirmado e acondicionamento Tramo Rotonda das Viñas a 
Grela 

31.110,84 € 

TOTAIS 31.110,84 € 

3.- 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. 

4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2010 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 
anualidade do 2010. 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada 
si esta prodúcese efectivamente. 

6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento do investimento 

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

8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 
 
8º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 
2008. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 04/11/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 
19/11/2009, que se reproduce a continuación. 
 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
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Formulada e rendida a Conta Xeral do Orzamento do Concello de Teo de 2008, e dictaminada 
favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 24/09/2009, 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. 217 de 6 de outubro de 2009, 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 2008. 
 
2º)Rendir a Conta Xeral de 2008, 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, 4 de novembro de 2009 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que non vai a entrar nun debate sobre a cuestión da conta xeral, 
salientando que a mesma empeza a testemuñar unha lixeira recuperación da situación 
económica, estándose traballando no bo camiño. 
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, 
sinala que o Sr. Alcalde parece que di que se empezan a ver os brotes verdes. Explica 
que cando el mandou dous anos e pico e cando mandaban outros isto era terra 
queimada e aínda que esta é moi difícil de recuperar porque leva moitos anos, agora 
resulta que non levou tanto recuperala. Explica o Sr. Parajó que con motivo da 
aprobación do orzamento do 2008 xa dixo que se recollían máis ingresos dos que o 
Concello podía recaudar en relación co ICIO, poñendose agora de manifesto, ao 
recaudarse un 25 % menos do previsto. Pregunta o Sr. Parajó como é posible que con 
isto se diminúa a débeda. Opina o Sr. Parajó que o mesmo pasa cos demais ingresos 
previstos. 
 
Sendo as vinte e unha horas e trinta e dous minutos sae do Salón de Plenos o 
concelleiro do BNG, D. Angel Rey. 
 
O Sr. Parajó explica que o orzamento de ingresos executouse menos do 50 % e porén 
se diminúe a débeda. O remamente de tesourería sí se minorou en 78.000 euros, é 
dicir, que tan bos xestores que son é o único que se viu foi o orzamento máis inflado da 
historia. Di o Sr. Parajó que podería entrar noutros temas, como a auditoría, que foi 
superflua, as contratacións irregulares, etc, dando lugar a que exista un montón de 
propaganda pero feitos cero. Remata o Sr. Parajó sinalando que os datos están aí e 
anunciando a súa abstención. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que á hora de defender unha 
determinada postura o seu grupo non pode esquecer o seu posicionamento en relación 
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aos orzamentos cos que se corresponde a conta que se pretende aprobar, de xeito que 
ao absterse naquel momento agora van a manter esa postura. 
 
Sendo as vinte e unha horas e trinta e seis minutos entra no Salón de Plenos o 
concelleiro do BNG, D. Angel Rey. 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que 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 once abstencións (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
 
1º) Aprobar a Conta Xeral do Orzamento de 2008. 
 
2º) Rendir a Conta Xeral de 2008, 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. 
 
 
9º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
7/09. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 03/11/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 
19/11/2009, que se reproduce a continuación. 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Considerando a  necesidade de levar a  cabo as obras de reparación da cuberta da Escola 

Unitaria de Casalonga, que, segundo o proxecto técnico redactado ,ascenden a un importe de 

28.726,89€. 

Considerando que no Orzamento de 2008, prorrogado a 2009, non existe crédito adecuado e 

suficiente na bolsa de vinculación xurídica nin no mesmo grupo de función para dotar do crédito 

necesario á partida 422/611.00, para financiar o gasto descrito. 

Considerando que na partida 121/627.00 existe crédito suficiente para realizar a cesión por 

importe de 28.726,89€. 

PROPOÑO ó Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda,  a 

adopción do seguinte acordo: 

1º.-Aprobar inicialmente o presente expediente de modificación de créditos, por transferencia de 

créditos 7/2009,  entre distintos grupos de función, entre as partidas que de seguido se indican: 

PARTIDA MINORADA 
121/627.00.- Investimentos en modernización da Admón. Electrónica.- 28.726,89€ 
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PARTIDA INCREMENTADA 
422/611.00.-Investimentos de reposición edificios. Educación.-28.726,89€ 
 

2º.- No caso de ser aprobado, dar traslado do mesmo ao Boletín Oficial da Provincia para a súa 

publicación, quedando exposto ao pùblico durante 15 días durante os cales os interesados 

poderán presentar reclamacións ou suxestións. Se, transcorrido dito prazo, non se tiveran 

presentado, o presente expediente considerarase definitivamente aprobado. 

Teo,  3 de novembro de 2009. 

O ALCALDE  

Martiño Noriega Sánchez” 

 
O Sr. Alcalde explica que a urxencia da situación xustificou a tramitación por 
emerxencia do expediente.  
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 
que está de acordo coa proposta. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que o seu grupo está de acordo coa 
proposta aínda que outra cosa diferente é o que está debaixo da mesma. O Sr. Leis 
salienta que os membros do seu grupo non son capaces de entender a xestión do 
problema, non entendendo como se fai un investimento importante e non se empeza 
polo tellado, como ocorreu coa escola do CRA de Cacheiras. Remata o Sr. Leis 
salientando que aínda que os membros do seu grupo non comparte a forma de facer 
determinadas cousas, vaina votar a favor. 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o voto a favor do seu grupo, 
sinalando que os nenos non teñen que sofrir que chova por eles e que deben de ser o 
primeiro. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o presente expediente de modificación de créditos, por 

transferencia de créditos 7/2009,  entre distintos grupos de función, entre as 

partidas que de seguido se indican: 

PARTIDA MINORADA 
121/627.00.- Investimentos en modernización da Admón. Electrónica.- 28.726,89€ 
 
PARTIDA INCREMENTADA 
422/611.00.-Investimentos de reposición edificios. Educación.-28.726,89€ 
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2º.- No caso de ser aprobado, dar traslado do mesmo ao Boletín Oficial da 

Provincia para a súa publicación, quedando exposto ao pùblico durante 15 días 

durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións ou suxestións. 

Se, transcorrido dito prazo, non se tiveran presentado, o presente expediente 

considerarase definitivamente aprobado. 

 
Sendo as vinte e unha horas e corenta minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro 
de INTEO, Sr. Parajo, e a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 
 
 
10º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE PROPOSTA PARA APLICACIÓN 
EN TEO DO FEIL 2010 (FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A 
SUSTENTABILIDADE LOCAL). 
 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, para que de conta da moción 
presentada por este en relación ao FEIL 2010, salientando que a mesma foi ditaminada 
desfavorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, vivenda e infraestruturas 
de 19/11/2009. 
 
O Sr. Leis da conta da moción presentada polo seu grupo o 12/11/2009 (rex. entrada nº 
10.757) que se reproduce 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, Alexandre Leis Carlés, AO 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 a aplicación en Teo do FEIL 2010 (Fondo Estatal para o Emprego e 
a Sustentabilidade Local) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O Real Decreto-Lei 9/2008 de 28 de novembro creou o Fondo Estatal de Investimento Local, 
dotado con 8000 millóns de euros e foi destinado a financiar obras realizadas polos concellos. 
Este Fondo, enmarcado dentro do Plan E que puxo en marcha o goberno de España, supuxo a 
maior mobilización de recursos en favor dos concellos con dous obxectivos básicos: crear 
emprego e mellorar as dotacións e equipamentos dos nosos municipios. 
 
A data de hoxe, a valoración deste FEIL non pode ser máis positiva no conxunto de España: dos 
8115 concellos existentes, son 8108 os que presentaron un total de 30 093 proxectos e as obras 
executadas deron emprego a 418 528 persoas. 
 
Cómpre salientar, asemade, que o éxito demostrado na xestión do FEIL evidencia a todas luces 
que a administración electrónica é unha realidade ao alcance de todas as entidades locais. 
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Agora, para facer fronte á actual situación de crise económica, o Goberno de España 
considerou necesario adoptar novas medidas para a xeración de emprego e a incentivación 
económica no conxunto de España e, porén, vén de aprobar con data do 23 de outubro de 2009, 
no Consello de Ministros un Real Decreto-Lei polo que se crea o Fondo Estatal para o Emprego 
e a Sustentabilidade Local, dotado con 5000 millóns de euros e destinado, como a súa propia 
denominación indica, a financiar investimentos realizados polos concellos que sexan xeradores 
de emprego a curto prazo, así como actuacións de competencia municipal que contribuían á 
sustentabilidade económica, social e ambiental. 
 
Con este novo Plan, ao Concello de Teo, tendo en conta o seu censo de habitantes, 
corresponderalle un total aproximado de 1 905 000 euros. 
 
Tendo en conta a finalidade das actuacións financiables con cargo a este Fondo Estatal para o 
Emprego e a Sustentabilidade Local, este Grupo Municipal Socialista de Teo entende que se 
deberan involucrar as forzas políticas, o conxunto da cidadanía e a estrutura asociativa do noso 
concello para que, a través da participación cívica, se poidan promover iniciativas que se 
impulsen por este FEIL 2010. 
 
Esta é unha nova oportunidade de satisfacer as necesidades dos nosos cidadáns que o noso 
concello non debe desaproveitar. Cómpre pois que, corrixindo erros do goberno municipal na 
forma de aplicar os FEIL anteriores, fagamos entre todos un esforzo conxunto para que os 
proxectos se axusten aos obxectivos e finalidades previstos nos propios fondos (accións 
xeradoras de emprego que contribuían á sustentabilidade económica, social, tecnolóxica e 
ambiental) e para que as decisións municipais incorporen o respaldo de todos. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Polo exposto, e participando da idea de que o noso concello debe aproveitar e beneficiarse das 
posibilidades que ofrece este Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local, o 
Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno esta moción para que este tome os 
seguintes ACORDOS: 
 
1. O Concello de Teo declara o seu acordo co Fondo Estatal para o Emprego e a 

Sustentabilidade Local creado polo Goberno de España e manifesta a súa intención de facer 
uso deste. 

2. O Concello de Teo procederá a crear unha Comisión Mixta Extraordinaria formada por 
representantes das forzas políticas da Corporación e representantes dos axentes sociais de 
Teo co fin de –previa consulta ás entidades asociativas (AAVV, colectivos sociais, 
ambientais e educativos, sindicatos, organizacións empresariais e de comerciantes, etc.)- 
acordar os diferentes proxectos que deberán ser presentados ao Pleno da Corporación para 
a súa definitiva aprobación. 

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. 
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5. Dar prioridade á presentación de proxectos que requiran para a súa execución un maior 
número de postos de traballo. 

6. Valorar 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 sexa da veciñanza de Teo, en primeiro lugar, e da Comarca 
de Santiago, en segundo. Asemade, nos pregos de condicións deberanse incorporar as 
chamadas “cláusulas sociais” ou mecanismos que primen a empresas que se comprometan a 
contratar traballadores/as que se atopen nas seguintes situacións (dando por descontado xa 
o requisito esixido no Decreto de contratación prioritaria de persoas paradas con máis de 
12 meses en situación de desemprego: 

• Persoas en situación de risco de exclusión, con contrato superior a un ano. 
• Persoas con discapacidade superior ao 50% debidamente acreditadas polo órgano 

competente da Xunta de Galicia. 
• Persoas desempregadas con idade superior a 45 anos. 
• Persoas incluídas nos programas municipais de fomento do emprego, se os houbera. 
• Persoas incluídas nos censos de chabolismo e infravivenda municipais. 
• Persoas incluídas nos programas de integración laboral para inmigrantes e 

emigrantes retornados. 
• Mulleres maiores de 40 anos incluídas nos programas de integración e formación 

con cargas familiares. 
• Mulleres incluídas nos programas de prevención e acollida por violencia de xénero. 
• Xuventude que opte ao primeiro emprego. 

7. As obras obxecto destes contratos serán, en todo caso, obras de nova planificación e de 
execución inmediata que dean resposta ás demandas de infraestruturas de servizos básicos e 
dotacións máis necesarias no municipio. 

8. Na selección das obras que se realizarán seguiranse os seguintes criterios: 
a. Cumprimento dos requisitos administrativos, técnicos sociais e económicos 

establecidos no decreto. 
b. Fomento do emprego: obras que xeren a maior cantidade posible de novos postos de 

traballo. 
c. Carácter estratéxico das obras para a vertebración territorial e social do Concello 

de Teo dende unha perspectiva integral municipal. 
d. Prioridade: construción de equipamentos. Consideraranse prioritarias, para os 

efectos da presentación destes proxectos, as obras dirixidas á construción, 
rehabilitación ou mellora de equipamentos sociais, sanitarios, educativos, culturais 
ou deportivos. E todo isto, por razóns de oportunidade, de necesidade e porque xeran 
máis postos de traballo conxunturais e estruturais. 

e. Distribución territorial dos investimentos: tentar que, sen cuestionar que prevaleza o 
obxectivo global de municipio todas as parroquias do concello que sexan 
beneficiarias. 

 
(Teo, novembro 2009) 
Asinado: Jano Leis 
Concelleiro-Portavoz do Grupo Municipal Socialista” 
 
Salienta o Sr. Leis que unha cantidade deste calibre esixe un esforzo de 
responsabilidade por parte de todos para buscar un acordo. Opina que tal acordo 
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suporá dúas vantaxes, a primeira relativa á creación dunha nova política de 
concertación e diálogo e a segunda referida aos beneficiarios, que son os cidadáns.  
 
Sendos as vinte e unha horas e corenta e catro minutos entra no Salón de Plenos o 
concelleiro de Grupo Mixto-Inteo, Sr. Parajó. 
 
O Sr. Leis salienta que hai que tratar de implicar á cidadanía na toma de decisións, 
porque son os que mellor coñecen determinadas realidades, razón pola que se propón 
a creación dunha comisión mixta que conte con representantes das forzas políticas e 
representantes das forzas sociais, sendo preciso igualmente que a listaxe das obras 
sexa aprobada polo Pleno do Concello.  
 
Sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos o 
concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 
 
Refírese o Sr. Leis á necesidade de incorporar no prego de condicións cláusulas 
sociais ou mecanismo que primen a empresas que se comprometan a contratar 
traballadores que se atopen en determinadas situacións. Salienta tamén o Sr. Leis a 
necesidade de ter en conta determinados criterios para a selección das obras. Entende 
o Sr. Leis que nalgún momento haberá que debater cales foron os resultados do fondo 
en Teo en relación co emprego. Hai que ter en conta que o primeiro obxectivo do fondo 
era fomentar non so o emprego no proceso de realización das obras senón tamén o 
emprego posterior. 
 
Sendo as vinte e unha horas e corenta e nove minutos entra no Salón de Plenos o 
concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 
 
Sinala o Sr. Leis que o tema xa se falou na Comisión informativa e que ao día seguinte 
xa tiveron a resposta do BNG. Explica que  no PSOE abriuse un debate en relación 
coas obras e non se fixo público por entender que primeiro tíñase que aprobar a 
moción e despois crear a Comisión.  
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 
Parajó, di que o que non sabe é se o goberno se da conta de que está actuando como 
se fora unha dictadura, non opinando ninguén. Explica que por iso viña a súa 
intervención de antes, porque cando unha cousa é complicada xa non existe acordo. 
Antes polo menos pediuse unha proposta aos grupos e agora xa nin se fala. Opina o 
Sr. Parajó que non pode ser que un fondo de tres millóns e pico de euros se aprobe en 
Xunta de Goberno aínda que sexa un órgano con facultades. Hai nenos que no teñen 
praza na gardería e métense os cartos noutro lado sen ningún tipo de diálogo. Estase 
falando de moitos cartos e o lóxico é consensualo. Remata o Sr. Parajó anunciando o 
seu voto a favor. 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que sinala que o seu grupo ten a mesma 
postura. Di que se el recibira tres millóns de euros e agora case dous millóns de euros, 
ademais de facer as obras, poñeríalle aos do BNG unha orquestra unha semana 
enteira. Opina que o que hai que facer é ter un pouco de sensibilidade cos grupos e 
consensuar as cousas. Salienta que o BNG fai o que lle da a gana e que cando viñeron 
os tres millóns de euros pediuse pola oposición que se fixera unha gardería en 
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Cacheiras porque facía falla e o BNG colleu os tres millóns de euros e fixo obras pero 
sempre mirando para non cubrir as necesidades dos veciños e dos nenos. Reitera o Sr. 
Blanco que as obras deberían consesuarse e chegarse a acordos. Anuncia o portavoz 
do PP o voto a favor do seu grupo. 
 
O Sr. Alcalde sinala que xa na Comisión dixo que basicamente o BNG está de acordo 
coa moción deixando tamén claro que se no pasado se exerceron as competencias da 
Xunta de Goberno, este ano faríase o mesmo. Explica que o listado de obras foi 
aprobado en Xunta de goberno antes da Comisión, polo que o acordo existe, 
engadindo que o equipo de goberno é respectuoso co tema competencial e que o tema 
político é outra cousa. Di o Sr. Alcalde que pode entender que se pida participar pero 
que non pode entender que iso sexa visto como un proceso dictatorial porque nel 
estarían todos os concellos da Comarca, incluído Ames, Brión, Negreira e outros.   
Lembra que na Comisión pediu que se retirara ese punto da moción, porque o listado 
de obras está decidido e os proxectos están encargados. Opina o Sr. Alcalde que se 
pode entender a participación do PP e de INTEO, porque tamén xa participan en 
Xuntas de Portavoces, e non en cuestións menores, porque a el en oito anos nunca se 
lle chamou para decidir as obras do POS. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e cinco minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 
BNG, D.ª Carme Hermida. 
  
Explica o Sr. Alcalde que a participación do PP e INTEO en Xunta de Portavoces foi 
máis ampla que a do PSOE. Salienta que os riscos que se corren son os mesmos que 
os de todos os días, a crítica sistemática, incluso cando no seu momento se recolleron 
as obras propostas polos demais grupos. Salienta o Sr. Alcalde que foi unha decisión 
valorada e adoptada con serenidade, exercendo o equipo de goberno as súas 
competencias. Explica que cando o Sr. Leis fai a proposta xa sabe o que vai a pasar 
polo que asume que con este concelleiro é imposible consensuar. Explica que se 
valorou a posibilidade da gardería pero que como xa dixo na Comisión actualmente o 
Concello de Teo, agás Compostela, é o único que ten tres garderías públicas 
funcionando, e non existe rede pública, índose os custes máis alá do medio millón de 
euros, resultando polo tanto imposible financiar máis garderías. Entende o Sr. Alcalde 
que como grupo de goberno o BNG non está disposto a xogar coas cartas marcadas, 
porque iso si sería un paripé. Remata o Sr. Alcalde pedíndolle ao Sr. Leis que busque 
Concellos do país nos que se abra un proceso de participación social cando se está 
xogando cos prazos que hai para elixir o listado de obras e encargar os proxectos. 
Pídelle o Sr. Leis que busque un concello do PSOE onde se faga, engadindo que non 
hai ningún. 
 
Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que 
en relación ao pasado xa se falou dabondo e a oposición foi víctima dun fraude, xa que 
todos foron convocados para falar de proxectos do FEIL, sendo enganados e utilizados. 
Opina que se recolleron o 60 por cen das propostas da oposición porque o BNG non 
tiña nin idea de que facer e aproveitaron as propostas dos grupos da oposición. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e dez minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 
BNG, Dª. Carme Hermida. 
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Sinala o Sr. Leis que o Sr. Alcalde ten obsesión co tema das cartas marcadas e que el 
non xoga as cartas, aínda que quizais si o faga o Sr. Alcalde. Opina que non se pode 
dicir que o resto das forzas non están polo diálogo, xa que o PSOE ofreceuse moitas 
veces por escrito, e cando o Sr. Alcalde concrete esa oferta de diálogo e experimento 
se o PSOE quere xogar coas cartas marcadas poderá dicir que era un engano, porén o 
Sr. Alcalde nunca respostou ás propostas de diálogo do PSOE, non tomando nin 
sequera a iniciativa. En moitos concellos o acordo se toma en Pleno e vai consensuado 
e dialogado cos restos dos grupos políticos, incluso en concellos limítrofes, onde existe 
un diálogo fluído cos demais forzas políticas. O Sr. Leis dille ao Sr. Alcalde que alá a 
súa conciencia, engadindo que a forma de actuar do Sr. Alcalde non lle vai a sacar 
rendabilidade, porque a xente quere ser respectada, de xeito que xa se verán os 
resultados. Opina o Sr. Leis que co fondo era o momento de executar determinadas 
obras e tal momento desperdiciouse. Sinala o Sr. Leis que haberá que ver o que pasa 
nos Tilos. Remata o portavoz do PSOE sinalando que a moción non será papel 
mollado, porque aínda que non ten resultados prácticos, políticamente a cidadanía ten 
que saber o que ocorre. 
 
Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, quen considera que a pesar 
de aprobar o tema na Xunta de Goberno, lle parece que o feito de que se meta con 
tanta urxencia neste órgano implica unha falta de respeto aos compañeiros da 
corporación, porque é a forma de que o Pleno non teña nada que dicir porque xa está 
feito. Opina o Sr. Parajó que se lles trata como si foran uns pánfilos. Pregunta que faría 
o Sr. Alcalde nestes catro anos se non viñeran os fondos zapatero, engadindo que cero 
zapatero, porque non hai luces tratándose dun equipo de goberno morto que colleu a 
pájara do ciclista e aínda non a soltou. Opina o Sr. Parajó que o Sr. Alcalde e como 
golpear no ferro, sendo preciso quentalo para que dobre porque senón non se pode 
endereitar. Salienta que se fala do POS, de sesenta e pico millóns de pesetas, e que 
non se poden comparar cos casos nos que son moitos máis cartos, coma no Fondo, 
onde non se busca o consenso. 
 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que se o Sr. Alcalde non contara cos cartos 
do FEIL non faría nada, engadindo que o BNG é aire de música, música barata e non 
lle farían nada aos veciños de Teo se non viñeran os cartos de Zapatero. Anuncia o Sr. 
Blanco o apoio do seu grupo á proposta. Entende que os membros do BNG van a 
seguir facendo o que lles dé a gana, porque “burro vello xa non colle enseño”, sendo 
tamén a culpa do Sr. Leis ao investilo, xa que el non o votou, senón que se votou a si 
mesmo. Opina o Sr. Blanco que non é normal que o equipo de goberno faga o que lle 
da a gana. Opina que  Remata o portavoz do PP sinalando que se o POS se trae a 
Pleno é porque é obrigatorio acordalo en Pleno, senón xa non o traerían.  
 
O Sr. Alcalde resposta que os membros do equipo de goberno non teñen a pájara, 
sendo que como ferros igual si que son, e como burros vellos, aínda que xa teñen unha 
idade, manteñen a ratio. Explica o Sr. Alcalde que non vai a medir as actuacións en 
termos de rendabilidade, non permitíndose a duplicidade de acordos. Explica que sen o 
fondo estatal faríase bastante menos, tanto en Teo como nos demais concellos do 
país. 
 
O Sr. Parajó dille ao Sr. Alcalde que lle tocou a lotería sen xogar un décimo. 
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O Sr. Alcalde sinala que poden existir obras nas que se discrepe, aínda que tratándose 
da maioría sería difícil que alguén se apartara por tratarse de obras necesarias. Opina 
que o BNG exerce a súa labor de goberno e non lle falta o respeto a ninguén. O Sr. 
Alcalde sinala que o equipo de goberno asume o que lle toca, tanto os erros como os 
acertos, sendo a cidadanía a que valore a situación.  
 
Rematado o debate e 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 votos en contra 
(6 BNG), acorda: 
 
1. O Concello de Teo declara o seu acordo co Fondo Estatal para o Emprego e a 

Sustentabilidade Local creado polo Goberno de España e manifesta a súa 
intención de facer uso deste. 

2. O Concello de Teo procederá a crear unha Comisión Mixta Extraordinaria 
formada por representantes das forzas políticas da Corporación e 
representantes dos axentes sociais de Teo co fin de –previa consulta ás 
entidades asociativas (AAVV, colectivos sociais, ambientais e educativos, 
sindicatos, organizacións empresariais e de comerciantes, etc.)- acordar os 
diferentes proxectos que deberán ser presentados ao Pleno da Corporación 
para a súa definitiva aprobación. 

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. Dar prioridade á presentación de proxectos que requiran para a súa execución 
un maior número de postos de traballo. 

6. Valorar 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 sexa da 
veciñanza de Teo, en primeiro lugar, e da Comarca de Santiago, en segundo. 
Asemade, nos pregos de condicións deberanse incorporar as chamadas 
“cláusulas sociais” ou mecanismos que primen a empresas que se 
comprometan a contratar traballadores/as que se atopen nas seguintes 
situacións (dando por descontado xa o requisito esixido no Decreto de 
contratación prioritaria de persoas paradas con máis de 12 meses en 
situación de desemprego: 

• Persoas en situación de risco de exclusión, con contrato superior a un 
ano. 

• Persoas con discapacidade superior ao 50% debidamente acreditadas 
polo órgano competente da Xunta de Galicia. 

• Persoas desempregadas con idade superior a 45 anos. 
• Persoas incluídas nos programas municipais de fomento do emprego, 

se os houbera. 
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• Persoas incluídas nos censos de chabolismo e infravivenda municipais. 
• Persoas incluídas nos programas de integración laboral para 

inmigrantes e emigrantes retornados. 
• Mulleres maiores de 40 anos incluídas nos programas de integración e 

formación con cargas familiares. 
• Mulleres incluídas nos programas de prevención e acollida por 

violencia de xénero. 
• Xuventude que opte ao primeiro emprego. 

7. As obras obxecto destes contratos serán, en todo caso, obras de nova 
planificación e de execución inmediata que dean resposta ás demandas de 
infraestruturas de servizos básicos e dotacións máis necesarias no municipio. 

8. Na selección das obras que se realizarán seguiranse os seguintes criterios: 
a. Cumprimento dos requisitos administrativos, técnicos sociais e 

económicos establecidos no decreto. 
b. Fomento do emprego: obras que xeren a maior cantidade posible de 

novos postos de traballo. 
c. Carácter estratéxico das obras para a vertebración territorial e social do 

Concello de Teo dende unha perspectiva integral municipal. 
d. Prioridade: construción de equipamentos. Consideraranse prioritarias, 

para os efectos da presentación destes proxectos, as obras dirixidas á 
construción, rehabilitación ou mellora de equipamentos sociais, 
sanitarios, educativos, culturais ou deportivos. E todo isto, por razóns 
de oportunidade, de necesidade e porque xeran máis postos de traballo 
conxunturais e estruturais. 

e. Distribución territorial dos investimentos: tentar que, sen cuestionar 
que prevaleza o obxectivo global de municipio todas as parroquias do 
concello que sexan beneficiarias. 

 
O Sr. Leis sinala que a moción do PSOE é do día 12 e o acordo da Xunta de Goberno 
do día seguinte. 
 
O Sr. Alcalde sinala que os acordos se adoptan polos órganos que se adoptan e os 
días que se adoptan. 
 
11º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ELEVACIÓN A DEFINITIVO DO 
ACORDO PROVISIONAL  ADAPTADO POLO PLENO O 29/07/2009, RELATIVO Á 
DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DAS COMPETENCIAS PARA A 
INSTRUCCIÓN DOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR DENUNCIAS 
CURSADAS POLO CONCELLO POR INFRACCIÓN DAS NORMAS SOBRE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 10/11/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 
19/11/2009, que se reproduce a continuación. 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
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Na sesión plenaria celebrada o día 29/07/2009 adoptouse o acordo provisional de delegación na 

Deputación Provincial das competencias para a instrucción dos expedientes sancionadores por 

denuncias cursadas polo Concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor e seguridade viaria, aprobadas pola Deputación Provincial na sesión 

plenaria do 26 de xuño de 2009. 

Dito acordo foi publicado no Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 208  do 23/09/2009, e no 

taboleiro de anuncios do Concello, someténdose a información pública e audiencia aos 

interesados polo prazo de trinta días hábiles, para a presentación de reclamacións e 

suxerencias. 

Transcorrido dito prazo sen que se presentase ningunha reclamación ou suxerencia, e de  

acordo co punto 4 da Base sétima das “Bases  para a prestación de servizos en materia de 

sancións por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade 

vial”, 

PROPONSE ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Elevar a definitivo o acordo provisional adoptado polo Pleno na sesión celebrada o 

día 29/07/2009, de delegación na Deputación Provincial das competencias para a instrucción 

dos expedientes sancionadores por denuncias cursadas polo Concello por infracción das normas 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, aprobadas pola Deputación 

Provincial na sesión plenaria do 26 de xuño de 2009. 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial da Coruña. 

Teo, 10 de novembro de 2009 

O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 
lle parece que no seu momento votou a favor pero que agora ten as súas dúbidas 
porque solicitou un listado das denuncias presentadas o 26 de outubro, que foi 
entregado o 13 de novembro, ás trece horas e cincuenta e dous minutos, e que despois 
de analizalo pregúntase se sería bo mandar as multas a Deputación ou non. Salienta o 
Sr. Parajó que el non se quere meter con ningún funcionario nin con ningún policía en 
particular, senón que se basa nuns feitos. Explica que o listado é do 4 de xaneiro ao 4 
de novembro de 2009, existindo 165 denuncias, por importe de 16.270 euros, sendo 
vinte e cinco son dunha cantidade, 137 doutra, dous doutra e unha doutra. No listado 
ven a data da denuncia, o artigo infrinxido, o lugar onde se denuncia e o número de 
boletín. Sinala o Sr. Parajó que atopou detalles que non lle gustaron, e que por iso 
dubida de si sería convinte mandar á Deputación a xestión das multas. Explica o Sr. 
Parajó que no listado observa anomalías, así o boletín 782, aparece dúas veces en 
dúas denuncias, o 16 de outubro e o 01 de xullo, no boletín 685, figura dúas veces no 
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listado, ao igual que o 691. Explica que do 351 ao 400 non aparece ningunha denuncia 
ata o 387, falta o 390 e o 400, do 351 para diante non hai ningún ao igual que do 401 
ao 450, do 501 ao 550, aparecen 11 e as salteadas polo medio non aparecen, do 601 
ao 650 aparecen o 603, 604, 605 e 607, e dos demais non están ningún, do 651 ao 700 
aparecen ata o 692, do 692 ao 700 non aparecen, do 701 ao 750, aparecen 27 e faltan 
o 705, 706, 710, 713, 720, 721, 731, 732, 737, 738 e 740, aparece o 741, e en adiante 
xa non aparecen, e así sucesivamente. Resume o Sr. Parajó que aparecen denuncias 
de uns señores e no medio salteadas non aparecen e doutros boletíns xa non aparece 
ningunha. Opina o Sr. Parajó que hai unha serie de irregularidades ou erros, porque 
non é lóxico. Pregunta onde están as denuncias intercaladas e interésase pola 
utilización dos talonarios. Opina o Sr. Parajó que esta non é forma de funcionar e 
pregunta se con esta forma de actuar compensar mandar o tema á Deputación. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen explica que no seu momento o seu grupo 
votou a favor por entender que era un mecanismo que lle aforra molestias ao Concello 
de Teo, non entrando en contradicción con isto o que plantexa o Sr. Parajó. Pide o Sr. 
Leis que se aclaren as dúbidas plantexadas aínda que o tema non ten relación directa 
con iso. 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen sinala que ao igual que no anterior Pleno o 
seu grupo vaise a abster. 
 
O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, anuncia o voto a favor do BNG. Explica que a 
delegación ten vantaxes para o Concello dende o punto de vista técnico. Sinala que a 
cuestión que se lle plantexa como Alcalde e xefe da Policía Local é saber que quere 
dicir o Sr. Parajó. Salienta que non existen directrices á policía, aos que unicamente se 
lle fai chegar que deben ser máis unha policía de proximidade. Considera o Sr. Alcalde 
que o Sr. Parajó debería concretar o que insinúa para poder respostarlle. 
 
O Sr. Parajó sinala que cree que a xestión de cobro está mellor na Deputación, aínda 
que o que non ten claro é a quen se lle cobra, porque parece que se lle pode cobrar a 
uns e a outros non. Pregunta o Sr. Parajó porque faltan boletíns e salienta que el nunca 
dixo que ningún responsable político lle dera indicacións á policía. 
 
O Sr. Leis sinala que parece que o Sr. Alcalde adopta nesta tema a postura da avestruz 
de meter a cabeza no burato. Di que non está de acordo en que  non deba existir unha 
política en materia de infraccións, sendo que o que non debe existir son directrices 
discriminatorias para favorecer a persoas concretas. Opina que debe existir unha 
política nesta materia porque se pode optar pola vía de xeneralizar as sancións ou 
utilizar outro tipo de procedementos antes de chegar ás sancións, coma por exemplo 
campañas de sensibilización. Opina que hai que saber entender onde se pode aparcar, 
xa que non se pode chegar á misa de Cacheiras e multar a todo o mundo, porque xa se 
sabe cal é o problema e haberá que buscar outro tipo de fórmulas e facer algo neste 
aspecto. Opina o Sr. Leis que o Sr. Alcalde non se pode quedar ao marxe do tema e 
que teñen que existir directrices políticas, que non existen. Considera que  non é unha 
cuestión de poñerse por enriba do ben e do mal, porque non é acertado. 
 
O Sr. Blanco anuncia a abstención do seu grupo. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, con 
once votos a favor (6 BNG, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis abstencións (6 
PP), acorda: 
 
Primeiro.- Elevar a definitivo o acordo provisional adoptado polo Pleno na sesión 

celebrada o día 29/07/2009, de delegación na Deputación Provincial das 

competencias para a instrucción dos expedientes sancionadores por denuncias 

cursadas polo Concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor e seguridade viaria, aprobadas pola Deputación Provincial na 

sesión plenaria do 26 de xuño de 2009. 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial da Coruña. 

 
12º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE BONIFICACIÓN NA COTA DO 
ICIO A ASPAMITE PARA A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE DÍA. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 10/11/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 
19/11/2009, que se reproduce a continuación. 
 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Vista a instancia presentada no rexistro xeral en data 20/10/2009, por Dª Mercedes García 
Novio, en representación de ASPAMITE, pola cal solicita a esta Entidade Local o 
recoñecemento das bonificacións do artigo 9.1b) c) e 9.2 da Ordenzanza Fiscal do ICIO , 
correspondentes ás obras de construcción dun Centro de Atención á Discapacidade na finca nº 
24 –SAUR 2 en Fixó. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 10/11/2009, 
 
Considerando o previsto na Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Construccións, 
Instalacións e Obras,segundo a cal é competencia do Pleno da Corporación a competencia para 
recoñecer as bonificacións do artigo 9.1 da citada Ordenanza Fiscal 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, a adopción dos seguintes acordos: 
 
1º.- Estimar parcialmente a solicitude formulada, recoñecendo a ASPAMITE unha bonifición na 
cota tributaria do ICIO do 50% nos termos do artigo 9.1 b) da Ordenanza Fiscal reguladora do 
ICIO e denegando a bonificación do artigo 9.1 c) por incompatibilidade. 
2º.-Dar conta do presente acordo á interesada así como aos servizos económicos aos efectos 
oportunos. 
Teo, 10 de novembro de 2009 
O ACALDE      
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. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen anuncia o voto a favor do seu grupo. 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o voto a favor do seu grupo, 
solicitando que esa estimación sexa a máxima posible. 
 
Intervén a Sra. Interventora e explica que unha `parte da bonificación concédese polo 
Pleno e outra pola Xunta de Goberno Local, contemplándose xa o máximo. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda: 
 
1º.- Estimar parcialmente a solicitude formulada, recoñecendo a ASPAMITE unha 
bonifición na cota tributaria do ICIO do 50% nos termos do artigo 9.1 b) da 
Ordenanza Fiscal reguladora do ICIO e denegando a bonificación do artigo 9.1 c) 
por incompatibilidade. 
 
2º.-Dar conta do presente acordo á interesada así como aos servizos económicos 
aos efectos oportunos. 
 
13º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 
DA ALCALDÍA DO 14/10/2009, DE ESTIMACIÓN PARCIAL DA SOLICITUDE DE 
ASPAMITE DE BONIFICACIÓN DO ICIO CORRESPONDENTE Ó EXPEDIENTE DE 
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO SITUADO NAS GALANAS-CALO. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 20/10/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 
19/11/2009, que se reproduce a continuación. 
 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Vista a instancia de Dª Mercedes García Novio presentada no rexistro xeral en data 07/10/2009, 
en representación de ASPAMITE, pola cal solicita a esta Entidade o recoñecemento dunha 
bonificación do 90% na cota tributaria do ICIO correspondente ao expediente de obras de 
acondicionamento de edificio de As Galanas, s/nº, Calo- Teo, en aplicación do artigo 9º 
apartados 1 b) e c) e 4,  da Ordenanza fiscal municipal vixente 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 14/10/2009, 
 
Considerando o previsto na Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Construccións, 
Instalacións e Obras. 
 
Considerando que dita petición foi inicialmente e por motivos de urxencia, resolta por 
Resolución de Alcaldía de data 14/10/2009, e que, segundo o artigo 9.1, as bonificacións do 
apartado 1, deben ser recoñecidas polo Pleno da Corporación: 
 
PROPOÑO: 
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1º.- Ratificar a Resolución de Alcaldía de data 14/10/2009, estimando parcialmente a solicitude, 
e recoñecendo unha bonificación do 50% na cota tributaria do apartado 1 b), toda vez que é 
compentecia plenaria, e denegando a bonificaición do apartado 1.c) por ser incompatible coa 
primeira, en virtude do citado artigo 9. 
 
2º.-Dar conta do presente acordo á interesada así como aos servizos económicos aos efectos 
oportunos. 
Teo, 20 de outubro de 2009 
O ACALDE      
Martiño Noriega Sánchez”     
 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, 
por unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
 
1º.- Ratificar a Resolución de Alcaldía de data 14/10/2009, estimando parcialmente 
a solicitude, e recoñecendo unha bonificación do 50% na cota tributaria do 
apartado 1 b), toda vez que é compentecia plenaria, e denegando a bonificaición 
do apartado 1.c) por ser incompatible coa primeira, en virtude do citado artigo 9. 
 
2º.-Dar conta do presente acordo á interesada así como aos servizos económicos 
aos efectos oportunos. 
 
 
14º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORDENANZA FISCAL DA TAXA 
POR OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIZOS DE SUMINISTRO DE INTERESE XERAL OU QUE 
AFECTEN Á XERALIDADE OU A UNHA PARTE IMPORTANTE DO VECINDARIO. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 13/11/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 
19/11/2009, que se reproduce a continuación. 
 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Considerando a crecente actividade que están a realizar as empresas  que veñen obtendo os seus 
ingresos gracias ao aproveitamento do dominio público municipal. 
 
Considerando que o Concello de Teo conta cunha Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por 
aproveitamento especial do solo, subsolo e voo da vía pública municipal a favor de empresas 
prestadoras de servizos, vixente dende o ano 2007, da que quedaban exclúdas do réxime 
especial de cálculo da cota tributaria, as empresas prestadoras de servizo de telefonía móvil,que 
non viñan pagando a taxa. 
 
Considerando que a Sentenza do Tribunal Supremo de 9 de febreiro de 2009, afirma que a 
exclusión de ditos réxime especial de cuantificación, non implica que ditas empresas non 
realicen o feito impoñible, e, polo tanto, poden quedar suxeitas a tributación previa aprobación 
da correspondente Ordenanza Fiscal. 
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Visto o expediente tramitado polos servizos económicos para a aprobación dunha Ordenanza 
Fiscal Reguladora da Taxa por aproveitamento especial do dominio público por  empresas 
prestadoras de servizos de suministro de interese xeral ou que afecten á xeralidade ou a unha 
parte importante do vecindario. 
 
Considerando que esta nova Ordenanza inclúe ás empresas prestadoras do servizo de telefonía, 
ademais das empresas que xa viñan tributando , e que polo tanto, procede a derogación da 
Ordenanza Fiscal anterior. 
 
PROPOÑO, ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda, a 
adopción do seguinte acordo: 
 
1º.-Aprobar inicialmente a aprobación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por 
aproveitamento do dominio público local por empresas prestadoras de servizos de suministro de 
interese xeral ou que afecten á xeralidade ou a unha parte importante do vecindario. 
 
2º.-Derogar a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por aproveitamento especial do solo, 
subsolo e voo da vía pública municipal a favor de empresas prestadoras de servizos, vixente 
dende o ano 2007. 
 
3º.-Remitir o edicto correspondente á aprobación inicial ao Boletín Oficial da Provincia así 
como a un dos diarios de meirande difusión, abrindo un prazo de 30 días durante os cales os 
interesados poderán presentar reclamacións ou suxestións. 
 Se rematado dito prazo non se tiveran presentado, a Ordenanza Fiscal considerarase 
definitivamente aprobada. 
 
Teo, 13 de novembro de 2009. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, di 
que está de acordo coa proposta. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 
proposta. Salienta que se pode comprobar que das 14 propostas da orde do día foron 
case todas aprobadas, sendo esta a maldade da oposición de Teo. 
 
O Sr. Parajó sinala que o Sr. Noriega ten un poder de convencemento moi grande. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda: 
 
1º.-Aprobar inicialmente a aprobación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa 
por aproveitamento do dominio público local por empresas prestadoras de 
servizos de suministro de interese xeral ou que afecten á xeralidade ou a unha 
parte importante do vecindario. 
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2º.-Derogar a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por aproveitamento especial 
do solo, subsolo e voo da vía pública municipal a favor de empresas prestadoras 
de servizos, vixente dende o ano 2007. 
 
3º.-Remitir o edicto correspondente á aprobación inicial ao Boletín Oficial da 
Provincia así como a un dos diarios de meirande difusión, abrindo un prazo de 30 
días durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións ou 
suxestións. 
 Se rematado dito prazo non se tiveran presentado, a Ordenanza Fiscal 
considerarase definitivamente aprobada. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVIZOS E SUMINISTROS DE INTERESE  XERAL 
 
Artigo 1.-Fundamento e natureza 
De conformidade có disposto no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases do 
Réxime Local, e, cós artigos 20 a 27 e 57 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, estabrécese a Taxa por utilización privativa 
ou aproveitamento especial do dominio público local por empresas explotadoras de servizos de 
suministro que resulten de interese xeral ou que afecten á xeralidade ou a unha parte importante 
do vecindario, que se rexirá pola presente Ordenanza Fiscal. 
 
Artigo 2.-Feito Impoñible 
1.-Constitúe o feito impoñible da taxa, a utilización privativa ou o aproveitamento especial 
constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de  empresas ou 
entidades que utilizan o dominio público para prestar servizos de suministro, que resulten de 
interese xeral ou que afecten á xeralidade ou parte importante do vecindario. 
 
2.-O aproveitamento especial do dominio público se producirá sempre que para a explotación ou 
prestación do servizo de telefonía, se deban empregar antenas, instalacións ou redes que 
materialmente ocupan o solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, con independencia de 
quen sexa o titular de aquelas. 
 
3.- En particular, se comprenderán entre os servizos referidos nos apartados anteriores, os 
suministros de auga, gas, electricidade, telefonía fixa, telefonía móvil e outros medios de 
comunicación que se presten, total ou parcialmente, a través de redes e antenas fixas que ocupan 
o dominio público local. 
 
4.-O pago desta taxa, supón a exclusión expresa da exacción de outras taxas derivadas da 
utilización privativa ou aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo das vías 
públicas municipais, necesarios para a prestación  dos servizos de suministro de interese  xeral. 
 
Artigo 3.-Suxeitos pasivos 
1.-Son suxeitos pasivos, as empresas ou entidades prestadoras ou explotadoras de servizos de 
telefonía móvil que afecten á xeralidade ou a unha parte importante do vecindario, tales como os 
de abastecemento de auga, suministro de gas, eletricidade, telefonía (fixa o móvil) e outros 
análogos, así como as empresas que explotan aa rede de comunicación mediante sistemas de 
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fibra óptica, televisión por cable ou calquer outra técnica, independentemente do seu carácter 
público ou privado. 
 
A estes efectos, se inclúen entre as empresas explotadoras de ditos servizos, as empresas 
distribuidoras e comercializadoras dos mesmos. 
 
2.-Teñen a consideración de suxeitos pasivos, as empresas ou entidades dos servizos referidos no 
apartado anterior, tanto si son titulares das correspondentes redes a través das cales se efectúen 
os suministros ,como se, non sendo titulares de ditas redes, o sexan de  dereitos de uso, acceso ou 
interconexión ás mesmas. 
 
3.-Tamén serán suxeitos pasivos, as empresas e entidades, públicas ou privadas, que presten 
servizos, ou exploten unha rede de comunicación no mercado, conforme ao previsto nos artigos 
6 e concordantes da Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións. 
 
4.-As empresas titulares das redes físicas, ás cales non lles resulte aplicable o que se prevee nos 
apartados anteriores, están suxeitas á taxa por ocupación do solo, subsolo e voo da via pública, 
regulada na Ordenanza Fiscal correspondente. 
 
Artigo 4.- Sucesores e responsables. 
1.-As obrigas tributarias pendentes das sociedades e entidades con personalidade xurídica 
disoltas e liquidadas, se transmitirán aos socios, copartícipes ou cotitulares, que quedarán 
obrigados solidariamente ata os límites seguintes: 
 
a) cando non exista limitación de responsabilidade patrimonial, a contía íntegra das débedas 
pendentes. 
b) Cando legalmente  se teña limitado a responsabilidade, o valor da cota de liquidación que  
corresponda. 
 
Poderán transmitirse as débedas devengadas na data de extinción da personalidade xurídica da 
sociedade ou entidade, aínda que non estén liquidadas. 
 
2.-As obrigas tributarias pendentes das sociedades mercantís, en supostos de extinción ou 
disolución  sen liquidación, se transmitirán ás persoas ou entidades que sucedan, ou sexan 
beneficiarios da operación. 
 
3.-As obrigas tributarias pendentes das fundacións, ou entidades a que se refire o artigo 35.4 da 
LXT, en caso de disolución das mesmas, se transmitirán aos destinatarios dos bens e dereitos das 
fundacións, ou aos partícipes ou cotitulares de ditas entidades. 
 
4.-As sancións que procedan polas infraccións cometidas polas sociedades e entidades ás cales se 
refiren os apartados anteriores, se esixirán aos sucesores de aquelas, ata o límite do valor da cota 
de liquidación que lles corresponda. 
 
5.-Responderán solidariamente da débeda tributaria, as persoas ou entidades seguintes: 
 
a) As que sexan causantes ou colaboren activamente na realización dunha infracción tributaria. A 
súa responsabilidade se extende á sanción. 
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b) Os partícipes ou cotitulares das entidades a que se refire o artigo 35.4 da LXT, en proporción 
ás súas respectivas participacións. 
c) Os que sucedan, por calquer concepto, na titularidade  de explotacións económicas, polas 
obrigas tributarias contraídas polo anterior titular e derivadas do seu exercicio. 
 
Se exceptúan de responsabilidade, as adquisicións efectuadas nun procedemento concursal. 
 
6.-Responderán subsidiariamente da débeda tributaria: 
a) Os administradores de feito ou  de dereito das persoas xurídicas que non houbesen realizado 
os actos necesarios da súa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias ata os límites 
seguintes: 
 
 -Cando se comentan infraccións tributarias, responderán da débeda tributaria pendente e 
das sancións. 
 -En supostos de cese das actividades, polas obrigas tributarias devengadas, que se atopen 
pendentes na data de cese, sempre que non tiveran feito o necesario para o seu pago ou tiveran 
tomado medidas causantes da falla de pago. 
 
b) Os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e entidades que 
non tivesen realizado as xestións necesarias para o cumprimento das obrigas tributarias 
devengadas con anterioridade. 
 
7..-A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, se esixirá, no seu caso, ás persoas ou entidades 
que en cada caso corresponda , có alcance e procedementos previstos na Lei 58/2003, de 17 de 
decembro, Xeral Tributaria. 
 
Artigo 5.- Base impoñible e Cota tributaria. Servizo de telefonía móvil 
Para determinar a contía da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio 
público municipal por parte dos servizos de telefonía móvil, que precisan empregar a rede de 
telefonía fixa instalada no termo municipal, se aplicarán as seguintes fórmulas de cálculo: 
 
a) Base impoñible 
A base impoñible, deducida da estimación do aproveitamento especial do dominio público 
municipal por parte dos servizos de telefonía móvil, que precisan empregar a rede de telefonía 
fixa instalada no municipio, se aplicarán as seguintes fórmulas: 
 
BI= Cmf * Nt + (NH*Cmm) 
 
Sendo: 
 
-Cmf: consumo telefónico medio estimado, en liñas de telefonía fixa, por  chamadas procedentes 
de teléfonos móviles. O seu importe para o exericicio 2010 é de 58,90€/ano. 
 
-Nt=  número de teléfonos fixos instalados no municipio de Teo. No ano 2008 era de 6.872 
unidades. 
 
NH= 95% do número de habitantes empadroados no Concello. En 2008, dita porcentaxa supuxo 
16.744habitantes. 
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Cmm= consumo telefónico medio estimado por teléfono móvil por chamadas de móvil a móvil 
O seu importe en 2010 é de 279,10€ /ano. 
 
b) Cota básica 
A cota básica global  se determina aplicando o 1,4% á base impoñible: 
 
CB= 1,4% *BI 
 
A Cota básica para 2010 é de 71.091,18€. 
 
 
c) Cota tributaria por operador: 
 
Cota tributaria/ operador= QB * CE 
 
Sendo: 
 
CE= Coeficiente Especifico atribuíble a cada operador, que se obten a partir da cota total de 
mercado de telefonía móvil que lle corresponda no municipio, relativo ao ano en curso, 
publicada pola Comisión de  Mercado das Telecomunicacións, inclúidas as modalidades de 
prepago e postpago. 
 
 
Para 2010, o valor de CE,  e a cota trimestral a satisifacer para cada operador, son os seguintes: 
 
OPERADOR CE COTA TRIMESTRAL 
MOVISTAR 48,87% 8.685,56€ 
VODAFONE 33,10% 5.882,80€ 
ORANGE 16,58% 2.946,73€ 
YOIGO 0,71% 126,19€ 
OTROS 0,76% 135,07€ 
 
 
As cotas trimestrais a satisfacer polos operadores relacionados, son a cuarta parte do importe que 
resulta de aplicar o coeficiente CE á cota básica establecida no apartado b) deste artigo. 
 
Aos efectos de determinar o coeficiente CE, os suxeitos pasivos poderán probar ante o concello 
que o coeficiente real de participación no exercicio 2009 foi diferente do imputado. Neste caso, 
as autoliquidacións trimestrais se axustarán aplicando o coeficiente acreditado polo obrigado 
tributario. 
 
 
Artigo 6.-Base impoñible e cota. Outros servizos diferentes da telefonía móvil 
1.-Cando o suxeito pasivo sexa titular da rede que ocupa o solo, subsolo ou voo das vías 
públicas, mediante a cal se produce o disfrute do aproveitamento especial do dominio  
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público local, a base impoñible estará constituída pola cifra de  ingresos brutos de facturación 
que obteñan anualmente no termo municipal, as empresas ou entidades sinaladas no artigo 3 
desta Ordenanza. 
 
2.-Cando para o disfrute do aproveitamento especial a que se refire o apartado anterior, o suxeito 
pasivo empregue redes alleas, a base impoñible da taxa estará constituída pola cifra de ingresos  
brutos obtidos anualmente no termo municipal, minorada nas  cantidades que deba aboar ao 
titular da rede, polo uso da mesma. 
 
3.-Aos efectos dos apartados anteriores, teñen a consideración de ingresos  brutos procedentes da 
facturación, aqueles que, sendo imputables a cada entidade, se obtiveran  pola mesma, como 
contraprestación polos servizos prestados neste termo municipal, en desenvolvemento da 
actividade ordinaria; só se excluirán os ingresos originados por feitos ou actividades 
extraordinarias. 
 
A título enunciativo, teñen a consideración de ingresos brutos, as facturación polos conceptos 
seguintes: 
 

a) Suministros ou servizos de interese xeral, propios da actividade da empresa que 
corresponden a consumos dos aboados efectuados no temo municipal. 

b) Servizos prestados aos consumidores, necesarios para a recepción do suministro ou 
servizo de interese xeral  propio do obxecto da empresa, incluíndo os enlaces na rede, 
posta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión e sustitución do 
contadores ou instalacións propiedade da empresa. 

c) Alugueres, cánones ou dereitos de interconexión percibidos doutras empresas 
suministradoras de servizos que empreguen a rede da entidade que ten a condición de 
suxeito pasivo.. 

d) Alugueres que deban pagar os consumidores polo uso de contadores, ou outros medios 
empregados na prestación do suministro ou servizo. 

e) Outros ingresos que se facturen polos servizos resultantes da actividade propia das 
empresas suministradoras. 

 
4.- Non se incluirán entre os ingresos brutos, a estes efectos, os impostos indirectos que graven 
os servizos prestados nen as partidas ou cantidades cobradas por conta de terceiros que non 
constitúan un ingreso propio da entidade que é suxeito pasivo da taxa. 
 
5.-Non teñen a consideración de ingresos brutos procedentes da facturación,os conceptos 
seguintes: 
a) As subvencións de explotación ou de capital que as empresas poidan percibir. 
b) As indemnizacións esixidas por danos e perxuìzos, salvo que sexan compensación ou 
contraprestación por cantidades non cobradas que se deban incluír nos ingresos brutos definidos 
no apartado 3. 
c) Os ingresos financeiros, como xuros, dividendos e calesquera outros de natureza similar. 
d) Os traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado. 
e) As cantidades procedentes de alleamentos de bens e dereitos que formen parte do seu 
patrimonio. 
 
6.-As taxas reguladas nesta Ordenanza fiscal , esixibles ás empresas ou entidades sinaladas no 
seu artigo 3, son compatibles con outras taxas estabrecidas, ou que poda estabrecer o Concello, 
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pola prestación de servizos ou realización de actividades de competencia local, das que, as 
mencionadas empresas, sexan suxeitos pasivos. 
 
7.-A contía da taxa se determina aplicando o 1,5% á base impoñible definida neste artigo. 
 
Artigo 7.- Período impositivo e devengo da taxa 
1.-O período impositivo coincide có ano natural salvo nos supostos de inicio ou cese na 
utilización ou aproveitamento especial do dominio público local necesario para a prestación do 
suministro ou servizo, nestes casos procede o prorrateo trimestral, conforme ás seguintes regras: 
 

a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, se liquidará a cota correspondente aos 
trimestres que restan para finalizar o exercicio, incluíndo o trimestre no que se produce a 
alta. 

b) No caso de baixas por cese de actividade, se liquidará a cota que corresponda aos 
trimestres transcorridos dende o inicio do exercicio, incluíndo aquel no que se orixina o 
cese. 

 
2.-A obriga de pago das taxa, nace nos momentos seguintes: 
a) Cando se trata de concesións ou autorizacións de novos aproveitamentos, no momento de 
solicitar a licenza. 
b) Cando o disfrute ou o aproveitamento especial non requira de licenza ou autorización, dende o 
momento en que se teña iniciado o citado aproveitamento. A tal efecto, entendese que o 
aproveitamento ten comenzado cando se inicia a prestación de servizos aos usuarios que o 
soliciten. 
 
3.-Cando os aproveitamentos especiais do dominio público se prolonguen durante varios anos, o 
devengo da taxa terá lugar o día 1 de xaneiro de cada ano e o período impositivo abranguerá o 
ano natural. 
 
 
Artigo 8.-Réxime de declaración e ingreso.-Servizo de telefonía móvil 
1.-As empresas operadoras de servizos de telefonía móvil relacionadas no artigo 5 desta 
Ordenanza, deberán presentar a autoliquidación e efectuar o ingreso da cuarta parte resultante do 
que estabrece dito artigo, nos meses de abril, xullo, outubro e decembro. 
 
2.-Outras empresas prestadoras de servizos de telefonía móvil, presentarán a súa declaración en 
base aos parámetros estabrecidos no artigo 5, e tendo en conta o período de prestación efectiva 
dos servizos durante o ano 2010. 
 
3.-Unha vez concluído o exercicio 2010, os suxeitos pasivos que probaran, en base de datos 
oficial, que a súa participación neste período houbera diferido da porcentaxe  
 
 
aplicada a efectos do cómputo da taxa regulada na presente ordenanza, poderán solicitar a 
regularización procedente. 
 
Artigo 9.-Réxime de declaración e ingreso.-Outros servizos 
1.-Respecto aos servizos de suministro regulados no artigo 6 desta Ordenanza, se estabrece o 
réxime de autoliquidación para cada tipo de suministro, que terá periodicidade trimestral e 
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abranguerá a totalidade de ingresos brutos facturados no trimestre natural ao que se refire. O cese 
na prestación de calquer suministro ou servizo de interese  xeral, implica a obriga de facer 
constar esta circunstancia na autoliquidación do trimestre correspondente, así como a data de 
finalización. 
 
2.-Se poderá presentar a declaración final o derradeiro día do mes seguinte ou o inmediato hábil 
posterior, a cada trimestre natural. Se presentará no Concello unha autoliquidación para cada tipo 
de subministro efectuado no termo municipal, especificando o volume de ingresos percibidos por 
cada un dos grupos integrantes da base impoñible, segundo detalle do artigo 6.3 desta 
Ordenanza. A especificación referida ao concepto previsto na letra c) do citado artigo, incluirá a 
identificación da empresa ou empresas subministradoras de servizos ás que se teña facturado 
cantidades en concepto de peaxe. 
 
A contía total de ingresos declarados polos subministros a que se refire o apartado a)do 
mencionado artigo 6.3, non poderá ser inferior á suma dos consumos rexistrados en contadores, 
ou outros instrumentos de medida, instalados no termo municipal. 
 
3.-As empresas que empreguen redes alleas, deberán acreditar a cantidade satisfeita aos titulares 
das redes coa finalidade de xustificar a minoración de ingresos a que se refire o artigo 6.2 desta 
Ordenanza. Esta acreditación se acompañará da identificación da empresa ou entidade 
propietaria da rede empregada. 
 
4.-Se expedirá un documento de ingreso para o interesado, que lle permitirá satisfacer a cota nos 
lugares e prazos que se indiquen. 
 
5.-Por motivos de custo e eficacia, cando da declaración trimestral dos ingresos brutos, se  derive 
unha liquidación de cota inferior a 6 euros, se acumulará á seguinte. A presentación das 
autoliquidacións despois do prazo fixado no punto 2 deste artigo, implicará a esixencia dos 
recargos de extemporaneidade, segundo o prevee o artigo 27 da LXT. 
 
6.-A empresa “TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU”,  á cal cedeu Telefónica SA os diferentes 
títulos habilitantes relativos a servizos de telecomunicacións básicas en España, non deberá 
satisfacer a taxa porque, o seu importe, queda englobado na compensación do 1,9% dos seus 
ingresos brutos, que satisface a este Concello. 
 
As restantes empresas do Grupo Telefónica, están suxeitas ao pago da taxa regulada nesta 
Ordenanza; en particular, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA, está suxeita á taxa, nos 
termos regulados no artigo 5. 
 
Artigo 10.- Infraccións e sancións 
1.-A falla de ingreso da débeda tributaria que resulta da autoliquidación correcta da taxa, dentro 
dos prazos estabrecidos nesta Ordenanza, constitúe infracción tributaria tipificada no artigo 191 
da LXT, que se calificará e sancionará segundo dispón dito artigo. 
 
2.-O resto de infraccións tributarias que se poidan cometer nos procedementos de xestión , 
inspección e recadación desta taxa, se tipificarán e sancionarán segundo o previsto na Lei Xeral 
Tributaria, no RD 1065/2007, que aproba o Regulamento Xeral das actuacións e procedementos 
de xestión e inspección tributarios. 
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3.-A falla de presentación de forma completa e correcta das declaracións e documentos 
necesarios para que se poida practicar a liquidación desta taxa, constitúe unha infracción 
tributaria tipificada no artigo 192 da LXT, que se calificará e sancionará segundo o previsto en 
dito precepto. 
 
Disposición adicional primeira.-Actualización parámetros artigo 5 
As ordenanzas fiscais dos exercicios futuros poderán modificar o valor dos parámetros Cmf, 
Cmm, NH, Nt , se así procede. 
 
Se non se modifica a presente ordenanza, seguerán sendo de aplicación os parámetros 
estabrecidos para o exercicio 2010. 
 
Se a presente Ordenanza debe ser aplicada despois de 2010, as referencias a dito ano, contidas 
nos artigos 5 e 8, deben entenderse realizadas respecto de cada un dos exercicios non que se 
aplique a Ordenanza. 
 
Disposición adicional segunda.-Modificación dos preceptos e referencias legais, con motivo 
de promulgación de normas posteriores 
Os preceptos desta Ordenanza Fiscal que, por razóns sistemáticas, reproducen preceptos da 
lexislación vixente e outras normas de desenvolvemento, e aquelas nas que se fagan remisións a 
preceptos desta, entenderanse automáticamente modificados e/ou sustituídos, no momento en 
que se produzca a modificación dos preceptos legais de que traian causa. 
 
Disposición derogatoria única 
A aprobación desta Ordenanza Fiscal, implica a derogación da Ordenanza Fiscal Reguladora da 
Taxa por aproveitamento especial do solo, voo e subsolo da vía pública municipal por empresas 
prestadoras de servizos que fora aprobada en data 30/10/2007. 
 
Disposición final 
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partires do día seguinte ao da publicación do seu 
texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia, e comenzará a aplicarse a partires do día 1 de abril 
de 2010, permañecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresas. 
 
O Sr.Blanco pregunta se a declaración institucional non se vota. 

 

O Sr. Alcalde resposta que vai como declaración institucional asinada polos grupos, 
aínda que se se consideran que ten maior simbolismo se pode someter a votación. 
 
 15º.- MOCIÓNS  
 
Antes de entrar no punto décimo 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, sen que se presente ningunha polos 
grupos municipais. 
 
16º.- ROGOS E PREGUNTAS 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
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O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e 
preguntas: 
 
1.- O Sr. Parajó solicita que se arranxe as dúas pistas que están saíndo de Milladoiro a 
Vilar de Calo, unha á dereita que vai aos quads e outra que vai para abaixo. Sinala que 
a metade son de Ames e a outra metade son de Teo. 
 
O Sr. Alcalde sinala que se trata dunha pista bipartita aínda que os quads tributan no 
Concello de Ames polo que se entende que a responsabilidade será dese Concello.  
 
O Sr. Parajó sinala que existen vivendas e que haberá que dicirlle a Ames que pague a 
metade. Explica que na outra pista, onde se fixeron as beiravías, existe un posto de 
Fenosa que está perigosísimo porque está fora da beiravía e está na nosa zona. 
 
O Sr. Alcalde resposta que quen ten que facer o esforzo é o Concello de Ames, aínda 
que se mirará. 
 
2.- O Sr. Parajó di que fai falla limpar as pistas do centro da aldea de Balcaide, porque 
está chea de maleza. 
 
3.- O Sr. Parajó di que haberá que poñer o alcantarillado dende talleres Barros ata 
abaixo e dende Igrexas Mera ata Picalgallo. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
 

Os concelleiros do PSOE formulan os seguintes rogos e preguntas: 
 
1.- Pregunta o portavoz do PSOE, Sr. Leis, se o goberno municipal non ten 
coñecemento da petición que existe de fai meses en relación á limpeza nunha casa en 
Coira, Reis, que se atopa en situación ruinosa, existindo problemas cos colindantes. 
Explica o Sr. Leis que se solicitou a limpeza da casa por algún veciño e non se obtivo 
ningún tipo de resposta. Pregunta o portavoz do PSOE cal é a situación e roga que se 
tomen medidas. Di que coñece a existencia de problemas porque os propietarios non 
viven aquí, pero tamén é certo que para este tipo de casos hai un procedemento 
establecido para poder facer a limpeza. 
 
O Sr. Alcalde di que recolle o dito, engadindo que xa foi trasladado polos veciños á 
alcaldía. Explica que existe un problema grave, xa que non é que os propietarios 
estean fora senón que non aparecen. Sábese que existen pero non se atopan para 
notificarlle a necesidade da limpeza. Explica que existen outros procedementos pero 
que son máis extraordinarios e requiren unha tramitación especial, tratándose dun tema 
sensible ao tratarse dunha entrada nunha propiedade privada, aínda que o ben 
colectivo está por arriba do ben individual. 
 
2.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rego, pregunta se o tramo da estrada de Deputación 
entre Liñariño e o Corgo se vai a abrir este ano. 
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O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, di que pensa que a final de mes se vai a poder abrir. 
Explica que cabe esperar que quedara lista esta semana, aínda que visto o visto non 
se atreve a por a man no lume. 
 
3.- A concelleira do PSOE, Sra. Riveiro, interésase polo tema da ponte de Sextelo e da 
ponte dos Pasos.  
 
O Sr. Alcalde explica que na ponte dos Pasos estivéronse buscando os fondos, 
estando xa asinadas diferentes transferencias de crédito para poder habilitar os fondos 
para a execución da obra.  
 
Tratándose da ponte de Sestelo o Sr. Sisto di que está feito o estudio hidrolóxico e que 
se está realizando o proxecto. 
 
4.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, sinala que a Deputación están arranxando a 
estrada que vai de Santa Lucía a Vedra. Opina que a saída que se fixo a raíz da 
construcción da autopista é moi mala. Pregunta se existe posibilidade e disposición por 
parte da Alcaldía de facer xestións para que unha vez que se arranxe a estrada se 
modifique esa entrada para que quede un pouco digna.  
 
O Sr. Alcalde resposta que se compromete a miralo. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
 
1.- O portavoz do PP, Sr. Blanco, pregunta onde está a fotografía do Rei. 
 
O Sr. Alcalde, Martiño Noriega, resposta que existiu un problema de intendencia cunha 
voda, adquiríndose polos interesados unha serie de compromisos de vir a recoller que 
logo non se cumpriron e se moveu todo. Aclara que en todo caso buscarase. 
 
O Sr. Blanco pide que se coloque a fotografía do Rei porque é o que ten que presidir o 
Salón de Plenos. 
 
2.- O Sr. Blanco pregunta se va a existir unha guerra, porque lee que “Teo vai a ter un 
cemiterio camuflado no seu entorno”.  
 
O Sr. Alcalde pregúntalle se foi a velo. 
 
O Sr. Blanco resposta que non. 
 
O Sr. Sisto sinala que todo o que, segundo os técnicos, era aproveitable, aproveitouse, 
tirándose o resto. Explica que el non lle foi a dicir aos técnicos se o había que tirar ou 
non. 
 
O Sr. Blanco explica que aquelo non llo mandou facer aos técnicos, senón que o 
fixeron eles. 
 
O Sr. Alcalde di que non se vai a entrar nese tema porque senón igual o Sr. Blanco 
tería que dar explicacións de porque se perderon subvencións nese cemiterio por 
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malas praxis. O Sr. Alcalde invita ao Sr. Blanco a que o visite e dille que 
arquitectonicamente está quedando moi ben. 
 
3.- A concelleira do PP, Sra. Barros, pregunta se en relación ao plan municipal contra a 
gripe “a” se fixo algo. 
 
O Sr. Alcalde resposta que houbo accións informativas e que se trasladou toda a 
información que mandou a Consellería de Sanidade aos traballadores. 
 
A Sra. Barros opina que cada cousa que se aproba nun Pleno non vale para nada e 
que todo se toma a risa. 
 
4.- A Sra. Barros pregunta porque non lle están chegando as convocatorias, avisos e 
celebracións que fai o Concello. Sinala que fai moito tempo que non lle está chegando 
nada de actividades e actos que se están celebrando a través do Concello. 
 
O Sr. Alcalde resposta que están publicitadas a todos os niveis. 
 
A concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, explica que en principio non se manda 
información sobre os actos de cultura que hai ou os actos sobre a violencia de xénero, 
engadindo que non existe posibilidade de mandar ás casas a información. 
 
A Sra. Barros di que se está referindo aos grupos e que antes se mandaba. 
 
A Sra. Hermida explica antes se mandaba cun Policía Local ou con Protección Civil a 
cada casa e que agora a información está na páxina web, coa publicación 
institucional,,e nos carteis. Di que se os concelleiros queren ter unha relación de actos, 
esta ben, pero aclara que en todo caso a eles non lles chegou ningunha invitación para 
a Corporación municipal que non lles fora enviada aos concelleiros da oposición. 
 
A Sra. Barros sinala que se refire a actos celebrados e organizados polo Concello, 
como o das bandas de música, que non se lle enviou a ninguén e que se enterou de 
casualidade. 
 
A Sra. Hermida resposta que nun pleno entregouse a programación cultural de dous 
meses. 
 
O Sr. Alcalde di que entón algo pasa cos representantes públicos, e pregunta como se 
enteira e vai a xente a eses actos se non se lle avisa. 
  
A Sra. Barros dille ao Sr. Alcalde que nin sequera el acudiu a ese acto. 
 
O Sr. Alcalde sinala que se compromete a notificarlle á Sra. Barros os investimentos en 
tamiflú e os actos os que vai ou non vai. Aclara que non puido ir pero que si sabía que 
había o acto.  
 
A Sra. Hermida salienta que o da banda de música si que lle parece ofensivo, porque si 
que se dou nun Pleno a programación. 
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Salienta o Sr. Alcalde que hai que clarificar o tema e que todas as invitacións que se 
reciben son trasladadas, e que logo a hai unha programación de educación, de cultura, 
etc, de moitas actividades. Salienta que cando saen programacións xerais de 
temporada se transmiten, pero logo é imposible, a información está na web colgada e 
publicítase como a toda a cidadanía. 
 
A Sra. Barros pregunta que porque é imposible se pasa protección civil corenta veces 
polo mesmo sitio, engadindo que antes se lle levaba. 
 
4.- A Sra. Barros pregunta porque non se lle comunicou aos grupos políticos as bases 
dunha convocatoria pública de subvencións para entidades sen ánimo de lucro para o 
ano 2009. 
 
A Sra. Hermida resposta que está no BOP e que se enviou nun correo particular ás 
asociacións para que así vaian programando as súas actividades. 
 
A Sra. Barros refírese ao crédito de 20.000 € para todas as asociacións que hai sen 
ánimo de lucro. 
 
A Sra. Hermida explica que se trata dunha convocatoria de subvencións aproveitando o 
remanente que quedou deste ano, que non é a convocatoria xeral e que é so para 
gastos correntes, como se desprende das bases. Explica que a convocatoria de 
subvencións xerais faise sempre con cargo aos orzamentos do ano seguinte. Neste 
momento quedaban 20.000 euros na partida de subvencións, podendo deixar que eses 
cartos desaparecen ou ven facer esa convocatoria que non ten que ver coa 
convocatoria xeral. 
 
A Sra. Barros pregunta se vai a saír outra convocatoria de subvencións. 
 
A Sra. Hermida resposta que si como se fixo outros anos. 
 
A Sra. Barros pide que se lle aclare ás asociacións porque as se estarán tirando dos 
pelos. 
 
A Sra. Hermida explica que as asociacións non teñen dúbida ningunha xa que 
ningunha chamou para pedir aclaracións. 
  
A Sra. Barros sinala que as asociacións están moi preocupadas, polo que debe ser que 
non o entenderon. 
 
A Sra. Hermida reitera que as asociacións o entenderon e non teñen dúbida ningunha. 
 
A Sra. Barros insiste en que se o di é porque as asociacións están preocupadas por 
este tema. 
 
O Sr. Alcalde resposta que se o di é porque é moi osada falando en nome de todo o 
tecido asociativo, pero que esa osadía non lla vai a baremar. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e vinte e cinco 
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 
acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 
 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  16/ 2009 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 30 DECEMBRO DE 2009 – 

 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (sede provisional do Concello por atoparse en 

obras a Casa Consistorial), a trinta de decembro de dous mil nove, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 

D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco 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 

 

Secretaria Xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora Acctal.: 

D.. Pilar Sueiro Castro 
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ORDE DO DÍA 

1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 28 DE OUTUBRO E 25 DE 
NOVEMBRO. 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  780/09 Á 857/09). 
 
3º.-  DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2008. 

4º.- DICTAME DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO  SERVIZO DE 

RECOLLIDA DOS RSU E LIMPEZA VIARIA. 

5º.- MOCIÓNS  
 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 
estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 
seguintes: 
 

1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 28 DE OUTUBRO E 25 DE 
NOVEMBRO. 
 

Acta da sesión ordinaria do día 28 de outubro de 2009. 
 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/10/09. 
 
 
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 
unanimidade. 
 

Acta da sesión ordinaria do día 25 de novembro de 2009. 
 
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular 
algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/11/09. 
 
 
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 
unanimidade. 
 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  780/09 Á 857/09). 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 20 de 
novembro ata o 22 de decembro de 2009, que comprenden os números 780 ao 857 e 
que segundo indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da 
Corporación para a súa consulta se así o desexan. 
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O Pleno da Corporación dase por enterado. 
 
3º.-  DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2008. 

O Sr. Alcalde da conta da liquidación do exercicio 2008 nos termos seguintes: 

 
“DACIÓN DE CONTA 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do disposto 
no artigo 193.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL, e na Resolución de Alcaldía de data 
04/09/2009. 
 
DOU CONTA ao Pleno da Corporación dos resultados da Liquidación do exercicio 2008, có 
seguinte resumo: 
 
RESULTADO ORZAMENTARIO     -1.722.243,92€ 
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO      -452.992,81€ 
REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS - 2.956.407,.15€   
REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GFA              +451.984,81€ 
REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL              2.496.607,33€    
 
Teo, 10 de decembro de 2009. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Alcalde explica que se trata de datos que xa figuraban na conta xeral pero que 
por lei hai que dar conta ao Pleno.  
 
Advertido un erro no documento transcrito, o Sr. Alcalde advirte que a referencia ó 
remanente de Tesourería total é negativo, sendo polo tanto de   - 2.496.607,33€. 
 

4º.- DICTAME DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO  SERVIZO DE 

RECOLLIDA DOS RSU E LIMPEZA VIARIA. 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto Edreira. 
 
O Sr. Sisto da conta da proposta da Alcaldía de 17/12/2009, ditaminada 
favorablemente pola Comisión Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos 
de 23/12/2009, coas aportacións incorporadas nas mesma. 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 

 

Considerando que é preciso contratar o servicio de SERVIZO DE RECOLLIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO, dado que o 

actual contrato esta rematado 
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Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Igualdade, 

Benestar, e Servicios Básicos, a adopción do seguinte 

 
ACORDO: 
 
Primeiro.- Proceder a contratación da xestión do servicio de “RECOLLIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE TEO”, 

mediante concesión. 

 

Segundo.- Aprobar os Pregos de cláusulas administrativas  e prescricións técnicas  

que rexeran a contratación que a continuación se transcribe: 

 

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A 
ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE TEO 

 
Primeira.- OBXECTO DO CONTRATO 

 
O obxecto do contrato é a xestión do servizo público de recollida de residuos sólidos urbanos no 
municipio e o seu transporte á planta de SOGAMA, en Cerceda, así como a limpeza viaria, que 
se levará a cabo de acordo co Prego de prescricións técnicas redactadas ó efecto. 
 
A explotación do servizo realizarase mediante a modalidade de concesión pola que o empresario 
xestionará o servizo ao seu propio risco e ventura. 
 
O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de xestión de servizos públicos tal e 
como establece o artigo 8 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, (en 
diante LCSP). 
 
Segunda.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto, no que todo empresario interesado 
poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato 
cos licitadores, de acordo co disposto no artigo 141 da LCSP. 
 
A valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa  farase atendendo a 
criterios directamente relacionados co obxecto do contrato de acordo coa  cláusula novena 
deste Prego. 
 

Terceira.- RÉXIME ECONÓMICO DA CONCESIÓN 
O adxudicatario terá dereito a contraprestación económica que vira determinada polo importe 
do canon que deberá abonar o Concello, de acordo co remate ofertado polo adxudicatario. 
 
O tipo máximo de licitación do canon a abonar polo Concello será de 697.917,60 € anuais, IVE 
incluído (601.653,10 € de valor estimado do contrato  mais 96.264,50 € de IVE).  
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Ao devandito canon deberáselle restar o importe da compensación pola recollida selectiva dos 
envases lixeiros e do vidro, que será cobrada directamente polo concesionario, para o que o 
Concello delegará dito cobro.  
 
O prezo do contrato abonarase ó adxudicatario fraccionadamente por mensualidades vencidas, 
mediante presentación de factura correspondentes ó mes da prestación. 
 
No caso de que sexa prorrogado o contrato o importe do canon será revisado en función do IPC. 
 
O Concello comprométese a restablecer o equilibrio económico da concesión de acordo co 
establecido nos apartados 4 e 5 do artigo 258 da LCSP. 
 
O importe do remate abonarase con cargo á partida 442.22706 do vixente Orzamento 
Municipal, por meses vencidos e previa presentación da factura. 
  
Serán por conta do concesionario tódolos gastos derivados da explotación do servicio de acordo 
coas condicións establecidas neste prego e no prego de prescricións técnicas. 

 

Cuarta.- DURACIÓN DO CONTRATO 
A duración do contrato de xestión de servizo público de recollida de residuos sólidos urbanos no 
municipio e o seu transporte á planta de SOGAMA, en Cerceda, así como a limpeza viaria, será 
de dez anos, contados a partir da data de sinatura da acta de comezo da prestación do servizo. 
 
O contrato poderá prorrogarse por períodos anuais, mediante acordo expreso das partes, 
sempre que as súas características permanezan inalterables e sen que a duración total do 
contrato, incluídas as prórrogas, poida exceder de 12 anos. 
 
A prórroga deberá solicitarse polo concesionario cunha antelación mínima de seis meses antes 
da finalización do contrato ou da súa prorroga, e acordarase polo órgano de contratación, non 
podendo producirse polo consentimento tácito das partes. 

Cando remate o contrato, e en virtude do principio de continuidade na prestación de servizos 
públicos de caráter permanente, o órgano de contratación poderá acordar a prorroga da 
concesión ata que se faga cargo do servizo o novo adxudicatario ou a Administración municipal 
asuma directamente a prestación do servizo. Esta prorroga é obrigatoria para o concesionario, 
e en ningún caso poderá exceder de seis meses. 

 

Quinta.- RESPONSABILIDADE PATRONAL E EXECUCIÓN DO CONTRATO  

O adxudicatario queda obrigado a prestar o servicio con subxección ós Pregos de cláusulas 
administrativas e prescricións técnicas, exercendo pola súa conta a actividade obxecto do 
contrato, para o que deberá contratar co persoal preciso, asumindo as obrigas sociais e 
laborais pertinentes, sen que en ningún caso se estableza relación algunha entre o persoal 
contratado polo adxudicatario e o Concello. 

O Concello velará pola boa marcha do servicio para o que poderá solicitar ó contratista canta 
información e documentos sexan necesarios para  comprobar o cumprimento das obrigacións 
sinaladas no presente prego e na oferta presentada polo contratista. 
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Se o Concello observa deficiencias na prestación do servicio, de oficio ou por denuncia, 
poñerao en coñecemento do contratista por escrito para que adopte as medidas correctoras 
correspondentes, sen prexuízo da imposición das sancións que procedan. 

O contratista queda obrigado a resarcir dos danos e prexuízos causados a terceiros por dolo ou 
neglixencia nas operacións que requira a execución do contrato. A tales efectos deberá 
contratar unha póliza de seguros para cubrir a responsabilidade patronal, civil e patrimonial 
por importe non inferior a 300.000.- euros, debendo depositar no Concello o xustificante do 
pago das primas correspondentes. 

 

Sexta.- SUBROGACIÓN DE PERSONAL 

O adxudicatario está obrigado a subrogarse na contratación do persoal incluído no anexo 
correspondente, no que constan as condicións dos traballadores, e con aplicación do convenio 
colectivo en vigor.  

Os licitadores deberán ter en conta as condicións laborais dos empregados para elaborar as 
súas ofertas e estudos económicos.  
 

Sétima.- PRESENTACION DE PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN 
Poderán ser licitadores as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan 
plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibicións para contratar, reguladas no 
artigo 49 da Lei 30/ 2007 de contratos do sector público, e acrediten a súa solvencia económica, 
financeira e técnica ou profesional. 
 
As ofertas presentaranse no rexistro xeral do Concello de Teo , en horario de atención ao 
público, dentro do prazo de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da 
publicación da licitación no BOP e no perfil do contratante. 
 
 Así mesmo as proposicións poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por medios 
electrónicos, informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4 
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común. 
 
Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data de envío e 
anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no 
mesmo día, consignándose o número do expediente, título completo do obxecto do contrato e 
nome do licitador. 
Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir os requisitos 
establecidos na disposición adicional décimo novena da LCSP. 
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, nin poderá subscribir ningunha 
proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente, tampouco poderá figurara en 
máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as 
propostas por el subscritas. 
 
A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicional polo empresario das 
cláusulas do presente Prego e do Prego de prescricións técnicas. 
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en dous sobres pechados, 
asinados polo licitador e con indicación do domicilio a efectos de notificacións, nos que se fará 
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constar a denominación do sobre e a lenda “Proposición para licitar á contratación da xestión 
do servizo público de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria no Concello de 
Teo” 
 A denominación dos sobres é a seguinte: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica e Documentación Técnica. 

Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autentificadas, conforme 
á lexislación en vigor. 
Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como unha relación numerada 
dos mesmos: 
 

1. SOBRE A, subtitulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 
Conterá a seguinte documentación: 
 

a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario. 
a).1.- Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 
 
a).2.- Persoas xurídicas: escritura de constitución, modificación no seu caso, inscrita no 

Rexistro Mercantil  se este requisito fose esixible, ou estatutos ou acto fundacional no que 
consten as normas polas que se regula a súa actividade inscritos no correspondente rexistro 
oficial. 
 

 
a).3.- Empresarios comunitarios: a personalidade xurídica das empresas non españolas 

que sexan membros da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro 
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde estea establecida ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 

 
a).4.- Empresarios non comunitarios: a personalidade das empresas estranxeiras que non 

pertenzan a Unión Europea acreditarase mediante un informe da Misión Diplomática 
Permanente de España no estado correspondente ou da oficina Consular do ámbito territorial 
onde radique o domicilio da empresa. 

 
b) Documentos que acrediten a representación. 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate dunha sociedade ou persoa xurídica,  
presentará copia notarial do poder de representación, bastanteado pola Secretaría do Concello. 
 
 Se o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro Mercantil, 
cando sexa esixible legalmente. 
 
 Igualmente a persoa con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 
fotocopia compulsada do seu documento nacional de identidade. 
 

c) Declaración responsable de non estar incurso nunha prohibición para contratar. 

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
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prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 49 da LCSP. 
 
Esta declaración incluirá a manifestación de atoparse ao corrente do cumprimento das 
obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen 
prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da 
adxudicación definitiva, polo empresario a favor do que se vaia efectuar esta. 
  

d) Acrediten a solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 
 

 A solvencia do empresario acreditarase: 
 

d).1.- A solvencia económica e financeira do empresario acreditarase polos seguintes 
medios: 

 
- Declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, no seu caso, xustificante da 

existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais.  
 
- Declaración sobre o volume global de negocios no ámbito das actividades 

correspondentes ao obxecto do contrato, referido aos últimos tres exercicios. 
 
d).2.- A solvencia técnica ou profesional do empresario deberá apreciarse tendo en 

conta os seus coñecementos técnicos, eficacia, experiencia e fiabilidade, o que poderá 
acreditarse, segundo o obxecto do contrato, por os seguintes medios: 

 
a) Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos 

que inclúa importe, datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos. Os servizos ou 
traballos efectuados acreditaranse mediante os correspondentes certificados expedidos polos 
órganos competentes. 

 
b) Relación do persoal técnico ou das unidades técnicas participantes no contrato, tanto 

as que estean integradas na empresa como as que non. 
 
c) Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas polo empresario para 

garantir a calidade e dos medios de estudio e investigación da empresa. 
 
e) Declaración de sometemento xurisdicción española  

 As empresas estranxeiras presentarán declaración de someterse á Xurisdicción dos Xulgados e 
Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou 
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional 
estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. 

 

2. SOBRE B, subtitulado: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA” 

a) Proposición económica.- Presentarase conforme ao seguinte modelo: 
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«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

__________________, r/ ____________________, n.º ______, con DNI n.º ______________, 

en representación da Entidade ___________________, con CIF n.º ___________, decatado do 

expediente para a contratación da xestión do servizo público de recollida de residuos sólidos 

urbanos  e limpeza viaria no concello de Teo, mediante a modalidade de concesión por 

procedemento aberto, fago constar que coñezo os Pregos que sirve de base ao contrato que 

acepto integramente, e tomo parte na licitación comprometéndome a levar a cabo o obxecto do 

contrato polo importe seguinte: 

Canon: _________________ euros anuais e ______________ euros correspondentes ao 

Imposto sobre o Valor Engadido. 

En ____________, a _____ de ________ de 20__. 

 

Sinatura do licitador, 

Asdo.: _________________». 

 

b) Documentos que permitan á Mesa de Contratación valorar as condicións das ofertas 

segundo os criterios de adxudicación. 

 

b).1.- Proxecto de explotación que incluirá o estudio económico financeiro da 
explotación do servizo. 

 
b).2.- Plan de melloras na prestación do servicio, no seu caso. 
 
b).3.- Relación de servicios realizados polo licitador de índole similar ao do contrato. 
 

Oitava.- GARANTÍA PROVISIONAL  

De conformidade co establecido no artigo 91 da LCSP os licitadores deberán constituír 
garantía provisional por importe do 3% do importe de licitación; IVE excluído. 

 
Novena.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa atenderase os 
seguintes criterios de adxudicación: 
 

— 1.-Oferta económica: de 0 a 40 puntos. 
 
Neste apartado á empresa que presente a maior porcentaxe de baixa outorgaráselle a 
puntuación máxima (40 puntos) e o resto das ofertas aplicaráselle os puntos que lle 
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correspondan proporcionalmente de acordo coa seguinte regra X= porcentaxe de baixa x 
40/maior porcentaxe de baixa. 
 

— 2.-Proxecto de explotación do servizo: de 0 a  20 puntos. 
 
Neste apartado valoraranse: 
 
- Sistemas de organización do traballo diario, controis, avaliacións e coordinación das 

diferentes tarefas. 
-  
- Plantilla de persoal: os licitadores deberán especificar o número de profesionais, co seu 

perfil, que dedicarán á prestación do servizo. 
 

— 3.-Melloras propostas: de 0 a 15 puntos. 
 

 As melloras propostas deberán estar valoradas economicamente e farán referencias os medios 
materiais e persoais que o empresario asigne ao servicio a maiores dos medios necesarios para 
a prestación do servicio de acordo cos Pregos . 
            

— Experiencia na prestación de servizos similares: de 0 a 10 puntos. 
 
 Valorarase a razón de 0,10 puntos por ano de servicios similares prestados pola empresa 
licitadora, que sexan acreditados documentalmente mediante certificados expedidos por órgano 
competente. 
 
Decima.- MESA DE CONTRATACIÓN 

A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 10 da Disposición Adicional 
Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, estará  constituída 
polos seguintes membros: 
Presidente: O Alcalde, ou concelleiro/a que o substitúa  
Vocales 
—  A Secretaria do Concello. 
—  A Interventora do Concello. 
—  O Concelleiro de servicios básicos. 
— Un concelleiro designado polo grupo municipal do PP.  
Secretario/a: Un/ha funcionario/a do Concello designado/a polo Alcalde. 
 
Suplentes: Os membros da Mesa de contratación poderán ser substituídos por causa xustificada. 
A estes efectos a Secretaria e a Interventora serán substituídas pola funcionaria que legalmente 
as substitúan, o concelleiro de servicios básicos polo concelleiro de urbanismo, vivenda e 
infraestructuras, e o concelleiro do grupo municipal do PP, por outro concelleiro proposto polo 
seu grupo municipal. 

 

Décimo primeira.- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN 

O Concello ostenta a facultade de interpretar o contrato, resolver as dúbidas que ofreza o seu 
cumprimento, podendo modificalo por razón de interese público e acordar a súa resolución se o 
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estima necesario, tal como establece o artigo 194 da LCSP, sendo de aplicación os artigos 258 e 
seguintes da mesma. 
 

Décimo segunda.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS E ADXUDICACIÓN PROVISIONAL. 

A Mesa de Contratación constituirase o sexto día hábil, contado dende o día seguinte ó do 
remate do prazo de presentación das proposicións, ás doce horas, co obxecto de cualificar a 
documentación administrativa contida nos sobres «A».  

A Mesa de contratación poderá, se o estima oportuno, conceder un prazo non superior a tres 
días para que os licitadores corrixan os defectos ou omisións emendables que observe na 
documentación presentada.  

Posteriormente, en acto público ao que serán convocados os licitadores, procederá á apertura e 
exame do sobre «B», podendo nese momento a Mesa solicitar cantos informes técnicos 
considere precisos. 
 
Recibidos os informes a Mesa de Contratación realizará proposta de adxudicación provisional 
ao órgano de contratación.  
 
A proposta de adxudicación non crea dereito algún a favor do licitador proposto fronte á 
Administración, non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de 
acordo coa proposta formulada pola Mesa de contratación deberá motivar a súa decisión. 
 
A adxudicación provisional do contrato deberá efectuarse no prazo de dez días desde a apertura 
das proposicións económicas, debendo notificarse a mesma aos licitadores e publicarse no 
perfil do contratante do Concello. 
 
Décimo terceira.- GARANTÍA DEFINITIVA 

O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá constituír garantía 
definitiva por importe do 5% do prezo de adxudicación, excluído o IVE. 
A garantía poderá prestarse en calquera das formas previstas no artigo 84 da LCSP, e 
responderá dos conceptos recollidos no artigo 88 da mesma. 
 
Dadas as características do contrato a devolución da garantía definitiva producirase o remate 
do contrato, unha vez que quede garantido o cumprimento satisfactorio do mesmo, e previo 
expediente administrativo que se tramitará de acordo co establecido no artigo 90  da LCSP. 
 

Décimo cuarta.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA. 

A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de que 
transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación no Perfil de 
contratante. 
 
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá aportar os documentos acreditativos de 
estar ao corrente coas súas obrigacións tributarias e da Seguridade Social, de haber constituído 
a garantía definitiva.  
 
A adxudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro dos dez días hábiles seguintes a 
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aquel en que expire o prazo para que o adxudicatario presente a documentación sinalada no 
apartado anterior. 
 
Cando o adxudicatario provisional non cumpra as condicións necesarias para ser adxudicatario 
definitivo, antes de proceder a unha nova convocatoria a Administración poderá efectuar a 
adxudicación ao licitador ou licitadores seguintes a aquel, pola orde en que quedasen 
clasificadas as súas ofertas. 
 
Décimo quinta.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro dos dez días 
hábiles seguintes a contar desde a data da notificación da adxudicación definitiva, constituíndo 
dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. 
  
O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu cargo 
os correspondentes gastos. 
 

Décimo sexta.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS. 

Dereitos do Contratista 
— Obter a adecuada compensación económica para manter o equilibrio económico da 
concesión, no suposto de modificacións do servizo impostas pola Corporación que aumenten os 
costos ou diminúan a retribución; e nos casos en que por causas alleas ás partes contratantes 
alteráranse as bases económicas da concesión contempladas no momento do seu outorgamento. 
 
Obrigacións do Contratista 

Ademais das obrigacións xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son 
obrigacións específicas do contratista as seguintes: 
 
— Prestar o servizo coa continuidade convida e garantir aos particulares o dereito a utilizalo 
nas condicións que fosen establecidas. 
— Coidar a boa orde do servizo, podendo dictar as oportunas instruccións, sen prexuízo dos 
poderes de policía atribuídos á administración. 
 
— Indemnizar os danos que se causen a terceiros como consecuencia das operacións que 
requira o desenvolvemento do servizo, excepto cando o dano sexa producido por causas 
imputables á Administración. 
 
— Respectar o principio de non discriminación por razón de nacionalidade, respecto das 
empresas de Estados membros da Comunidade Europea ou signatarios do Acordo sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial do Comercio, nos contratos de subministración 
consecuencia do de xestión de servizos públicos.  
 
— Cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, de seguridade social e de prevención de 
riscos laborais. 
 
— Dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais suficientes 
para o seu cumprimento, esta obrigación considérase esencial. (Artigo 53.2 da Lei 30/2007, de 
30 de outubro, de Contratos do Sector Público). 
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— Abonar os gastos e impostos do anuncio ou anuncios de licitación e adxudicación ata o límite 
máximo de 10% do importe do remate do contrato, así como calquera outros que resulten de 
aplicación, segundo as disposicións vixentes na forma e contía que estas sinalen. 
 

Obrigacións do Concello 

— Poñer a disposición do contratista os medios necesarios para a prestación do servizo. 
 
—Se o Concello non fixera efectiva ao contratista a contraprestación económica ou non 
entregase os medios auxiliares a que se obrigou no contrato dentro dos prazos previstos no 
mesmo e non procedese a resolución do contrato, o contratista terá dereito ao interese de 
demora das cantidades ou valores económicos que aqueles signifiquen, de conformidade co 
establecido no artigo 200 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. 

 

Décimo sétima.- REVERSIÓN. 

Cando finalice o prazo contractual o servizo reverterá á Administración, debendo o 
adxudicatario entregar aqueles elementos aos que estea obrigado con arranxo ao contrato e no 
estado de conservación e funcionamento adecuado, excluíndose do mesmo os solares e naves de 
propiedade do adxudicatario.  

Un ano antes da finalización do contrato, o Concello designará un Inspector Técnico, de acordo 
co disposto no artigo 131 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.  
 

Décimo oitava.- EXECUCIÓN  E MODIFICACIÓN DO CONTRATO. 

O contratista está obrigado a prestar o servizo con estrita suxeición ás características 
establecidas no contrato. 
 
En todo caso, a Administración conservará os poderes de policía necesarios para asegurar a 
boa marcha dos servizos de que se trate. 
 
A Administración poderá modificar por razóns de interese público as características do servizo 
contratado e as tarifas que han de ser abonadas polos usuarios. 
 
Cando as modificacións afecten ao réxime financeiro do contrato, a Administración deberá 
compensar ao contratista de xeito que se manteña o equilibrio económico do contrato. Non 
procederá tal compensación, no caso de que os acordos que dite a Administración respecto ao 
desenvolvemento do servizo carezan de transcendencia económica. 
 
A Administración deberá restablecer o equilibrio económico do contrato, en beneficio de 
calquera das partes nos seguintes supostos: 
 
a) Cando a Administración modifique, por razóns de interese público, as características do 
servizo contratado. 
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b) Cando actuacións da Administración determinaran de forma directa a ruptura substancial da 
economía do contrato. 
 
c) Cando causas de forza maior determinaran de forma directa a ruptura substancial da 
economía do contrato, entendéndose por «forza maior» o disposto no artigo 214 da Lei 30/2007, 
de 30 de outubro. 
 
O restablecemento do equilibrio económico do contrato  realizarase mediante medidas que 
poderán consistir nas modificacións das tarifas a abonar polos usuarios, a reducción do prazo 
do contrato, e en xeral, en calquera modificación das cláusulas de contido económico do 
contrato. 
 
Para os casos de forza maior e de actuacións da administración que determinen de forma 
directa a ruptura substancial da economía do contrato, poderá prorrogarse o prazo do contrato 
por un período que non exceda dun 10 por cento da súa duración inicial, respectando os límites 
máximos de duración previstos legalmente. 
 
As modificacións do contrato deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 140 da Lei 
30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público. 

 
Décimo novena.- INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E PENALIDADES. 

 A) Incumprimento 

Se do incumprimento por parte do contratista derivárase perturbación grave e non reparable 
por outros medios no servizo público e a Administración non decidise a resolución do contrato, 
poderá acordar a intervención do mesmo ata que aquela desapareza. En todo caso, o contratista 
deberá abonar á Administración os danos e prexuízos ocasionados. 
 
B) Penalidades por Incumprimento 

Cando o contratista incumprise a adscrición á execución do contrato de medios persoais ou 
materiais suficientes para elo, impoñeranse penalidades ata un máximo do 10% do prezo do 
contrato. 
 
Se o incumprimento é considerado como moi grave e atendendo á súa condición de deber 
esencial, poderá dar lugar á resolución do contrato. 
As penalidades impoñeranse por acordo do órgano de contratación, adoptado a proposta do 
responsable do contrato que se designe, que será inmediatamente executivo, e faranse efectivas 
mediante deducción das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban abonarse 
ao contratista ou sobre a garantía cando non poidan deducirse das mencionadas certificacións.  

 

Vixésima.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO. 

A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego; nos fixados nos 
artigos 206, con excepción dos supostos contemplados nas súas letras e) e f); e no artigo 262 da 
LCSP. 
 



 

 - 15 - 

Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva, sen 
prexuízo da indemnización polos danos e prexuízos orixinados á Administración, no que 
excedan do importe da garantía. 

 
Vixésimo Primeira.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO. 

O contrato terá carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción 
rexerase polo establecido neste Prego, e para o non previsto nel, será de aplicación a Lei 
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e o Real Decreto 1098/2001, de 12 
de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeneral da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas, e polo Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmene a Lei 
30/2007, supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu 
defecto, as normas de dereito privado. 
 
 A xurisdicción contencioso administrativa será a competente para resolver as controversias que 
xurdan entre as partes na aplicación do presente contrato, de conformidade co disposto no 
artigo 21.1 da citada LCSP. 
 

En Teo, 17 de decembro de 2009 

O Alcalde, 

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN O CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO 

PÚBLICO, MODALIDADE DE CONCESIÓN, “RECOLLIDA DOS RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA 

VIARIA 

1. OBXECTO DO CONCURSO  

O obxecto é a contratación administrativa por parte do Concello de Teo, mediante concurso por procedemento 
aberto e tramitación ordinaria, dos servizos de: 

1.1. RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS  

a) Recollida da fracción resto  

b) Recollidas selectivas de envases lixeiros e vidro 

c) Outros servizos de recolleita  

d) Transporte dos residuos urbanos  

e) Mantemento, conservación e limpeza dos colectores  

1.2. LIMPEZA PÚBLICA  

a) Limpeza viaria  

b) Outros servizos de limpeza  

1.3. SERVIZOS COMÚNS 

Que serán prestados no Termo Municipal de Teo de acordo coas prescricións recollidas no presente 
prego, no prego administrativo, e na oferta que presenten os licitadores.  
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2. DURACIÓN DO CONTRATO  

A duración do contrato será de dez (10) anos, contados a partir da data de sinatura do Acta de comezo de 
prestación do servizo. Antes da finalización do prazo establecido, o contrato poderá ser prorrogado, por sucesivos 
períodos anuais, mediante acordo expreso de ambas as partes contratantes, sen que a duración total do contrato, 
incluídas as prórrogas, poida exceder de doce (12) anos. As prórrogas deberán ser solicitadas polo concesionario 
cunha antelación mínima de seis meses antes da finalización do contrato.  

No caso de vencemento normal do contrato, ou anormal pola súa resolución ou declaración de caducidade, e co 
obxecto de garantir a continuidade do servizo, o órgano de contratación poderá acordar que o concesionario 
continúe na xestión do servizo ata que o novo adxudicatario se faga cargo do servizo ou a Administración municipal 
o asuma directamente sen que, en ningún caso, este período poida exceder dun (1) ano.  

3. PREZO DO CONTRATO  

O orzamento base de licitación do contrato é de 697.917,60 €/ano (I.V.E. incluído), debendo as empresas licitadores 

presentar necesariamente unha oferta económica que será valorada no concurso. Esta oferta debe incluír todos os 
gastos que o adxudicatario debe asumir para a correcta execución do contrato e o cumprimento íntegro de todas as 
obrigacións derivadas directa ou indirectamente de devandita execución, conforme ao presente prego, ao de 
prescricións administrativas e aos restantes documentos contractuais, así como á normativa de calquera tipo 
aplicable a este contrato.  

A retribución do concesionario realizarase mediante pago de facturas mensuais, a meses vencidos de acordo aos 
prezos resultantes do mesmo, tendo en conta os custos unitarios ofertados polo contratista e incrementadas cos 
servizos extraordinarios ou extracontractuais derivados de modificacións ordenadas pola Administración.  

Con este fin, o concesionario deberá presentar a factura ao Concello nos 7 primeiros días naturais do mes seguinte 
ao de prestación dos servizos. Na devandita factura deberanse indicar, por separado, os conceptos e importes dos 
servizos prestados, de maneira que se poidan restar, no seu caso, importes por servizos non prestados, prestados 
de xeito incompleto, ou as sancións a que houbese lugar. A factura será dilixenciada polo Responsable municipal da 
supervisión do contrato, procedéndose á súa aprobación. O importe será pagado dentro dos sesenta días seguintes 
á data da conformidade documental. 

4. RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS  

4.1. CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Os licitadores proporán para cada un dos servizos de recollida os sistemas máis eficaces para a súa 
prestación, tendo en conta as características do Municipio, cumprindo toda a lexislación en vigor que sexa de 
aplicación e de acordo coas condicións establecidas nas bases do concurso.  

Deberán incluír na súa oferta, como mínimo, e detallados para cada un dos residuos a recoller, os seguintes 
apartados :  

� Descrición de cada servizo e forma na que se realizará, incluíndo operacións, sistemas de prestación 
e debida xustificación de todo iso.  

� Despregue no espazo, rendementos e sectorización incluíndo zonas, sectores, rúas, etc. 

� Programación das distintas tarefas, frecuencia, quendas, horarios, composición dos equipos e 
número de itinerarios necesarios.  

� Medios humanos directos necesarios con categorías, dedicación, quendas e absentismo.  

� Relación de medios materiais, incluíndo descrición de maquinaria e colectores. 
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Non se permitirá o transvasamento de lixos dun vehículo a outro na vía pública salvo casos de imperiosa 
necesidade, como avaría grave ou sinistro, suposto no que o transvasamento producirase de forma que non 
se produzan derrames ou malos cheiros.  

Os vehículos do servizo situaranse no posible de forma que non obstaculicen o tránsito na vía pública, 
respectarán a ordenación Municipal do tráfico e non poderán estar estacionados ou aparcados na vía pública.  

4.2. RECOLLIDA DA FRACCIÓN RESTO  

O servizo consiste na recollida da fracción resto (materia orgánica e outros) dos Residuos Urbanos de 
carácter domiciliario que, seleccionada en orixe polos cidadáns e colocada en bolsas, sexa depositada nos 
colectores que se atoparán nas proximidades dos domicilios ou establecementos públicos e privados, 
comercios, oficinas, hoteis, bares, talleres, etc.  

A frecuencia de recollida na zona urbana, delimitada como “Ámbito de solo urbano” (cor laranxa intenso) nos 
PLANOS A que acompañan este prego será diaria, excepto domingos e festivos, e sen que, en ningún caso, 
poida haber máis dun día sen servizo. O servizo realizarase en horario nocturno, agás excepcións autorizadas 
expresamente polo Concello. 

Nos núcleos e zonas do Concello non sinaladas como urbanas no citado PLANO A, a recollida será coa 
frecuencia de tres veces a semana, independentemente da existencia de festivos. Para iso os licitadores 
deberán xustificar adecuadamente todas as características do servizo proposto.  

O servizo realizarase recollendo os residuos dos recipientes que os conteñan e depositándoos en vehículos 
recolectores-compactadores, recolocando os colectores unha vez baleiros ao lugar de orixe, sexan superficiais 
ou soterrados. A devandita operación realizarase co máximo coidado para non ensuciar as beirarrúas e 
calzadas, debendo proceder inmediatamente á limpeza dos produtos que se vertan na manobra.  

No caso de atopar bolsas do lixo ou obxectos sen bolsa no exterior dos colectores procederase á súa 
recollida, sinalando nos partes de ruta esta incidencia para a súa comunicación ao Concello que poñerá os 
medios necesarios para evitar que estas situacións se reproduzan. 

A empresa adxudicataria deberá remitir informes mensuais indicando os seguinte:  

� Servizos realizados, con indicación de quendas e horarios. 

� Peso dos residuos recollidos en cada porte e en cada servizo.  

� Peso total mensual dos mesmos.  

� Número de días do mes de recollida.  

� Parte de incidencias 

4.3. RECOLLIDAS SELECTIVAS  

O servizo comprende a recollida das distintas fraccións que separan os cidadáns en orixe, e depositan en 
colectores habilitados a tal fin, como son os envases lixeiros, o vidro e as pilas, quedando excluída deste 
prego a recollida de papel e cartón.  

4.3.1. RECOLLIDA DE ENVASES LIXEIROS 

O servizo consiste na recollida de envases lixeiros que, seleccionados en orixe polos cidadáns e 
colocados en bolsas, sexan depositados nos colectores que se atoparán nas proximidades dos 
domicilios ou establecementos públicos e privados, comercios, oficinas, hoteis, bares, talleres, etc.  
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A recollida dos residuos dos colectores amarelos realizarase nos días e horarios que se establezan no 
plan de explotación presentado polo adxudicatario, sen prexuízo do dereito do Concello a modificar 
estas especificacións sen menoscabo, no seu caso, de compensar economicamente á empresa cando 
se acredite que tales modificacións implican unha rotura do equilibrio económico do contrato. A 
frecuencia mínima admitida para a recollida desta fracción será semanal. 

En todo caso, a concesionaria estará obrigada a facer todas as recollidas extraordinarias e necesarias 
para evitar calquera desbordamento dos colectores, nos lugares en que sexan precisas. 

O servizo realizarase en horario diúrno ou nocturno. O servizo incluirá todas as zonas e núcleos do 
termo municipal que, actualmente ou nun futuro, dispoñan de colector amarelo.  

O servizo realizarase recollendo os residuos dos recipientes que os conteñan, e depositándoos en 
vehículos recolectores-compactadores, recolocando os colectores unha vez baleiros ao lugar de orixe, 
sexan de superficie ou soterrados. A devandita operación realizarase co máximo coidado, para non 
ensuciar as beirarrúas e calzadas, debendo proceder inmediatamente á limpeza dos produtos que se 
vertan na manobra.  

No caso de atopar bolsas do lixo ou obxectos sen bolsa no exterior dos colectores procederase á súa 
recollida, sinalando nos partes de ruta esta incidencia para a súa comunicación ao Concello que poñerá 
os medios necesarios para evitar que estas situacións se reproduzan. 

A empresa adxudicataria deberá remitir informes mensuais indicando os seguinte:  

� Servizos realizados, con indicación quendas e horarios. 

� Peso dos residuos recollidos en cada porte e en cada servizo.  

� Peso total mensual dos mesmos.  

� Número de días do mes de recollida.  

� Parte de incidencias 

4.3.2. RECOLLIDA DE VIDRO  

O servizo consiste na recollida do vidro que, seleccionado en orixe polos cidadáns, sexa depositado nos 
colectores que se atoparán nas proximidades dos domicilios ou establecementos públicos e privados, 
comercios, oficinas, hoteis, bares, talleres, etc.  

A recollida dos residuos dos colectores de vidro realizarase nos días e horarios que se establezan no 
plan de explotación presentado polo adxudicatario, sen prexuízo do dereito do Concello a modificar 
estas especificacións sen menoscabo, no seu caso, de compensar economicamente á empresa cando 
se acredite que tales modificacións implican unha rotura do equilibrio económico do contrato. A 
frecuencia mínima admitida para a recollida desta fracción será de dez días. 

En todo caso, a concesionaria estará obrigada a facer todas as recollidas extraordinarias e necesarias 
para evitar calquera desbordamento dos colectores, nos lugares en que sexan precisas. 

O servizo realizarase en horario diúrno e incluirá todas as zonas e núcleos do termo municipal que 
actualmente ou nun futuro dispoñan de colector de vidro.  

Os licitadores poderán propoñer a entidade ou persoa xurídica á que se lle entregarán estes residuos, 
podendo ser o propio concesionario o que se faga cargo da súa xestión se estivese autorizado 
legalmente a desenvolver esa actividade.  
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O servizo realizarase recollendo o vidro dos recipientes que o conteña, depositándoo en vehículos 
recolectores e recolocando os colectores unha vez baleiros ao lugar de orixe, sexan de superficie ou 
soterrados, cos accesorios perfectamente encaixados. A devandita operación realizarase co máximo 
coidado, para non ensuciar as beirarrúas e calzadas, debendo proceder inmediatamente á limpeza dos 
produtos que se vertan na manobra.  

No caso de atopar recipientes de vidro no exterior dos colectores procederase á súa recollida, sinalando 
nos partes de ruta esta incidencia para a súa comunicación ao Concello que poñerá os medios 
necesarios para evitar que estas situacións se reproduzan. 

A empresa adxudicataria deberá remitir informes mensuais indicando o seguinte:  

� Servizos realizados, con indicación quendas e horarios. 

� Peso dos residuos recollidos en cada porte e en cada servizo.  

� Peso total mensual dos mesmos.  

� Número de días do mes de recollida.  

� Parte de incidencias 

4.3.4. RECOLLIDA DE PILAS  

O servizo consiste na recollida de pilas usadas que, seleccionadas en orixe polos cidadáns, sexan 
depositadas nos colectores que se atopen na vía pública, establecementos comerciais ou dotacionais 
(Centros de saúde, Colexios, Concello, etc).  

A frecuencia de recollida será a necesaria, e nunca superior a tres meses. O servizo realizarase en 
horario diúrno.  

Os licitadores presentarán un plan de recollida e transporte de pilas usadas indicando o número e 
distribución dos colectores, o número e composición dos equipos de recollida e transporte a utilizar, 
horarios e frecuencia de prestación do servizo.  

A empresa adxudicataria deberá remitir informes trimestrais indicando o seguinte:  

� Servizos realizados.  

� Peso total e caracterización dos residuos.  

4.4. OUTROS SERVIZOS DE RECOLLIDA  

O servizo comprende a recollida de residuos que non poden encadrarse en ningún dos anteriores 
apartados, e que se relacionan a continuación: 

4.4.1. RECOLLIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS  

O servizo consiste na recollida de residuos voluminosos, categoría composta por mobles, 
electrodomésticos, colchóns e somieres, trastes vellos e outros aparellos derivados das actividades 
domésticas de reparación ou substitución do equipamento da vivenda, e que poia súa natureza, 
dimensións, morfoloxía, volume, peso, ou outras características, fai que non poidan ser retirados polos 
servizos convencionais. 

Este servizo prestarase unicamente a veciños particulares e colexios, excluíndose expresamente os 
establecementos comerciais, industrias, centros sanitarios, etc., en relación cos residuos que xera a súa 
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propia actividade comercial ou profesional. Non serán obxecto da presente recollida aqueles produtos 
que conteñan líquidos, e todos os catalogados como residuos perigosos RP´S. 

O servizo realizarase recollendo estes residuos da vía pública, nas inmediacións dos inmobles dos 
usuarios, a solicitude dos interesados mediante aviso telefónico.  

A frecuencia de recollida será, como mínimo, dunha vez ao mes e realizarase en horario diúrno. En 
calquera caso o Concello poderá ordenar a retirada inmediata daqueles aveños que aparezan na vía 
pública e dos que non se poida determinar a súa orixe.  

A empresa adxudicataria deberá remitir un informe mensual indicando o seguinte: 

� Relación de recollidas, indicando residuos, lugar e día de recollida. 

4.4.2. RECOLLIDA DE RESIDUOS VEXETAIS  

Este servizo comprende a recollida de residuos constituídos polos restos de podas, restos de plantas e 
arbustos, e herba resultante das cortas nas vivendas unifamiliares con fincas destinadas a xardín ou 
recreo. 

Para recoller estes residuos depositaranse 10 grandes contedores abertos e con aireación nos 
emprazamentos sinalados polo Concello, procedéndose á súa recollida cada quince días ou, segundo as 
épocas do ano, se fose necesario, con maior periodicidade, pero sempre garantindo a retirada dos 
residuos cando os contedores estean cheos. 

No contedor figurará un número de teléfono no que se poida avisar en caso de saturación. 

O Concello disporá unha superficie nas proximidades do Punto limpo para a concentración destes 
residuos que serán xestionados pola concesionaria do Punto limpo ou polo propio Concello. 

4.4.3. RECOLLIDA DE RESIDUOS DE LIMPEZA VIARIA  

Este servizo consiste na recollida dos residuos procedentes da limpeza das vías públicas, limpezas 
urbanas e recollidas de papeleiras en xeral.  

Os residuos procedentes do varrido manual serán recollidos en bolsas ou sacos de plástico ou material 
resistente ás roturas, non podendo ser depositadas directamente sen envasar no recipiente que os vai 
conter.  

O licitador deberá propor o sistema adecuado para coordinar a retirada destes residuos cos equipos de 
recollida de residuos urbanos e Limpeza Pública, de acordo cos itinerarios, horarios, frecuencias, 
modalidades, etc.  

4.4.4. RECOLLIDA DE ANIMAIS MORTOS NA VÍA PÚBLICA  

Este servizo afecta aos cadáveres ou restos de animais de compañía, das especies canina e felina, así 
como de outras que vivan xeralmente no fogar co obxecto de ser posuídos polo home para servir de 
recreo e como compañeiros.  

Comprende este servizo a retirada daqueles animais dos que se teña coñecemento segundo avisos feitos 
no servizo de atención ao usuario que se implantará. Tamén se desenvolverá traballo cos animais que se 
atopen mortos na vía pública, en coordinación co de limpeza viaria.  

Quedan excluídos desta definición e servizos os animais mortos procedentes de explotacións gandeiras, 
cortes e currais de gando e aves; nestes casos, os seus propietarios ou posuidores estarán obrigados a 
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xestionalos de conformidade co disposto na normativa autonómica correspondente.  

En calquera caso, o servizo realizarase de forma puntual en todos os casos que sexa requirido polos 
servizos técnicos ou a policía municipal.  

O equipo utilizado na recollida deberá ser desinfectado e desinsectado ao final dos traballos.  

O licitador deberá propor o sistema adecuado para coordinar a retirada destes residuos cos equipos de 
recollida de Residuos Urbanos e Limpeza Pública, de acordo cos itinerarios, horarios, frecuencias, 
modalidades, etc.  

A empresa adxudicataria deberá remitir un informe mensual indicando o seguinte:  

� Relación de recollidas, indicando incidencia, lugar e día de recollida.  

5. TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS  

Este servizo consiste no transporte dos residuos urbanos, de xeito inmediato á súa recollida, ao Centro de 
transferencia ou tratamento, que determine o Concello en cada momento, sen que corresponda á Empresa 
adxudicataria o abono dos custos do tratamento dos mesmos.  

Para o presente concurso e aos efectos de cálculo económico, considérase que o destino da fracción non selectiva 
dos residuos é a planta de SOGAMA no concello de Cerceda. No suposto de que o centro de destino se trasladase 
a unha distancia superior ou inferior redimensionaríase o servizo, calculándose os prezos á alza ou a baixa pola 
prestación do mesmo. 

6. INSTALACIÓN, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E LIMPEZA DOS COLECTORES  

Tomando en consideración a dotación existente abaixo detallada, o adxudicatario deberá encargarse de completar 
ou renovar esta dotación mediante a adquisición, instalación e mantemento de todo tipo de colectores (incluído todo 
o sistema de contedores soterrado -gomas, xuntas, centrais hidráulicas- e demais mecanismos necesarios para o 
seu funcionamento) e recipientes normalizados para a prestación da recollida da totalidade das fraccións dos 
residuos urbanos reguladas por este prego, e as reparacións ou substitucións precisas para o mantemento dos 
mesmos.  

6.1. DOTACIÓN DE MEDIOS 

O número de colectores de propiedade municipal utilizados actualmente para a recollida das distintas 
fraccións de residuos no Concello de Teo, son os que se amosan a continuación: 

� Vidro: 60 

� Envases lixeiros: 270 

� Lixo xenérico: 800 (800 litros) e 360 (360 litros) 

A dotación mínima necesaria na actualidade para cubrir as necesidades básicas do concello é a que se recolle 
coa distribución e as localizacións nos PLANOS B que acompañan este prego. A dotación de contedores ven 
expresada en capacidade de contedores de lixo orgánico e xeral (Org), en capacidade de contedores para 
envases lixeiros (Env) e en número de contedores con carga pluma para a recollida selectiva do vidro. As 
zonas urbanas de recollida diaria (identificadas nos PLANOS A) aparecen nos PLANOS B con letras vermellas 
sobre fondo branco e adaptadas ás capacidades dos contedores de carga lateral, mentres que as 
necesidades de recollida en zona non urbana aparecen con cor vermella sobre fondo verde. 

Os licitadores deberán presentar un plan de contedores adecuado ás características do termo municipal de 
Teo e a cada unha das zonas que o integran, segundo as necesidades básicas descritas e garantindo que 
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ningunha das vivendas se atope a máis de 200m dun colector xenérico. No plan establecerá puntos de 
distribución e localización e medios adscritos, detallando as seguintes características dos colectores 
ofertados, tales como número de unidades, volume unitario en litros, peso, medidas, sistema de carga e 
baleirado, material de construción, sistema de peche, etc.  

Os colectores existentes e pertencentes ao Concello que sexan aptos para a prestación do servizo poderanse 
manter e ser tidos en conta polo licitador no estudo de custos e proposta que realice. A empresa 
concesionaria comprométese a completar con novos contedores a dotación existente co obxecto de cubrir as 
necesidades arriba relacionadas e a realizar a completa renovación do material existente no prazo de cinco 
anos, valorándose no concurso a redución deste prazo, o tipo, tamaño e calidade dos contedores ofertados, a 
delimitación de zonas para a súa colocación e medidas tendentes a reducir o seu impacto visual. 

A oferta orientarase á eliminación dos contedores de 360 litros, agás naquelas situacións nas que non sexa 
posíbel outra solución. En calquera caso, na zona urbana de recollida diaria, realizarase no prazo de tres 
meses a renovación completa dos contedores que pasarán a ser de 1200 litros e de carga lateral. 

A concesionaria comprometerase, a partir do primeiro ano dende a sinatura do contrato, a un aporte anual do 
5% dos contedores de cada tipo co obxecto de substituír os deteriorados ou incrementar o número deles. 

Ao longo do período da concesión o Concello poderá decidir un aumento do número de contedores nas zonas 
que considere oportunas. A empresa concesionaria deberá instalalos no prazo de 30 días e asumilos nas súas 
rutas de recollida. As empresas que participen na licitación deberán facer unha oferta de custe contedor/ano, 
para determinar a cantidade na que se incrementaría o custe total do servizo por mor deste incremento no 
número de contedores decidido polo Concello.  

A empresa concesionaria asumirá a recollida e mantemento dos contedores sen distinción que sexan de 
superficie ou soterrados, independentemente de que ao longo do período de concesión se proceda a 
progresivo soterramento dos mesmos. 

Valorarase a acometida de pequenas obras e instalacións para a correcta colocación dos contedores, a 
substitución dos fixacontedores existentes se non son válidos para o modelo de contedor ofertado, e tamén se 
poderán valorar como positivas as iniciativas dirixidas á prevención na xeración e a optimización dos medios 
de depósito conforme á produción estimada. 

6.2. PLAN DE MANTEMENTO 

A empresa concesionaria presentará na licitación un plan para o mantemento, conservación, limpeza e 
desinfección de todos e cada un dos colectores, que incluirá os equipos a empregar e a súa composición, e os 
sistemas de lavado a utilizar. As frecuencias de limpeza e desinfección serán as seguintes:  

� - Colectores de fracción resto:  

-- De xuño a setembro: mensualmente  

-- Resto do ano: cada dous meses  

� - Colectores de envases lixeiros: unha vez cada dous meses.  

� - Colectores de vidro: unha vez cada dous meses.  

As operacións de limpeza efectuaranse con auga e produtos desinfectantes autorizados pola lexislación 
vixente. Estas frecuencias poderán ser modificadas polos servizos técnicos municipais sempre que o aspecto 
dos colectores non fose o adecuado. O adxudicatario deberá notificar ao Concello todas as incidencias 
ocorridas.  
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A empresa concesionaria pasará ao concello bimensualmente un relatorio das datas nas que se realizará a 
limpeza dos contedores polas distintas zonas nos dous seguintes meses 

7. LIMPEZA PÚBLICA 

7.1. CONSIDERACIÓNS XERAIS  

A limpeza pública do Concello de Teo comprende as beirarrúas, calzadas, prazas, mercados, parques e zonas 
en xeral destinadas ao uso público, e realizarase conforme ás seguintes tarefas: 

a) Varrido manual.  

b) Varrido mecánico.  

c) Baldeo - rega mecánica.  

d) Varrido de mantemento  

e) Limpeza e baleirado de papeleiras  

g) Limpeza dos mercados que se realicen na vía pública.  

h) Limpezas en época de festas.  

O licitador debe propoñer para cada un dos servizos os sistemas máis eficaces para a súa prestación, ao 
obxecto de conseguir unha limpeza óptima, ou para os servizos descritos o seguinte: 

� Descrición detallada do servizo, incluíndo operacións, sistemas de prestación e debida 
xustificación de todo elo.  

� Relación de medios humanos con categorías, dedicación, quendas e absentismo. 

� Relación de medios materiais, incluíndo maquinaria e ferramentas. 

� Relación de equipos coa súa composición, debidamente xustificados 

� Relación de zonas, sectores, frecuencias, quendas, horarios e itinerarios de servizo, con planos 
de todo elo. 

Os Licitadores deben ter en conta as características específicas do concello e de cada unha das súas zonas, 
propoñendo os medios e a metodoloxía máis adecuada co obxecto de cumprir a totalidade do servizo e 
manter o municipio nun estado óptimo. 

Os vehículos do servizo situaranse na medida do posible de xeito que non obstaculicen o tránsito na vía 
pública, respectarán as ordenanzas de tráfico e non non poderán estar estacionados ou aparcados na vía 
pública.  

Os licitadores cumprirán escrupulosamente toda a normativa municipal e a lexislación vixente. 

7.2. VARRIDO MANUAL  

Consistirá no varrido diario, coas ferramentas necesarias, das beirarrúas, calzadas, paseos, prazas, pasos 
subterráneos, escaleiras ao río, parques infantís, etc. Prestarase especial atención aos bordos e ao ángulo 
que forman as beirarrúas coas fachadas, evitando en calquera caso que os residuos se depositen nos 
sumidoiros. Do mesmo xeito, comprenderá a retirada das herbas que medren entre os adoquíns ou similares, 
así como o baleirado de papeleiras. 

Estas labores serán realizadas por persoal debidamente equipado e que dispoña das ferramentas auxiliares 
para o seu cometido: chaves de papeleiras, escobas, recolledores,... 

A empresa que resulte adxudicataria deberá cumprir a periodicidade de limpeza viaria que de seguido se 
sinalada para cada zona, ben sexa de forma manual ou mecánica:  
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Urbanización Os Tilos (zona alta de edificios e parque) Diaria 

Urbanización Os Tilos (zona baixa de casas unifamiliares) Cada 2 días 

Urbanización San Sadurniño  Cada 2 días 

Urbanización Os Verxeis Cada 2 días 

Urbanización Augas Mansas  Cada 2 días 

Urbanización Campos de Mirabel  Cada 2 días 

Beirarrúas da zona urbana Montouto-Cacheiras, dende o centro 
médico ata a entrada aos Tilos 

Cada 2 días 

Zona interior de Cacheiras (estradas laterais) Cada 3 días 

Beirarrúas de Calo (dende Cesar ata Balcaide) Cada 3 días 

Beirarrúas de Vilar de Calo  Cada 3 días 

Beirarrúas de Rarís (proximidades da igrexa) Cada 3 días 

Beirarrúas de Luou (proximidades da igrexa) Cada 3 días 

Beirarrúas de Oza (núcleo parroquial e zona nova de Catro 
Camiños) 

Cada 3 días 

Beirarrúas de Solláns  Cada 3 días 

Beirarrúas de Pontevea e Reis (campo da festa e campo de 
fútbol) 

Cada 3 días 

Beirarrúas da Pedreira (estrada de acceso ao paso elevado da 
vía) 

Cada 3 días 

Beirarrúas de Teo Cada 3 días 

Estrada Catro Camiños- Verxeis Cada semana 

Retirada de restos impactantes á vista no resto das estradas e 
camiños sinaladas no plano 

Cada 15 días 

 

A empresa adxudicataria deberá facerse cargo da limpeza das zonas públicas das urbanizacións que se 
recollen nos PLANOS B que acompañan este prego.  

Na licitación especificará o número de persoas utilizadas para a realización destes servizos de limpeza viaria. O 
incremento das zonas de limpeza ou o aumento de frecuencia (ao que a empresa concesionaria non poderá 
negarse) será retribuído polo Concello segundo o custo das persoas que sexa preciso contratar pola empresa 
para incrementar o servizo, tendo en conta o custe total do servizo de limpeza viaria. 

En todo caso as baixas ou ausencias dos traballadores non repercutirán na prestación do servizo de limpeza, 
xa que deberán ser substituídos. 
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7.3. VARRIDO MECÁNICO  

Será un servizo de varrido realizado por unha máquina varredora autopropulsada de aspiración manexada por 
un condutor. Realizarase fundamentalmente naquelas zonas nas que o aparcadoiro estea prohibido, para o que 
se deben optimizar os itinerarios, tempos e desprazamentos. 

Realizarase nas zonas urbanas do concello e nos núcleos que polas súas características e morfoloxía o 
requiran, debendo aportar o licitador un plan con indicación detallada de itinerarios e periodicidade do servizo. 

7.4. BALDEO – REGO MECÁNICO  

Consistirá en lavar as beirarrúas, calzadas e paseos mediante o lanzamento de auga a presión, efectuado de 
forma mecánica cos equipos adecuados. Este servizo realizarase adaptándose á climatoloxía. Evitarase 
salpicar fachadas e vehículos, así como desprazar ás beirarrúas os residuos que se atopen na calzada. 

Realizarase nas zonas urbanas do concello e nos núcleos que polas súas características e morfoloxía o 
requiran. Indicarase na oferta a periodicidade do baldeo en cada unha das zonas do concello. Valorarase 
expresamente que esta operación se faga sen consumir auga tratada da rede de abastecemento. 

7.5. VARRIDO DE MANTEMENTO 

Terá as mesmas funcións que o varrido manual, pero prestará os seus servizos os domingos e festivos, 
realizado por un retén de garda, nas zonas urbanas do concello. Realizarase tamén en momentos puntuais nos 
que por circunstancias excepcionais sexa requirido polo Concello nunha determinada zona. 

7.6. LIMPEZA E BALEIRADO DE PAPELEIRAS 

Como parte do servizo xeral de limpeza viaria atoparíanse as actividades de mantemento, reposición e lavado 
de todas as papeleiras que o Concello teña instaladas no momento da adxudicación e de todas aquelas que o 
adxudicatario crea necesario instalar, feito que será valorado na licitación.  

Segundo as necesidades que o Concello valore, poderanse instalar no futuro novas papeleiras que deberán ser 
tamén baleiradas e limpas pola concesionaria. Este incremento no servizo só será retribuído proporcionalmente 
se supera o 25% do número de papeleiras no momento da contratación (as existentes e as ofertadas polo 
concesionario). 

A retirada do lixo depositado nas infraestruturas farase de xeito que o interior quede totalmente baleiro, 
garantindo a limpeza da área circundante. 

Os residuos retirados deberán botarse nos recipientes do carro que se desprace no momento de facer a 
limpeza viaria, e o contido deste nos contedores de beirarrúa non selectivos. 

A limpeza constará dun baldeo manual con auga e xabón no interior e exterior, retirando a publicidade e outros 
elementos estáticos que puidesen atoparse adheridos. A periodicidade mínima de atención deberá ser 
bimensual. 

7.7. LIMPEZA DE MARQUESINAS 

Consiste na limpeza das marquesinas existentes no Concello destinadas a protexer aos usuarios do servizo 
público de transporte, e do transporte escolar, das inclemencias do tempo. A limpeza inclúe a eliminación da 
suciedade acumulada no conxunto da estrutura e a eliminación de pintadas, restos de papeis, pegatinas ou 
outros elementos non autorizados, utilizando os mecanismos e substancias necesarias ao efecto. A frecuencia 
da limpeza será trimestral, debendo comunicarse ao concello cunha semana de antelación as datas nas que se 
vai a proceder ao traballo. 
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Segundo as necesidades que o Concello valore poderanse instalar no futuro novas marquesinas que deberán 
ser igualmente limpas polo concesionario. Este incremento no servizo só será retribuído proporcionalmente se 
supera o 25% do número das marquesinas existentes no momento da contratación. 

7.8. LIMPEZA E RETIRADA DE EXCREMENTOS ANIMAIS 

Esta operación realizarase coa mesma frecuencia que os servizos de varrido manual, polo que os operarios 
deben ir equipados cos útiles necesarios. 

7.9. LIMPEZA DE MERCADOS DA VÍA PÚBLICA  

Deberase realizar a limpeza das vías onde se realicen os mercados e zonas anexas, empregando para iso os 
medios humanos e materiais necesarios. A zona deberá quedar limpa, e en perfecto estado, o mesmo día tras a 
celebración da actividade.  

As operacións de limpeza non poden ser emprendidas ata despois do peche do mercado. Baséanse no varrido 
mixto; a estas funcións de varrido hai que engadirlles a recollida de caixas, cartóns e envases comerciais de 
todo tipo. Como punto final e para devolver a estas áreas o seu estado de normalidade pode procederse a un 
baldeo mecánico.  

7.10. LIMPEZA DAS ÁREAS NATURAIS E RECREATIVAS  

Realizarase a limpeza das áreas naturais e recreativas do Concello, recollendo e eliminando lixo ou restos que 
puideran quedar fóra dos contedores e adecentando os espazos de lecer, ao tempo que se baleiran papeleiras 
e se recolocan elementos que puideran quedar desprazados ou descolocados. No caso de que a área conte 
con servizos públicos procederase á súa limpeza e desinfección. 

As áreas que neste momento se consideran encadradas neste capítulo son as do Xirimbao (Reis), a da Burga 
(Reis) e a de Mouromorto (Calo). 

7.11. LIMPEZA EN ÉPOCA DE FESTAS  

Realizarase a limpeza anterior e posterior das zonas onde teñan lugar actos tales como festas parroquiais, 
actos oficiais, culturais, lúdicos, deportivos, procesións, cabalgatas, etc., incluíndo un rego manual ou mecánico 
se fose necesario. Tamén se realizará, todos os días e o día posterior, a recollida e baleirado dos contedores 
existentes no recinto. 

Nas ofertas sinalarase por separado o custe de cada un dos servizos licitados que se corresponden cos distintos 
epígrafes do punto 7 (limpeza pública), especificaranse os custes de persoal. 

 

8. SERVIZOS COMÚNS  

8.1. XENERALIDADES  

Este Capítulo comprende o relativo aos servizos técnicos, administrativos, almacén, control e vixilancia, taller, 
etc., comúns á totalidade dos servizos. Os licitadores deberán desenvolver os distintos servizos, indicando 
claramente, como mínimo, o seguinte: 

� Metodoloxía, organigrama e forma de actuación dos servizos comúns.  

� Relación de medios humanos, con categorías, dedicación, quendas e absentismo.  

� Relación de medios materiais, incluíndo maquinaria, ferramentas e instalacións.  

� Plan de mantemento preventivo e control diario de vehículos e maquinaria.  
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Describirase a organización de apoio na xestión coa que se contará desde a organización xeral da Empresa, 
detallando mediante un organigrama, a estrutura administrativa do servizo, con detalle dos medios asignados 
de forma exclusiva a contrátaa, así como os medios xerais da Empresa a disposición de contrátaa pero non 
asignados de xeito exclusivo a esta.  

8.2. DIRECCIÓN E CONTROL  

Á fronte dos servizos e como máximo responsable dos mesmos deberá figurar unha persoa suficientemente 
cualificada que manterá contacto diario co Concello. A devandita persoa terá dedicación exclusiva para o 
servizo e a suficiente autoridade para tomar as decisións que esixe a súa prestación, debendo atoparse en todo 
momento localizable e dispoñible.  

Os licitadores indicarán nas súas propostas toda a relación dos postos de mando previstos e funcións a realizar, 
así como os medios mecánicos adscritos a estes servizos.  

8.3. ADMINISTRACIÓN  

Os licitadores nas súas ofertas definirán co máximo detalle todo o equipo administrativo necesario para a 
correcta realización das tarefas propias deste servizo. Indicarán nas súas ofertas todos os medios adscritos ao 
mesmo.  

8.4. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 

O adxudicatario deberá dispoñer dun sistema informatizado que permita ao Concello dispoñer en todo momento 
da información e documentación actualizada relacionada cos servizos de xestión.  

Deberase deseñar e poñer en práctica un programa anual de motivación e sensibilización. As campañas 
estarán especialmente dedicadas á prevención en orixe da xeración dos residuos, tanto no fogar coma nos 
comercios e servizos afíns, así como á procura da segregación máxima das fraccións selectivas. No prazo de 
dous meses desde o inicio da concesión realizarase unha campaña de información, con envío de material a 
cada un dos domicilios, na que se poñerán en coñecemento dos veciños/as as novidades que afecten ao 
servizo. 

Todas as campañas, informacións, rotulación e comunicacións que se realicen en relación co servizo estarán 
redactadas en lingua galega 

Estes programas ou campañas específicas deberán ser sometidas, con anterioridade á súa realización, ao 
criterio do Concello sen prexuízo das modificacións ou comentarios que se puidesen desprender 

8.5. TALLER  

Os licitadores deberán dispor dos medios para realizar os labores de mantemento e reparación de vehículos e 
maquinaria, para que toda a flota de vehículos existentes se atope sempre en condicións óptimas de servizo  

8.6. ALMACÉN  

Deberán os licitadores describir o procedemento operativo deste servizo e a súa relación coa organización xeral 
da Empresa, definindo dotación de persoal e material, así como un estudo de control e administración do 
mesmo.  

8.7. SERVIZOS MÉDICOS  

Todo o persoal será sometido ás correspondentes revisións médicas, someténdose a Empresa Adxudicataria 
ás normas ditadas polas autoridades laborais competentes nesta materia.  
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8.8. ATENCIÓN AO CIDADÁN  

Entendido como un medio de comunicación coa cidadanía, o adxudicatario promoverá un servizo de atención 
mediante teléfono, correo electrónico e correo ordinario de cara a recoller e centralizar as queixas, solicitudes 
ou suxestións do público en xeral. 

Será responsabilidade da empresa o seguimento e análise destas comunicacións, así como resolver as 
cuestións derivadas nun prazo non superior a 36 horas. Todos os expedientes deberán introducirse no sistema 
de información que se articule na relación co Concello. 

9. PERSOAL  

9.1 XENERALIDADES  

Tal e como se definiu en cada un dos apartados anteriores, os licitadores deben incluír detalladamente nas 
súas ofertas todo o persoal destinado a cada unha das tarefas e dos servizos, con indicación de cantidade, 
categoría, quendas, absentismo (por accidente, enfermidade, vacacións, licenzas, etc). Igualmente para o caso 
do persoal adscrito ao servizos comúns ou persoal indirecto.  

Os licitadores proporán tamén un sistema para a xestión do persoal que disporá polo menos das características 
necesarias para controlar e supervisar o persoal que diariamente intervén na prestación dos servizos, coa 
información necesaria para o control das distintas quendas de traballo, así como o resto do persoal que se 
precisará para cubrir os períodos de máxima actividade ou o absentismo laboral (baixas de enfermidade, 
vacacións ou suplencias en xeral).  

O adxudicatario cumprirá escrupulosamente toda a normativa vixente en materia social e laboral.  

En caso de imposibilidade de prestación do servizo por folga dos traballadores ou por outras causas que non 
sexan responsabilidade do Concello nin orixinadas por unha catástrofe, descontarase do pago a realizar polo 
Concello a cantidade correspondente ao número de días nos que non se prestase o servizo multiplicados por o 
coeficiente 1.5, sen que isto evite que a empresa concesionaria teña que recuperar a situación de normalidade 
retirando o material acumulado cando volva á actividade. 

9.2 SUBROGACIÓN  

O adxudicatario está obrigado a subrogarse na contratación do persoal incluído no anexo correspondente, no 
que constan as condicións dos traballadores, e con aplicación do convenio colectivo en vigor.  

Os licitadores deberán ter en conta as condicións laborais dos empregados para elaborar as súas ofertas e 
estudos económicos.  

9.3. IMAXE E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL  

Todo o persoal dos servizos, deberá ir correctamente uniformado por conta da Empresa. Igualmente levará o 
distintivo referido ao servizo e cartón de identidade cos seus datos, de modo que estea identificado en orde á 
seguridade dos servizos, propondo os licitadores o sistema de identificación máis eficaz.  

Cada licitador deberá presentar unha relación detallada das pezas de vestiario, así como do material auxiliar 
que vai empregar cada operario.  

O adxudicatario responsabilizarase da falta de aseo, decoro, uniformidade no vestiario ou da descortesía ou 
mal trato que o persoal observe con respecto á veciñanza, así como de producir ruídos excesivos durante a 
prestación dos servizos e ao trasladarse aos puntos de traballo. Procederán co máximo coidado na execución 
dos servizos, evitando na medida do posible as molestias a veciños e usuarios.  
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No caso de atopar obxectos de valor no transcurso das tarefas, os empregados deberán entregalos ou avisar 
aos seus mandos, e estes a o Concello ou autoridade oportuna.  

10 MAQUINARIA, FERRAMENTAS E INSTALACIÓNS  

10.1. XENERALIDADES  

Os Licitadores deberán detallar exhaustivamente, con todas as especificacións técnicas e de uso, e con achega 
de planos, esbozos, fotografías e cantos datos crean necesarios, a totalidade do material e maquinaria 
necesaria para a realización dos servizos contemplados neste Prego de condicións.  

Os camións destinados á recollida da fracción resto (materia orgánica e outros) serán utilizados exclusivamente 
no Concello de Teo e serán novos e de nova adquisición. A maquinaria, materiais e outros elementos 
comprendidos na concesión administrativa serán tamén de uso exclusivo para os servizos obxecto do presente 
contrato, non podendo utilizarse en ningún caso para outros servizos alleos. Poderán compartirse con outros 
concellos os transportes destinados á recollida de envases lixeiros, vidro, pilas, voluminosos e residuos 
vexetais. 

Os prazos de amortización como máximo coincidirán coa duración do contrato e ao seu termo reverterá ao 
Concello a totalidade de maquinaria e material adscrito a este concurso. O Concello non dispón na actualidade 
de material propio relacionado cos servizos ofertados.  

Deberá reflectirse de forma clara a relación entre o distinto material móbil ofertado e o servizo a que esta 
destinado devandito material.  

A adquisición de todo tipo de material e maquinaria necesarios para a prestación do servizo será por conta e a 
cargo do adxudicatario, así como os gastos de conservación e mantemento para un perfecto funcionamento 
durante o período de vixencia do contrato. En todo momento o Adxudicatario deberá ter en funcionamento a 
maquinaria e o material necesario para prestar os servizos.  

10.2. CONDICIÓNS E CARACTERÍSTICAS DA MAQUINARIA E MATERIAL MÓBIL  

A maquinaria, o material móbil e o resto do material elixiranse de acordo coas funcións que deban realizar, 
adaptándose aos condicionantes de anchura de rúas, pendentes e características específicas das zonas en que 
se programe o seu uso. Tamén deberán ser detalladamente descritos e xustificados na Memoria que os 
licitadores achegarán coa documentación necesaria e que comprenda entre outros, os seguintes elementos 
descritivos:  

Os chasis serán debidamente xustificados en función das carrocerías que deberán transportar e accionar. Esta 
xustificación deberá ter en conta os requirimentos que impón a lexislación vixente en materia de pesos e 
dimensións. De igual modo, os motores deberán ser xustificados en función da potencia e do par que deben 
transmitir ás bombas de accionamento das diferentes carrocerías.  

As carrocerías serán descritas e xustificadas de acordo cos servizos a prestar, indicando os volumes reais de 
carga dispoñibles. No caso dos recolectores deberanse describir, ademais, os sistemas de compactación, 
elementos de seguridade de acordo cos requirimentos expresos que respecto diso impón a lei vixente, sistemas 
de control da carrocería, elevadores de colectores que incorporan ditas carrocerías indicando os recipientes que 
poderán manipular, sistemas de baleirado e a relación de funcionamento e rendemento do elevador coa 
carrocería.  

Os equipos carrozados e autopropulsados serán debidamente xustificados con relación ás súas dimensións e 
manobrabilidade, debendo indicar, naqueles que o servizo previsto así o requira, a súa capacidade de manobra, 
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achegando os esbozos de xiro correspondentes.  

De todos os equipos ofertados deberase achegar un plano de dimensións acoutado, que permita coñecer a 
definición do vehículo en orde de marcha.  

De todos os autocamións de nova adquisición, incluiranse na proposta as emisións contaminantes de HC, NOx, 
CO e partículas, en gramos/kw x hora dos seus motores, que deben cumprir os requirimentos que respecto diso 
impón a lei vixente  

En todos os vehículos que polas súas características de traballo o requiran, será debidamente xustificado o 
nivel sonoro emitido nas súas condicións de traballo en réxime normal de funcionamento. Deben xustificarse as 
medidas correctoras introducidas nos equipos para a diminución do nivel sonoro.  

Os autocamións que se utilicen na recollida de residuos urbanos ou asimilables serán de caixa estanca, de 
forma que os residuos sexan compactados ou comprimidos. As carrocerías dos equipos compactadores estarán 
construídas con materiais de alto límite elástico e elevada dureza e resistencia á corrosión.  

En caso de utilizar varrido e baldeo mecánico deberán ser de gran manobrabilidade, con pequenos radios de 
xiro, e aqueles que se destinen ao varrido disporán de sistema de irrigación para evitar o levantamento de po.  

Os equipos de baldeo e rega de calzadas estarán provistos de boquillas orientables para o baldeo e alcachofas 
multifuradas para a rega. Os equipos de baldeo estarán provistos dunha bomba de auga que en orde de 
traballo proporcione un caudal de 15 m3 hora e unha presión de 15 atmosferas. A súa capacidade será a máis 
adecuada para cada operación e lugar.  

Todos eles estarán dimensionados para as características da rede viaria do termo municipal de Teo. 

Todos os vehículos que traballen na vía pública serán perfectamente visibles, disporán dos sistemas de 
seguridade obrigatorios e estarán equipados cos equipos de sinalización precisa para a súa mellor detección e 
evitar así riscos para os peóns e o tráfico rodado. 

10.3. FERRAMENTAS  

O licitador incluirá na súa proposta todas as ferramentas manuais, mecánicas ou doutro tipo que se precisen 
para unha boa realización do servizo proposto, dispondo das reservas correspondentes para suplir as normais 
incidencias que xurdan.  

10.4. IMAXE E IDENTIFICACIÓN  

Todos os vehículos e materiais utilizados en exclusiva polo Concello de Teo deberán estar pintados e 
identificados coas cores, logotipos ou motivos que sexan indicados polo Concello, debendo levar ademais en 
lugares ben visibles, o nome e escudo do Concello de Teo  

En canto aos aspectos relacionados coa imaxe cara ao cidadán, o adxudicatario deberá manter todos os 
vehículos e maquinaria en perfectas condicións de limpeza, cumprindo os mínimos niveis de ruído e 
contaminación permitidos.  

10.5. MANTEMENTO DE MAQUINARIA E MATERIAL MÓBIL 

Os licitadores nas ofertas presentadas deberán indicar os sistemas de mantemento e organización de talleres e 
parques que serán establecidos para lograr o funcionamento e prestacións correctas dos equipos ao longo da 
concesión.  

Será obrigatorio presentar un plan detallado de mantemento preventivo de cada un dos equipos ofertados, 



 

 - 31 - 

indicando o contido dos niveis específicos dos mesmos, en función das horas de servizo acumuladas e a 
metodoloxía de execución de devandito plan de mantemento.  

A limpeza e desinfección dos vehículos realizarase todos os días que efectúen servizo e presentarán en todo 
momento en perfecto estado de conservación, limpeza e desinfección.  

Todos os vehículos automóbiles, tanto lixeiros como medios ou pesados, que deban someterse á Inspección 
Técnica de Vehículos, farano segundo establece a normativa en vigor.  

10.6. INSTALACIÓNS FIXAS  

O licitador deberá presentar a relación de instalacións a empregar para a execución do contrato. Estas 
instalacións deberán estar situadas no termo municipal de Teo, e destinaranse en exclusiva á realización dos 
labores obxecto deste contrato e deberán ser acordes á totalidade de persoal e maquinaria. O adxudicatario 
disporá dun prazo de seis meses desde a firma do contrato para construír ou adecuar as instalacións.  

Todas as instalacións deberán cumprir as condicións que respecto diso impón a lexislación vixente e deberán 
ter as dimensións apropiadas para o estacionamento do material móbil de uso regular, e estar dotadas dos 
elementos necesarios para o mantemento e conservación de vehículos e materiais, consistentes entre outros 
en área de engraxe e cambio de aceite, área de lavado, taller, almacén, etc. 

Así mesmo existirán dependencias para o persoal apropiadas e dimensionadas en base á normativa 
actualizada de Seguridade e Hixiene no Traballo, e cumprindo toda a normativa legal de aplicación.  

Para achegar datos que permitan valorar a eficacia e viabilidade do sistema de traballo previsto, os licitadores 
deberán presentar planos de localización e distribución en planta das instalacións, con indicación das áreas 
antes mencionadas.  

Os gastos de equipamento, de implantación, mantemento e uso e goce das instalacións, de impostos, e do 
cumprimento de requisitos legais de calquera tipo así como de forma xeral todos aqueles que se produzan pola 
utilización das instalacións fixas ao longo de toda a concesión, (auga, luz, teléfono, etc.), serán a cargo da 
Empresa Adxudicataria.  

As instalacións que utilice o adxudicatario deberán estar permanentemente en boas condicións de uso, polo 
que deberá seguirse un programa de mantemento e conservación, durante o tempo de duración do presente 
concurso, a cargo do Adxudicatario, debendo incluír devandito programa na súa oferta.  

As obras das instalacións fixas, serán por conta deste último. Deberán así mesmo facerse cargo de todas as 
cargas, imposto e taxas que a Administración teña previsto nas súas Ordenanzas, debido á actividade alí 
desenvolvida.  

Como mínimo requírense entre outras as seguintes operacións:  

� Realizar as obras que fosen precisas de forma inmediata para o cumprimento de todas as Ordenanzas 
Municipais, incluída a Ordenanza de Seguridade e Hixiene no Traballo.  

� Limpeza diaria da totalidade das dependencias.  

� Desinfección e desinsectación periódica das mesmas.  

� Ter en bo estado de conservación a totalidade das edificacións e os locais ofertados.  

� Reparación inmediata das deterioracións que sufra calquera elemento do parque de equipamento.  

� Todas as instalacións deberán cumprir a non-emisión de vibracións e/ou ruídos segundo o establecido 
na normativa ao efecto.  
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� Tanto no interior como no exterior dos locais destinados á concentración e distribución do persoal, 
observarase un comportamento pacífico por parte do mesmo, sen que se causen molestias á 
veciñanza. Esta norma é extensible á utilización do material. Do incumprimento desta norma será 
responsable o Adxudicatario.  

10.7 REVERSIÓN 

Cando finalice o prazo contractual o servizo reverterá á Administración, debendo o adxudicatario entregar 
aqueles elementos aos que estea obrigado con arranxo ao contrato e no estado de conservación e 
funcionamento adecuado, excluíndose do mesmo os solares e naves de propiedade do adxudicatario.  

Un ano antes da finalización do contrato, o Concello designará un Inspector Técnico, de acordo co disposto no 
artigo 131 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.  

 

11. OFERTA  

11.1. OFERTA TÉCNICA. XENERALIDADES  

A oferta técnica deberá presentarse en soporte papel e soporte informático (CD ou DVD), nos termos 
establecidos no Prego de cláusulas administrativas.  

O licitador elaborará a oferta técnica sobre a premisa da maior claridade posible para a súa comprensión e 
comparación homoxénea con outras.  

11.2 OFERTA TÉCNICA. CONTIDO  

Axustarase ao establecido no prego de cláusulas administrativas xenerais.  

11.3. OFERTA ECONÓMICA. XENERALIDADES  

A oferta económica deberá presentarse en soporte papel e soporte informático (CD ou DVD).  

O licitador elaborará a oferta económica sobre a premisa da maior claridade posible para a súa comprensión e 
comparación homoxénea con outras. As ofertas axustaranse ao desglose e expresión do gasto contidos no 
Anteproxecto de explotación do servizo e presentaranse conforme a documentación esixida no Prego de 
cláusulas administrativas.  

11.4. OFERTA ECONÓMICA. CONTIDO.  

O Licitador presentará na súa oferta os orzamentos anuais parciais de cada un dos servizos obxecto do 
concurso definidos no Anteproxecto de explotación do servizo.  

Xustificarase debidamente o cálculo destes orzamentos parciais, presentando os licitadores unha 
descomposición do prezo total anual a abonar polo Concello, distribuído nas diversas partidas que o integren, 
distinguindo polo menos, as contidas no Anteproxecto de explotación do servizo.  

A suma destes capítulos constitúe os custos de Execución Material sobre os que se aplicarán as porcentaxes 
de Gastos Xerais e Beneficio Industrial, e aplicando sobre o total, o imposto sobre o valor engadido (I.V.E.) 
obterase o prezo anual de cada un dos servizos obxecto do concurso, nos termos e co desglose establecido no 
Anteproxecto de explotación do servizo.  

A suma destes orzamentos anuais por servizo, dá lugar ao canon anual de custo do servizo.  

Ao devandito canon deberáselle restar o importe da compensación pola recollida selectiva dos envases lixeiros 
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e do vidro, que será cobrada directamente polo concesionario, para o que o Concello delegará dito cobro.  

A cifra resultante é o canon anual definitivo e total a satisfacer polo Concello.  

O licitador incluirá un estudo de custos que se axustará ao establecido no prego de cláusulas administrativas 
xenerais respecto diso.  

Teo, decembro 2009 

O Alcalde, 

Martiño Noriega Sánchez 

ANEXO. RELACIÓN DE EMPREGADOS A SUBROGAR  

 Categoría Custe anual 2009 

1  Encargado Xeral.  31.594,80€  

2  Condutor RSU  21.994,72€ 

3  Condutor RSU 17.911,98€  

4  Condutor RSU 17.911,98€ 

5  Condutor RSU 17.911,98€ 

6  Capataz RSU  20.484,62€  

7  Peón RSU  16.053,60€  

8  Oficial 2ª Limp. Viaria  19.381,96€  

9  Peón Limp. Viaria  18.335,46  

10  Peón Limp. Viaria  18.335,46  

11 Peón Limp. Viaria  18.335,46  

Traballadores suxeitos ao “Convenio colectivo de la recuperación de residuos y materias primas secundarias”, 

publicado no BOE do 23 de outubro de 2007 (pp. 43179 e seguintes), por Resolución de 4 de outubro de 2007 da 

Dirección General de Trabajo. 

 

Terceiro.- Aprobar o expediente de contratación, procedendo á licitación do contrato, 

por procedemento aberto, varios criterios de adjudicación, de acordo cos pregos 

transcritos. 

Cuarto.- Facultar ó Alcalde para continuar cos trámites de expediente de contratación 

hasta a adjudicación provisional do contrato. 

En Teo, a 17 de decembro de 2009  

O Alcalde,  

Martiño Noriega Sánchez”. 
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O Sr. Sisto agradece a colaboración e as aportacións dos grupos, salientando que á 
hora de definir un prego máis que dunha cuestión política se trata de procurar que se 
garanta o futuro da prestación do servizo, porque será para a seguinte lexislatura e a 
seguinte. Sinala que tamén é importante porque se o prego está ben definido permitirá 
despois actuar e esixirlle á empresa o seu cumprimento, solventando así unha das 
eivas que tiña o prego anterior. O Sr. Sisto sinala que lle gostaría salientar unha serie 
de aspectos do prego, tales como o relativo á duración. Explica que se recollen dez 
anos e que aínda que poden ser máis a raíz dos asesoramentos técnicos concluíuse 
que tal duración era a máis axeitada. Salienta igualmente o Sr. Sisto que o orzamento 
ascende a 696.917,60 €, coste estimado que resulta do estudio feito polos servizos 
económicos. Opina que pode parecer barato, como sinalou o Sr. Parajó, pero que o 
equipo de goberno non o considera así porque hai que ter en conta que non inclúe nin 
a xardinería nin o papel. Salienta o Sr. Sisto en terceiro lugar que se establece a 
recollida selectiva de pilas, voluminosos, residuos vexetais, recollida de residuos de 
limpeza viaria, recollida de animais mortos, recollida de residuos en vertedoiros 
incontrolados etc. Se recolle igualmente o varrido mecánico e o varrido con rego, así 
como a limpeza en época de festas. Salienta o Sr. Sisto que no prego se contempla 
tamén a posibilidade de penalización en caso de folga así como a necesidade de 
manter uns servizos mínimos. Resumindo o Sr. Sisto explica que á proposta inicial se 
lle fixeron as modificacións acordadas na Comisión, que se concretaron nos seguintes 
cambios: 
 
1.- Engadir no 4.4.5 a recollida en vertedoiros incontrolados. 
 
2.- Correxir o número de contenedores, existindo unha dotación mínima existente na 
actualidade coa actualización dos planos B que afectan fundamentalmenta á zona 
urbana. Explica que no prazo de 5 anos terán que renovarse os contendores 
primándose que se faga nun prazo máis breve.  
 
3.- No punto 6.2, relativo ao plan de mantemento onde se recolle as frecuencias de 
limpeza e desinfección, quedou redactado nos termos seguintes: 
 
- Colectores de fracción resto: antes de que rematen os meses de marzo, maio, xuño 
setembro e decembro. 
- Colectores de envaxes lixeiros: unha vez cada tres meses. 
- Colectores de vidro: unha vez cada tres meses. 
 
4.- Tratándose do varrido manual, ao que se refire a cláusula 7.2. sinala o Sr. Sisto que 
se incrementou a limpeza na urbanización Ramallosa, e na urbanización que se atopa 
ao lado do pavillón, cada dous días, beirarrúas das rúas Ledín e da Fonte, en o 
Ferreiriño, Insúa, Bustelo e Nespereira, cada 3 días e en Bouñou, cada 3 días, así 
como nas beirarrúas da Pedreira, da estrada de acceso ao paso elevado da vía e ata o 
límite con Ames en Vilaverde, cada 3 días. 
 
Salienta o Sr. Sisto que se pedirá aos servizos técnicos que fagan traslación destas 
zonas ao planeamento. 
 
5.- Tratándose do persoal, sinala o Sr. Sisto que na cláusula 9.1, en relación coa folga 
se recolle que “máis alá da obrigatoriedade de cumprimento dos servizos mínimos, no 
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caso de imposibilidade de prestación do servizo por folga dos traballadores ou por 
outras causas que non sexan responsabilidade do Concello nin orixinadas por unha 
catastrofe, descontarase do pago a realizar polo Concello a acantidade corespondente 
ao número de días nos que non se prestase o servizo multiplicado por o coeficiente 1.5, 
sen que isto evite que a empresa concesionaria teña que recuperar a situación de 
normalidade retirando o material acumulado cando volva á actividade”. 
  
6.- Na cláusula 10.4. se recolla a necesidade de que os contedores novos que se 
instalen no territorio municipal deban ir rotulados co nome e escudo do Concello, 
ademais de numerados. 
  
Salienta o Sr. Sisto que se recolleron todas as aporatacións feitas e que ademais se 
introduciu o tema da baixa temeraria. 
 
Aberta a quenda de intervención, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, pensa que 
se debía de tratar de unificar o tema de que o prego se peche da mellor maneira 
posible en beneficio de todos os veciños de Teo porque se trata dun tema que causa 
moitos problemas e porque actualmente a recollida é bastante deficiente. Salienta a 
modo de exemplo que hai un colchón na Casalonga dende fai dúas semanas. Sinala o 
Sr. Parajó que no prego de cláusulas administrativas particulares, na cláusula catro, se 
recolle un prazo máximo de 6 meses de prórroga obrigatoria para o contratista cando 
remate o contrato e no de prescripción técnicas, na cláusula 2, se recolle un ano. 
Salienta que se debería de correxir este erro e poñer seis meses nos dous. Refírese o 
concelleiro de INTEO á limpeza de beirarrúas xunto ao polideportivo. Aclara que se 
está referindo á beirarrúa que vai por atrás paralela co polideportivo. 
 
O Sr. Sisto resposta que se pode incluir. 
 
Pregunta o Sr. Parajó se Coregal seguirá levando o papel.  
 
O Sr. Sisto resposta afirmativamente, engadindo que levarán papel e cartón. 
 
O Sr. Parajó sinala que ou outro día pensou que no contrato iría o papel e cartón 
engadindo que de todas formas facendo un pouco de estudo do que se paga agora, 
que ascende a 44.219,17 por doce, danto lugar a 530.990,04, sumado ao de Coregal, 
que son en torno aos vinte e catro ou vinte e cinco mil euros, se prevée na nova 
contratación en torno a 143.000 euros máis, polo que segue pensando que sería raro 
que se dé feito todo o que se prevee por ese prezo. Espera que ogalla se consiga, 
engadindo que despois da contratación é cando veñen os problemas. Opina que o 
canón foi fixado un pouco á lixeira, porque non se fai un estudo. 
 
Co permiso do Sr. Alcalde, a interventora Acctal, aclara que hai no expediente un 
estudo económico feito polo departamento de intervención. 
 
O Sr. Parajó di que moito se teme que despois non se cumpra porque é moito o que se 
mete nos pregos. Opina o Sr. Parajó que se debe fixar o prezo sen IVE, dicindo que 
será o que se fixe en cada momento, porque este imposto vai a subir. Pregunta o Sr. 
Parajó se o coste do persoal que aparece no anexo, e que ascende a 218.252 €, inclúe 
a Seguridade Social. 



 

 - 36 - 

O Sr. Sisto resposta que entende que sí. 
 
O Sr. Parajó refírese aos criterios de adxudicación e sinala que bota en falta a inclusión 
dun apartado relacionado coa promoción do emprego local, dos discapacitados, do 
emprego femenino e das persoas en risco de exclusión. Sinala que tratándose da mesa 
contémplase un concelleiro do PP e que onte houbo unha onde lle correspondía ao 
PSOE e non asistiron. Propón o Sr. Parajó que se recolla o que lle corresponda e que 
se non asiste sexa substituído por outro. 
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que como este concelleiro sabe se trata dunha postura 
do PSOE e que foi o Pleno o que, a través dunha moción, acordou que se fixera de 
xeito rotatorio. 
 
O Sr. Parajó salienta que na moción se recollía a asistencia dun membro da oposición 
e que así non se cumpre. Explica que a este expediente non lle vai a afectar pero que o 
di porque ocorreu onte. Aclara o Sr. Parajó que o que expuso non son críticas senón 
propostas, descoñecendo se se poden recoller. 
 
O Sr. Sisto sinala que o equipo de goberno non ten problema en asumilas e que se 
pasarán a Secretaría.  
 
Intervén o concelleiro do PSOE, Sr. Rego, quen sinala que coa intervención do Sr. 
Parajó queda pouco que dicir porque moitas cousas das que quería propoñer o PSOE 
xa as dixo este concelleiro. Salienta que lle gostaría formular unha queixa no senso de 
que tiveron moi pouco tempo para poder discutir este tema en grupo. Anuncia o voto a 
favor do PSOE porque da satisfacción a moitas das cousas que xa plantexaron no 
2006. Di o Sr. Rego que lle gostaría poñer de manifesto dúas cousas, a primeira en 
canto aos criterios de adxudicación, en relación os que entende que se debería primar 
aos parados de longa duración, mulleres maltratadas e parados empadroados no 
Concello e a segunda en relación á cesión do contratos e subrogación do mesmo, ao 
non contemplarse nos pregos, sendo convinte blindar unha subcontratación.  
 
Co permiso da Alcaldía interveño eu, Secretaría da Corporación, e a Interventora 
Acctal., D.ª Pilar Sueiro, para poñer de manifesto que calquera cambio nos pregos 
debería ser obxecto de analise previo por parte do departamento de Secretaría e, no 
seu caso, de Intervención, engadindo que en todo caso, segundo o previsto na 
normativa de contratación  estes dous aspectos relativos á subcontratación e a cesión 
do contrato pódense incorporar. 
 
Remata o Sr. Rego sinalando que se por estes cartos se fai todo o que se prevee nos 
pregos sería unha maravilla. 
 
Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que os membros do seu grupo están 
contentos ao recollerse nos pregos as aportacións feitas na Comisión Informativa. 
Salienta que está de acordo con todo o exposto polo Sr. Parajó e o PSOE, e en todo o 
que revirta en xente parada do Concello de Teo. Tratándose da subrogación de que 
fala o PSOE salienta o Sr. Blanco que o importante e que o servizo se cumpra e 
reclamarllo á empresa. 
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Intervén o concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, e pregunta se se nomea Fornelos e o o 
Pazo. 
O Sr. Sisto resposta afirmativamente, aclarando que se inclúde a rúas de Fornelo o 
Pazo e Bouñou. 
 
O Sr. Castroagudín sinala que queda a beirarrúa de Texexe. 
 
O Sr. Parajó sinala que cree que está. 
 
O Sr. Sisto di que pensa que non, pero que se incorporará. 
 
O Sr. Alcalde salienta que se pediron aportacións antes do Pleno e que ante as novas 
aportacións dos grupos a oposición do grupo de goberno é que onde existan dúbidas 
xurídicas estas primaran sobre os posicionamentos políticos. 
 
O Sr Sisto sinala que se correxirá o dos seis meses e se incorporará o das beirarrúas 
de Texexe e Ramallosa. 
 
O concelleiro do PSOE, Sr. Mata, di que tamén quedan foras unhas beirarrúas en 
Raxó. 
 
O Sr. Sisto propón outorgarlle á proposta do PSOE en relación ás cláusulas sociais o 
10 % da puntuación. 
 
O Sr. Leis di que nese criterio de adxudicación se debería ter en conta unha moción 
presentada polo seu grupo en novembro de 2009 relativa ao FEL. 
 

En virtude de todo o exposto, os mebros da Corporación, por unanimidade, 
acordan incorporar na proposta da Alcaldía as seguintes previsións: 
 
1.- Tratándose do IVE, engadir unha previsión no senso de que a porcentaxe 
actual poderá variar de acordo coas modificacións que ao efecto estableza a 
lexislación estatal. 
 
2.- Correxir o prazo dun ano recollido na cláusula 2 do prego de prescricpción 
técnicas en relación ao prórroga do contrato unha vez finalizada a duración deste 
e recoller seis meses en coordinación co xa recollido na cláusula cuarta do prego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
3.- Introducir unha previsión relativa á prohibición de subcontratación. 
 
4.- Incorporar o previsto na normativa aplicable en relación á cesión do contrato. 
 
5.- Incorporar un novo critero de adxudicacion, relativo a cláusulas sociais, cuxa 
puntuación se concretará como mínimo do 10 % dos xa previstos no prego de 
cláusulas, e no que se terá en conta a moción presentada no seu día polo  PSOE 
en novembro de 2009 en relación ao FEIL, procedéndose a estes efectos a facer 
os axustes necesarios nos criterios de adxudicación. 
 



 

 - 38 - 

6.- Incorporar na relación contida no prego de precripcións técnicas (c. 7.2) as 
beirarrúas de Texexe e A Ramallosa. 
 
Remata do debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade, acorda: 
 

Primeiro.- Proceder a contratación da xestión do servicio de “RECOLLIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE TEO”, 

mediante concesión. 

 

Segundo.- Aprobar, coas modificacións acordadas, os Pregos de cláusulas 

administrativas  e prescricións técnicas  que rexeran a contratación que se 

transcriben a continuación: 

 
“PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A 

ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE TEO 

 
Primeira.- OBXECTO DO CONTRATO 

 
O obxecto do contrato é a xestión do servizo público de recollida de residuos sólidos 
urbanos no municipio e o seu transporte á planta de SOGAMA, en Cerceda, así como a 
limpeza viaria, que se levará a cabo de acordo co Prego de prescricións técnicas 
redactadas ó efecto. 
 
A explotación do servizo realizarase mediante a modalidade de concesión pola que o 
empresario xestionará o servizo ao seu propio risco e ventura. 
 
O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de xestión de servizos públicos 
tal e como establece o artigo 8 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do 
Sector Público, (en diante LCSP). 
 
Segunda.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto, no que todo empresario 
interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación 
dos termos do contrato cos licitadores, de acordo co disposto no artigo 141 da LCSP. 
 
A valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa  farase 
atendendo a criterios directamente relacionados co obxecto do contrato de acordo coa  
cláusula novena deste Prego. 
 

Terceira.- RÉXIME ECONÓMICO DA CONCESIÓN 
O adxudicatario terá dereito a contraprestación económica que vira determinada polo 
importe do canon que deberá abonar o Concello, de acordo co remate ofertado polo 
adxudicatario. 
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O tipo máximo do canon anual a abonar polo Concello será de 601.653,10 € de valor 
estimado do contrato  mais 96.264,50 €, de IVE que corresponde ó 16%, (o importe do 
IVE poderá variar de acordo coas modificacións que ao efecto estableza a lexislación 
estatal), o prezo total de licitación ascende a 697.917,60 € anuais, IVE incluído. 

Ao devandito canon deberáselle restar o importe da compensación pola recollida 
selectiva dos envases lixeiros e do vidro, que será cobrada directamente polo 
concesionario, para o que o Concello delegará dito cobro.  
 
No caso de que sexa prorrogado o contrato o importe do canon será revisado en 
función do IPC. 
 
O Concello comprométese a restablecer o equilibrio económico da concesión de acordo 
co establecido nos apartados 4 e 5 do artigo 258 da LCSP. 
 
O importe do remate abonarase con cargo á partida 442.22706 do vixente Orzamento 
Municipal, en doce mensualidades, previa presentación da correspondente factura por 
meses vencidos. 
  
Serán por conta do concesionario tódolos gastos derivados da explotación do servicio 
de acordo coas condicións establecidas neste prego e no prego de prescricións 
técnicas. 

 

Cuarta.- DURACIÓN DO CONTRATO 
A duración do contrato de xestión de servizo público de recollida de residuos sólidos 
urbanos no municipio e o seu transporte á planta de SOGAMA, en Cerceda, así como a 
limpeza viaria, será de dez anos, contados a partir da data de sinatura da acta de 
comezo da prestación do servizo. 
 
O contrato poderá prorrogarse por períodos anuais, mediante acordo expreso das 
partes, sempre que as súas características permanezan inalterables e sen que a 
duración total do contrato, incluídas as prórrogas, poida exceder de 12 anos. 
 
A prórroga deberá solicitarse polo concesionario cunha antelación mínima de seis 
meses antes da finalización do contrato ou da súa prorroga, e acordarase polo órgano 
de contratación, non podendo producirse polo consentimento tácito das partes. 

Cando remate o contrato, e en virtude do principio de continuidade na prestación de 
servizos públicos de caráter permanente, o órgano de contratación poderá acordar a 
prorroga da concesión ata que se faga cargo do servizo o novo adxudicatario ou a 
Administración municipal asuma directamente a prestación do servizo. Esta prorroga é 
obrigatoria para o concesionario, e en ningún caso poderá exceder de seis meses. 

 

Quinta.- RESPONSABILIDADE PATRONAL E EXECUCIÓN DO CONTRATO  

O adxudicatario queda obrigado a prestar o servicio con subxección ós Pregos de 
cláusulas administrativas e prescricións técnicas, exercendo pola súa conta a 
actividade obxecto do contrato, para o que deberá contratar co persoal preciso, 
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asumindo as obrigas sociais e laborais pertinentes, sen que en ningún caso se 
estableza relación algunha entre o persoal contratado polo adxudicatario e o Concello. 

En caso de contradicción entre o presente Prego de condicións económico-
administrativas e o Prego de prescricións técnicas, prevalecerá este último. 

O Concello velará pola boa marcha do servicio para o que poderá solicitar ó contratista 
canta información e documentos sexan necesarios para  comprobar o cumprimento das 
obrigacións sinaladas no presente prego e na oferta presentada polo contratista. 

Se o Concello observa deficiencias na prestación do servicio, de oficio ou por denuncia, 
poñerao en coñecemento do contratista por escrito para que adopte as medidas 
correctoras correspondentes, sen prexuízo da imposición das sancións que procedan. 

O contratista queda obrigado a resarcir dos danos e prexuízos causados a terceiros por 
dolo ou neglixencia nas operacións que requira a execución do contrato. A tales efectos 
deberá contratar unha póliza de seguros para cubrir a responsabilidade patronal, civil e 
patrimonial por importe non inferior a 300.000.- euros, debendo depositar no Concello o 
xustificante do pago das primas correspondentes. 

 

Sexta.- SUBROGACIÓN DE PERSONAL 

O adxudicatario está obrigado a subrogarse na contratación do persoal incluído no 
anexo correspondente, no que constan as condicións dos traballadores, e con 
aplicación do convenio colectivo en vigor.  

Os licitadores deberán ter en conta as condicións laborais dos empregados para 
elaborar as súas ofertas e estudos económicos.  
 

Sétima.- PRESENTACION DE PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN 
Poderán ser licitadores as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, 
que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibicións para 
contratar, reguladas no artigo 49 da Lei 30/ 2007 de contratos do sector público, e 
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 
 
As ofertas presentaranse no rexistro xeral do Concello de Teo , en horario de atención 
ao público, dentro do prazo de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao 
da publicación da licitación no BOP e no perfil do contratante. 
 
 Así mesmo as proposicións poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por 
medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos 
no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 
 
Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data de 
envío e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou 
telegrama no mesmo día, consignándose o número do expediente, título completo do 
obxecto do contrato e nome do licitador. 
Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir os 
requisitos establecidos na disposición adicional décimo novena da LCSP. 
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, nin poderá subscribir 
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ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente, tampouco 
poderá figurara en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á 
non admisión de todas as propostas por el subscritas. 
 
A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicional polo empresario 
das cláusulas do presente Prego e do Prego de prescricións técnicas. 
 
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en tres sobres pechados, 
asinados polo licitador e con indicación do domicilio a efectos de notificacións, nos que 
se fará constar a denominación do sobre e a lenda “Proposición para licitar á 
contratación da xestión do servizo público de recollida de residuos sólidos 
urbanos e limpeza viaria no Concello de Teo” 
 A denominación dos sobres é a seguinte: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
—Sobre «B»: Documentación relativa aos criterios de adxudicación que 

dependan dun xuízo de valor. 
— Sobre «C»: Proposición económica e documentación para valorar os 

criterios de adxudicación valorables de forma automática. 

Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autentificadas, 
conforme á lexislación en vigor. 
Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como unha relación 
numerada dos mesmos: 
 

3. SOBRE A, subtitulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 
Conterá a seguinte documentación: 
 

a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario. 
a).1.- Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 

substitúa. 
 
a).2.- Persoas xurídicas: escritura de constitución, modificación no seu caso, 

inscrita no Rexistro Mercantil  se este requisito fose esixible, ou estatutos ou acto 
fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade inscritos 
no correspondente rexistro oficial. 
 

a).3.- Empresarios comunitarios: a personalidade xurídica das empresas non 
españolas que sexan membros da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición 
no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde estea establecida ou 
mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que 
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación. 

 
a).4.- Empresarios non comunitarios: a personalidade das empresas estranxeiras 

que non pertenzan a Unión Europea acreditarase mediante un informe da Misión 
Diplomática Permanente de España no estado correspondente ou da oficina Consular 
do ámbito territorial onde radique o domicilio da empresa. 
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b) Documentos que acrediten a representación. 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate dunha sociedade ou persoa 
xurídica,  presentará copia notarial do poder de representación, bastanteado pola 
Secretaría do Concello. 
 
 Se o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro 
Mercantil, cando sexa esixible legalmente. 
 
 Igualmente a persoa con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada do seu documento nacional de identidade. 
 

c) Declaración responsable de non estar incurso nunha prohibición para 

contratar. 

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha 
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 49 da 
LCSP. 
 
Esta declaración incluirá a manifestación de atoparse ao corrente do cumprimento das 
obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, 
sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes 
da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do que se vaia efectuar esta. 
  

d) Acrediten a solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 
 

 A solvencia do empresario acreditarase: 
 

d).1.- A solvencia económica e financeira do empresario acreditarase polos 
seguintes medios: 

 
- Declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, no seu caso, xustificante 

da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais.  
 
- Declaración sobre o volume global de negocios no ámbito das actividades 

correspondentes ao obxecto do contrato, referido aos últimos tres exercicios. 
 
d).2.- A solvencia técnica ou profesional do empresario deberá apreciarse 

tendo en conta os seus coñecementos técnicos, eficacia, experiencia e fiabilidade, o 
que poderá acreditarse, segundo o obxecto do contrato, por os seguintes medios: 

 
a) Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres 

anos que inclúa importe, datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos. Os 
servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante os correspondentes 
certificados expedidos polos órganos competentes. 

 
b) Relación do persoal técnico ou das unidades técnicas participantes no 

contrato, tanto as que estean integradas na empresa como as que non. 
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c) Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas polo 
empresario para garantir a calidade e dos medios de estudio e investigación da 
empresa. 

 
e) Declaración de sometemento xurisdicción española  

 As empresas estranxeiras presentarán declaración de someterse á Xurisdicción dos 
Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de 
modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao 
foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. 
 

SOBRE B, subtitulado: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” que conterá a 
documentación técnica que permita valorar os criterios de adxudicación  que dependan 
dun xuízo de valor: 

a) Proxecto de explotación do sevizo. 
b) Melloras ofertadas. 
 

SOBRE C, subtitulado: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” que conterá a oferta 
económica e a documentación que permita valorar os criterios de adxudicación 
valorables de forma automática: 

a) proposición económica  conforme ao seguinte  modelo: 
 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

__________________, r/ ____________________, n.º ______, con DNI n.º 

______________, en representación da Entidade ___________________, con CIF n.º 

___________, decatado do expediente para a contratación da xestión do servizo 

público de recollida de residuos sólidos urbanos  e limpeza viaria no concello de Teo, 

mediante a modalidade de concesión por procedemento aberto, fago constar que 

coñezo os Pregos que sirve de base ao contrato que acepto integramente, e tomo parte 

na licitación comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe 

seguinte: 

Canon: _________________ euros anuais e ______________ euros 

correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido. 

En ____________, a _____ de ________ de 20__. 

 

Sinatura do licitador, 

Asdo.: _________________». 
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b) Documentos que permitan valorar as ofertas segundo os criterios de 

adxudicación valorables de forma automática. 

b.1) Experiencia na prestación de servizos similares. 
b.2) Criterios sociais 

 
Oitava.- GARANTÍA PROVISIONAL  

De conformidade co establecido no artigo 91 da LCSP os licitadores deberán 
constituír garantía provisional por importe do 3% do importe de licitación; IVE excluído. 

 
Novena.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa 
atenderase os seguintes criterios de adxudicación: 
 

— 1.-Oferta económica: de 0 a 50 puntos. 
 
Neste apartado á empresa que presente a maior porcentaxe de baixa outorgaráselle a 
puntuación máxima (50 puntos) e o resto das ofertas aplicaráselle os puntos que lle 
correspondan proporcionalmente de acordo coa seguinte regra X= porcentaxe de baixa 
x 50/maior porcentaxe de baixa. 
 

— 2.- Experiencia na prestación de servizos similares: de 0 a 10 puntos. 
 
 Valorarase a razón de 0,10 puntos por ano de servicios similares prestados pola 
empresa licitadora, que sexan acreditados documentalmente mediante certificados 
expedidos por órgano competente. 

 
— 3.-Proxecto de explotación do servizo: de 0 a  20 puntos. 

 
Neste apartado valoraranse: 
 
- Sistemas de organización do traballo diario, controis, avaliacións e coordinación 

das diferentes tarefas. 
 
- Plantilla de persoal: os licitadores deberán especificar o número de profesionais, co 

seu perfil, que dedicarán á prestación do servizo. 
 
- A renovación do material existente no Concello nun prazo inferior aos 5 anos 

previstos no Prego de prescricións técnicas  así como o número, tipo e tamaño dos 
colectores. 

 
 

— 4.-Melloras propostas: de 0 a 10 puntos. 
 

 As melloras propostas deberán estar valoradas economicamente e farán referencias 
os medios materiais e persoais que o empresario asigne ao servicio a maiores dos 
medios necesarios para a prestación do servicio de acordo cos Pregos. 
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— 5.- Criterios sociais: de 0 a 10 puntos. 
 

Neste apartado valorarase a razón de 1 punto por cada traballador/a a contratar dentro 
dos que se atopen nalgunha das seguintes situacións: 
 
- Persoas en situación en risco de exclusión. 
- Parados de longa duración. 
- Persoas con discapacidade superior ao 50% debidamente acreditadas polo órgano 

competente da Xunta de Galicia. 
- Persoas desempregadas con idade superior a 45 anos. 
- Persoas incluídas nos programas de integración laboral para inmigrantes e 

emigrantes retornados. 
- Mulleres maiores de 40 anos, incluídas nos programas de integración e formación 

con cargas familiares. 
- Mulleres incluídas nos programas de prevención e acollida por violencia de xénero. 
- Mozos/as que opten ao primeiro emprego.  
 
A  acreditación deste apartado deberá realizarse no prazo de quince días hábiles 
contados dende o seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do 
contratante. 
 
Decima.- MESA DE CONTRATACIÓN 

A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 10 da Disposición 
Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, 
estará  constituída polos seguintes membros: 
 
Presidente: O Alcalde, ou concelleiro/a que o substitúa  
Vocales 
—  A Secretaria do Concello. 
—  A Interventora do Concello. 
—  O Concelleiro de servicios básicos. 
— Un concelleiro designado polo grupo municipal do PP.  
Secretario/a: Un/ha funcionario/a do Concello designado/a polo Alcalde. 
 
Suplentes: Os membros da Mesa de contratación poderán ser substituídos por causa 
xustificada. A estes efectos a Secretaria e a Interventora serán substituídas pola 
funcionaria que legalmente as substitúan, o concelleiro de servicios básicos polo 
concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestructuras, e o concelleiro do grupo municipal 
do PP, por outro concelleiro proposto polo seu grupo municipal. 

 

Décimo primeira.- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN 

O Concello ostenta a facultade de interpretar o contrato, resolver as dúbidas que ofreza 
o seu cumprimento, podendo modificalo por razón de interese público e acordar a súa 
resolución se o estima necesario, tal como establece o artigo 194 da LCSP, sendo de 
aplicación os artigos 258 e seguintes da mesma. 
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Décimo segunda.-OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU 
DESPROPORCIONADAS. 
 
Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se 
poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificará 
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do 
prazo de cinco días xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que 
se refire o apartado seguinte. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a 
informe dos servizos técnicos a fin de que emitan o correspondente informe. 
 
Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se 
encontren nos seguintes supostos  
 
_ Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitación en máis 
dun 16,67%, o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67  
_ Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior á outra en máis 
dun 13,33%. 
_ Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores á media 
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. Sen embargo, 
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á 
media de todas en máis dun 6,67% da mesma. En calquera caso, consideraranse 
temerarias tódalas ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67. 
_ Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquelas ofertas que sexan 
inferiores á media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% de dita media. Non 
obstante, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 
6,67% da mesma, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no 
suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a 
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía. 
 
Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 
anormal da oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no 
trámite de xustificación da oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes: 
 
1º.- Axeitada xustificación dos prezos ofertados. 
 
2º.- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 
 
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten 
na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu 
patrón maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de 
conformidade co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP. 
 
 
Décimo terceira.-APERTURA DE PROPOSICIÓNS E ADXUDICACIÓN 

PROVISIONAL. 

A Mesa de Contratación constituirase o sexto día hábil, contado dende o día seguinte ó 
do remate do prazo de presentación das proposicións, ás doce horas, co obxecto de 
cualificar a documentación administrativa contida nos sobres A.  
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A Mesa de contratación poderá, se o estima oportuno, conceder un prazo non superior 
a tres días para que os licitadores corrixan os defectos ou omisións emendables que 
observe na documentación presentada.   

No prazo de sete días  a contar dende a apertura dos sobres A, en acto público ao que 
serán convocados os licitadores, a Mesa procederá á apertura e exame do sobre B, 
podendo solicitar cantos informes considere precisos para a súa valoración. 
 
Unha vez efectuada a valoración dos sobres B, procederase en acto público, a apertura 
dos sobres C, dando conta previamente do resultado da valoración dos sobres B. 
 
Posteriormente a Mesa de Contratación realizará proposta de adxudicación provisional 
ao órgano de contratación á vista do resultado da puntuación obtida polos licitadores.  
 
A proposta de adxudicación non crea dereito algún a favor do licitador proposto fronte á 
Administración, non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o 
contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de contratación deberá motivar a 
súa decisión. 
 
A adxudicación provisional do contrato deberá efectuarse no prazo de dez días desde a 
apertura das proposicións económicas, debendo notificarse a mesma aos licitadores e 
publicarse no perfil do contratante do Concello. 
 
Décimo cuarta.- GARANTÍA DEFINITIVA 

O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá constituír garantía 
definitiva por importe do 5% do prezo de adxudicación, excluído o IVE. 
A garantía poderá prestarse en calquera das formas previstas no artigo 84 da LCSP, e 
responderá dos conceptos recollidos no artigo 88 da mesma. 
 
Dadas as características do contrato a devolución da garantía definitiva producirase o 
remate do contrato, unha vez que quede garantido o cumprimento satisfactorio do 
mesmo, e previo expediente administrativo que se tramitará de acordo co establecido 
no artigo 90  da LCSP. 
 

Décimo quinta.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA. 

A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de 
que transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación 
no Perfil de contratante. 
 
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá aportar os documentos 
acreditativos de estar ao corrente coas súas obrigacións tributarias e da Seguridade 
Social, de haber constituído a garantía definitiva.  
 
A adxudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro dos dez días hábiles 
seguintes a aquel en que expire o prazo para que o adxudicatario presente a 
documentación sinalada no apartado anterior. 
 
Cando o adxudicatario provisional non cumpra as condicións necesarias para ser 
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adxudicatario definitivo, antes de proceder a unha nova convocatoria a Administración 
poderá efectuar a adxudicación ao licitador ou licitadores seguintes a aquel, pola orde 
en que quedasen clasificadas as súas ofertas. 
 
Décimo sexta.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro dos dez 
días hábiles seguintes a contar desde a data da notificación da adxudicación definitiva, 
constituíndo dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. 
  
O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do 
seu cargo os correspondentes gastos. 
 

Décimo sétima.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS. 

Dereitos do Contratista 
— Obter a adecuada compensación económica para manter o equilibrio económico da 
concesión, no suposto de modificacións do servizo impostas pola Corporación que 
aumenten os costos ou diminúan a retribución; e nos casos en que por causas alleas 
ás partes contratantes alteráranse as bases económicas da concesión contempladas 
no momento do seu outorgamento. 
 
Obrigacións do Contratista 

Ademais das obrigacións xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son 
obrigacións específicas do contratista as seguintes: 
 
— Prestar o servizo coa continuidade convida e garantir aos particulares o dereito a 
utilizalo nas condicións que fosen establecidas. 
 
— Coidar a boa orde do servizo, podendo dictar as oportunas instruccións, sen 
prexuízo dos poderes de policía atribuídos á administración. 
 
— Indemnizar os danos que se causen a terceiros como consecuencia das operacións 
que requira o desenvolvemento do servizo, excepto cando o dano sexa producido por 
causas imputables á Administración. 
 
— Respectar o principio de non discriminación por razón de nacionalidade, respecto 
das empresas de Estados membros da Comunidade Europea ou signatarios do Acordo 
sobre Contratación Pública da Organización Mundial do Comercio, nos contratos de 
subministración consecuencia do de xestión de servizos públicos.  
 
— Cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, de seguridade social e de 
prevención de riscos laborais. 
 
— Dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais 
suficientes para o seu cumprimento, esta obrigación considérase esencial. (Artigo 53.2 
da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público). 
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— Abonar os gastos e impostos do anuncio ou anuncios de licitación e adxudicación 
ata o límite máximo de 10% do importe do remate do contrato, así como calquera 
outros que resulten de aplicación, segundo as disposicións vixentes na forma e contía 
que estas sinalen. 
 

Obrigacións do Concello 

—Poñer a disposición do contratista os medios necesarios para a prestación do 
servizo. 
 
—Se o Concello non fixera efectiva ao contratista a contraprestación económica ou non 
entregase os medios auxiliares a que se obrigou no contrato dentro dos prazos 
previstos no mesmo e non procedese a resolución do contrato, o contratista terá dereito 
ao interese de demora das cantidades ou valores económicos que aqueles signifiquen, 
de conformidade co establecido no artigo 200 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de 
Contratos do Sector Público. 

 

Décimo oitava.- REVERSIÓN. 

Cando finalice o prazo contractual o servizo reverterá á Administración, debendo o 
adxudicatario entregar aqueles elementos aos que estea obrigado con arranxo ao 
contrato e no estado de conservación e funcionamento adecuado, excluíndose do 
mesmo os solares e naves de propiedade do adxudicatario.  

Un ano antes da finalización do contrato, o Concello designará un Inspector Técnico, 
de acordo co disposto no artigo 131 do Regulamento de Servizos das Corporacións 
Locais.  

Décimo novena.- EXECUCIÓN  E MODIFICACIÓN DO CONTRATO. 

O contratista está obrigado a prestar o servizo con estrita suxeición ás características 
establecidas no contrato. 
 
En todo caso, a Administración conservará os poderes de policía necesarios para 
asegurar a boa marcha dos servizos de que se trate. 
 
A Administración poderá modificar por razóns de interese público as características do 
servizo contratado e as tarifas que han de ser abonadas polos usuarios. 
 
Cando as modificacións afecten ao réxime financeiro do contrato, a Administración 
deberá compensar ao contratista de xeito que se manteña o equilibrio económico do 
contrato. Non procederá tal compensación, no caso de que os acordos que dite a 
Administración respecto ao desenvolvemento do servizo carezan de transcendencia 
económica. 
 
A Administración deberá restablecer o equilibrio económico do contrato, en beneficio de 
calquera das partes nos seguintes supostos: 
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a) Cando a Administración modifique, por razóns de interese público, as características 
do servizo contratado. 
 
b) Cando actuacións da Administración determinaran de forma directa a ruptura 
substancial da economía do contrato. 
 
c) Cando causas de forza maior determinaran de forma directa a ruptura substancial da 
economía do contrato, entendéndose por «forza maior» o disposto no artigo 214 da Lei 
30/2007, de 30 de outubro. 
 
O restablecemento do equilibrio económico do contrato  realizarase mediante medidas 
que poderán consistir nas modificacións das tarifas a abonar polos usuarios, a 
reducción do prazo do contrato, e en xeral, en calquera modificación das cláusulas de 
contido económico do contrato. 
 
Para os casos de forza maior e de actuacións da administración que determinen de 
forma directa a ruptura substancial da economía do contrato, poderá prorrogarse o 
prazo do contrato por un período que non exceda dun 10 por cento da súa duración 
inicial, respectando os límites máximos de duración previstos legalmente. 
 
As modificacións do contrato deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 140 
da Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público 
. 

 
Vixésima.- INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E PENALIDADES. 

 A) Incumprimento 

Se do incumprimento por parte do contratista derivárase perturbación grave e non 
reparable por outros medios no servizo público e a Administración non decidise a 
resolución do contrato, poderá acordar a intervención do mesmo ata que aquela 
desapareza. En todo caso, o contratista deberá abonar á Administración os danos e 
prexuízos ocasionados. 
 
B) Penalidades por Incumprimento 

Cando o contratista incumprise a adscrición á execución do contrato de medios 
persoais ou materiais suficientes para elo, impoñeranse penalidades ata un máximo do 
10% do prezo do contrato. 
 
Se o incumprimento é considerado como moi grave e atendendo á súa condición de 
deber esencial, poderá dar lugar á resolución do contrato. 
 
As penalidades impoñeranse por acordo do órgano de contratación, adoptado a 
proposta do responsable do contrato que se designe, que será inmediatamente 
executivo, e faranse efectivas mediante deducción das cantidades que, en concepto de 
pago total ou parcial, deban abonarse ao contratista ou sobre a garantía cando non 
poidan deducirse das mencionadas certificacións.  
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Vixésimo primeira.- CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATACIÓN. 

A) cesión do contrato 

A cesión do contrato so poderá realizarse de acordo co establecido no artigo 209 da 
LCS Pe sempre que así o autorice o órgano de contratación. 
 
B) Subcontratación 

O adxudicatario non poderá subcontratra a xestión do servicio, 
 

Vixésimo segunda.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO. 

A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego; nos 
fixados nos artigos 206, con excepción dos supostos contemplados nas súas letras e) e 
f); e no artigo 262 da LCSP. 
 
Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva, 
sen prexuízo da indemnización polos danos e prexuízos orixinados á Administración, 
no que excedan do importe da garantía. 

 
Vixésimo terceira.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO. 

O contrato terá carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e 
extinción rexerase polo establecido neste Prego, e para o non previsto nel, será de 
aplicación a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e o Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeneral da 
Lei de Contratos das Administracións Públicas, e polo Real Decreto 817/2009, de 8 de 
maio, polo que se desenvolve parcialmene a Lei 30/2007, supletoriamente aplicaranse 
as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito 
privado. 
 
 A xurisdicción contencioso administrativa será a competente para resolver as 
controversias que xurdan entre as partes na aplicación do presente contrato, de 
conformidade co disposto no artigo 21.1 da citada LCSP. 

En Teo, 30 de decembro de 2009 

O Alcalde, 

Martiño Noriega Sánchez” 

“PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN O CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO 

PÚBLICO, MODALIDADE DE CONCESIÓN, “RECOLLIDA DOS RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA 

VIARIA 

 1. OBXECTO DO CONCURSO  

O obxecto é a contratación administrativa por parte do Concello de Teo, mediante concurso por 
procedemento aberto e tramitación ordinaria, dos servizos de: 
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1.1. RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS  

f) Recollida da fracción resto  

g) Recollidas selectivas de envases lixeiros e vidro 

h) Outros servizos de recolleita  

i) Transporte dos residuos urbanos  

j) Mantemento, conservación e limpeza dos colectores  

1.2. LIMPEZA PÚBLICA  

c) Limpeza viaria  

d) Outros servizos de limpeza  

1.3. SERVIZOS COMÚNS 

Que serán prestados no Termo Municipal de Teo de acordo coas prescricións recollidas no 
presente prego, no prego administrativo, e na oferta que presenten os licitadores.  

2. DURACIÓN DO CONTRATO  

A duración do contrato será de dez (10) anos, contados a partir da data de sinatura do Acta de comezo de 
prestación do servizo. Antes da finalización do prazo establecido, o contrato poderá ser prorrogado, por 
sucesivos períodos anuais, mediante acordo expreso de ambas as partes contratantes, sen que a 
duración total do contrato, incluídas as prórrogas, poida exceder de doce (12) anos. As prórrogas deberán 
ser solicitadas polo concesionario cunha antelación mínima de seis meses antes da finalización do 
contrato.  

No caso de vencemento normal do contrato, ou anormal pola súa resolución ou declaración de 
caducidade, e co obxecto de garantir a continuidade do servizo, o órgano de contratación poderá acordar 
que o concesionario continúe na xestión do servizo ata que o novo adxudicatario se faga cargo do servizo 
ou a Administración municipal o asuma directamente sen que, en ningún caso, este período poida exceder 
dun (1) ano.  

3. PREZO DO CONTRATO  

O orzamento base de licitación do contrato é de 697.917,60 €/ano (I.V.E. incluído), debendo as empresas 

licitadores presentar necesariamente unha oferta económica que será valorada no concurso. Esta oferta 
debe incluír todos os gastos que o adxudicatario debe asumir para a correcta execución do contrato e o 
cumprimento íntegro de todas as obrigacións derivadas directa ou indirectamente de devandita execución, 
conforme ao presente prego, ao de prescricións administrativas e aos restantes documentos contractuais, 
así como á normativa de calquera tipo aplicable a este contrato.  

A retribución do concesionario realizarase mediante pago de facturas mensuais, a meses vencidos de 
acordo aos prezos resultantes do mesmo, tendo en conta os custos unitarios ofertados polo contratista e 
incrementadas cos servizos extraordinarios ou extracontractuais derivados de modificacións ordenadas 
pola Administración.  

Con este fin, o concesionario deberá presentar a factura ao Concello nos 7 primeiros días naturais do mes 
seguinte ao de prestación dos servizos. Na devandita factura deberanse indicar, por separado, os 
conceptos e importes dos servizos prestados, de maneira que se poidan restar, no seu caso, importes por 
servizos non prestados, prestados de xeito incompleto, ou as sancións a que houbese lugar. A factura 
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será dilixenciada polo Responsable municipal da supervisión do contrato, procedéndose á súa aprobación. 
O importe será pagado dentro dos sesenta días seguintes á data da conformidade documental. 

4. RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS  

4.1. CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Os licitadores proporán para cada un dos servizos de recollida os sistemas máis eficaces para a súa 
prestación, tendo en conta as características do Municipio, cumprindo toda a lexislación en vigor que 
sexa de aplicación e de acordo coas condicións establecidas nas bases do concurso.  

Deberán incluír na súa oferta, como mínimo, e detallados para cada un dos residuos a recoller, os 
seguintes apartados :  

� Descrición de cada servizo e forma na que se realizará, incluíndo operacións, sistemas de 
prestación e debida xustificación de todo iso.  

� Despregue no espazo, rendementos e sectorización incluíndo zonas, sectores, rúas, etc. 

� Programación das distintas tarefas, frecuencia, quendas, horarios, composición dos equipos 
e número de itinerarios necesarios.  

� Medios humanos directos necesarios con categorías, dedicación, quendas e absentismo.  

� Relación de medios materiais, incluíndo descrición de maquinaria e colectores. 

Non se permitirá o transvasamento de lixos dun vehículo a outro na vía pública salvo casos de 
imperiosa necesidade, como avaría grave ou sinistro, suposto no que o transvasamento producirase 
de forma que non se produzan derrames ou malos cheiros.  

Os vehículos do servizo situaranse no posible de forma que non obstaculicen o tránsito na vía 
pública, respectarán a ordenación Municipal do tráfico e non poderán estar estacionados ou 
aparcados na vía pública.  

4.2. RECOLLIDA DA FRACCIÓN RESTO  

O servizo consiste na recollida da fracción resto (materia orgánica e outros) dos Residuos Urbanos 
de carácter domiciliario que, seleccionada en orixe polos cidadáns e colocada en bolsas, sexa 
depositada nos colectores que se atoparán nas proximidades dos domicilios ou establecementos 
públicos e privados, comercios, oficinas, hoteis, bares, talleres, etc.  

A frecuencia de recollida na zona urbana, delimitada como “Ámbito de solo urbano” (cor laranxa 
intenso) nos PLANOS A que acompañan este prego será diaria, excepto domingos e festivos, e sen 
que, en ningún caso, poida haber máis dun día sen servizo. O servizo realizarase en horario 
nocturno, agás excepcións autorizadas expresamente polo Concello. 

Nos núcleos e zonas do Concello non sinaladas como urbanas no citado PLANO A, a recollida será 
coa frecuencia de tres veces a semana, independentemente da existencia de festivos. Para iso os 
licitadores deberán xustificar adecuadamente todas as características do servizo proposto.  

O servizo realizarase recollendo os residuos dos recipientes que os conteñan e depositándoos en 
vehículos recolectores-compactadores, recolocando os colectores unha vez baleiros ao lugar de 
orixe, sexan superficiais ou soterrados. A devandita operación realizarase co máximo coidado para 
non ensuciar as beirarrúas e calzadas, debendo proceder inmediatamente á limpeza dos produtos 
que se vertan na manobra.  
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No caso de atopar bolsas do lixo ou obxectos sen bolsa no exterior dos colectores procederase á súa 
recollida, sinalando nos partes de ruta esta incidencia para a súa comunicación ao Concello que 
poñerá os medios necesarios para evitar que estas situacións se reproduzan. 

A empresa adxudicataria deberá remitir informes mensuais indicando os seguinte:  

� Servizos realizados, con indicación de quendas e horarios. 

� Peso dos residuos recollidos en cada porte e en cada servizo.  

� Peso total mensual dos mesmos.  

� Número de días do mes de recollida.  

� Parte de incidencias 

4.3. RECOLLIDAS SELECTIVAS  

O servizo comprende a recollida das distintas fraccións que separan os cidadáns en orixe, e 
depositan en colectores habilitados a tal fin, como son os envases lixeiros, o vidro e as pilas, 
quedando excluída deste prego a recollida de papel e cartón.  

4.3.1. RECOLLIDA DE ENVASES LIXEIROS 

O servizo consiste na recollida de envases lixeiros que, seleccionados en orixe polos cidadáns 
e colocados en bolsas, sexan depositados nos colectores que se atoparán nas proximidades 
dos domicilios ou establecementos públicos e privados, comercios, oficinas, hoteis, bares, 
talleres, etc.  

A recollida dos residuos dos colectores amarelos realizarase nos días e horarios que se 
establezan no plan de explotación presentado polo adxudicatario, sen prexuízo do dereito do 
Concello a modificar estas especificacións sen menoscabo, no seu caso, de compensar 
economicamente á empresa cando se acredite que tales modificacións implican unha rotura do 
equilibrio económico do contrato. A frecuencia mínima admitida para a recollida desta fracción 
será semanal. 

En todo caso, a concesionaria estará obrigada a facer todas as recollidas extraordinarias e 
necesarias para evitar calquera desbordamento dos colectores, nos lugares en que sexan 
precisas. 

O servizo realizarase en horario diúrno ou nocturno. O servizo incluirá todas as zonas e núcleos 
do termo municipal que, actualmente ou nun futuro, dispoñan de colector amarelo.  

O servizo realizarase recollendo os residuos dos recipientes que os conteñan, e depositándoos 
en vehículos recolectores-compactadores, recolocando os colectores unha vez baleiros ao 
lugar de orixe, sexan de superficie ou soterrados. A devandita operación realizarase co máximo 
coidado, para non ensuciar as beirarrúas e calzadas, debendo proceder inmediatamente á 
limpeza dos produtos que se vertan na manobra.  

No caso de atopar bolsas do lixo ou obxectos sen bolsa no exterior dos colectores procederase 
á súa recollida, sinalando nos partes de ruta esta incidencia para a súa comunicación ao 
Concello que poñerá os medios necesarios para evitar que estas situacións se reproduzan. 

A empresa adxudicataria deberá remitir informes mensuais indicando os seguinte:  

� Servizos realizados, con indicación quendas e horarios. 
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� Peso dos residuos recollidos en cada porte e en cada servizo.  

� Peso total mensual dos mesmos.  

� Número de días do mes de recollida.  

� Parte de incidencias 

4.3.2. RECOLLIDA DE VIDRO  

O servizo consiste na recollida do vidro que, seleccionado en orixe polos cidadáns, sexa 
depositado nos colectores que se atoparán nas proximidades dos domicilios ou 
establecementos públicos e privados, comercios, oficinas, hoteis, bares, talleres, etc.  

A recollida dos residuos dos colectores de vidro realizarase nos días e horarios que se 
establezan no plan de explotación presentado polo adxudicatario, sen prexuízo do dereito do 
Concello a modificar estas especificacións sen menoscabo, no seu caso, de compensar 
economicamente á empresa cando se acredite que tales modificacións implican unha rotura do 
equilibrio económico do contrato. A frecuencia mínima admitida para a recollida desta fracción 
será de dez días. 

En todo caso, a concesionaria estará obrigada a facer todas as recollidas extraordinarias e 
necesarias para evitar calquera desbordamento dos colectores, nos lugares en que sexan 
precisas. 

O servizo realizarase en horario diúrno e incluirá todas as zonas e núcleos do termo municipal 
que actualmente ou nun futuro dispoñan de colector de vidro.  

Os licitadores poderán propoñer a entidade ou persoa xurídica á que se lle entregarán estes 
residuos, podendo ser o propio concesionario o que se faga cargo da súa xestión se estivese 
autorizado legalmente a desenvolver esa actividade.  

O servizo realizarase recollendo o vidro dos recipientes que o conteña, depositándoo en 
vehículos recolectores e recolocando os colectores unha vez baleiros ao lugar de orixe, sexan 
de superficie ou soterrados, cos accesorios perfectamente encaixados. A devandita operación 
realizarase co máximo coidado, para non ensuciar as beirarrúas e calzadas, debendo proceder 
inmediatamente á limpeza dos produtos que se vertan na manobra.  

No caso de atopar recipientes de vidro no exterior dos colectores procederase á súa recollida, 
sinalando nos partes de ruta esta incidencia para a súa comunicación ao Concello que poñerá 
os medios necesarios para evitar que estas situacións se reproduzan. 

A empresa adxudicataria deberá remitir informes mensuais indicando o seguinte:  

� Servizos realizados, con indicación quendas e horarios. 

� Peso dos residuos recollidos en cada porte e en cada servizo.  

� Peso total mensual dos mesmos.  

� Número de días do mes de recollida.  

� Parte de incidencias 
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4.3.4. RECOLLIDA DE PILAS  

O servizo consiste na recollida de pilas usadas que, seleccionadas en orixe polos cidadáns, 
sexan depositadas nos colectores que se atopen na vía pública, establecementos comerciais 
ou dotacionais (Centros de saúde, Colexios, Concello, etc).  

A frecuencia de recollida será a necesaria, e nunca superior a tres meses. O servizo realizarase 
en horario diúrno.  

Os licitadores presentarán un plan de recollida e transporte de pilas usadas indicando o número 
e distribución dos colectores, o número e composición dos equipos de recollida e transporte a 
utilizar, horarios e frecuencia de prestación do servizo.  

A empresa adxudicataria deberá remitir informes trimestrais indicando o seguinte:  

� Servizos realizados.  

� Peso total e caracterización dos residuos.  

4.4. OUTROS SERVIZOS DE RECOLLIDA  

O servizo comprende a recollida de residuos que non poden encadrarse en ningún dos 
anteriores apartados, e que se relacionan a continuación: 

4.4.1. RECOLLIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS  

O servizo consiste na recollida de residuos voluminosos, categoría composta por mobles, 
electrodomésticos, colchóns e somieres, trastes vellos e outros aparellos derivados das 
actividades domésticas de reparación ou substitución do equipamento da vivenda, e que poia 
súa natureza, dimensións, morfoloxía, volume, peso, ou outras características, fai que non 
poidan ser retirados polos servizos convencionais. 

Este servizo prestarase unicamente a veciños particulares e colexios, excluíndose 
expresamente os establecementos comerciais, industrias, centros sanitarios, etc., en relación 
cos residuos que xera a súa propia actividade comercial ou profesional. Non serán obxecto da 
presente recollida aqueles produtos que conteñan líquidos, e todos os catalogados como 
residuos perigosos RP´S. 

O servizo realizarase recollendo estes residuos da vía pública, nas inmediacións dos inmobles 
dos usuarios, a solicitude dos interesados mediante aviso telefónico.  

A frecuencia de recollida será, como mínimo, dunha vez ao mes e realizarase en horario diúrno. 
En calquera caso o Concello poderá ordenar a retirada inmediata daqueles aveños que 
aparezan na vía pública e dos que non se poida determinar a súa orixe.  

A empresa adxudicataria deberá remitir un informe mensual indicando o seguinte: 

� Relación de recollidas, indicando residuos, lugar e día de recollida. 

4.4.2. RECOLLIDA DE RESIDUOS VEXETAIS  

Este servizo comprende a recollida de residuos constituídos polos restos de podas, restos de 
plantas e arbustos, e herba resultante das cortas nas vivendas unifamiliares con fincas 
destinadas a xardín ou recreo. 

Para recoller estes residuos depositaranse 10 grandes contedores abertos e con aireación nos 
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emprazamentos sinalados polo Concello, procedéndose á súa recollida cada quince días ou, 
segundo as épocas do ano, se fose necesario, con maior periodicidade, pero sempre garantindo 
a retirada dos residuos cando os contedores estean cheos. 

No contedor figurará un número de teléfono no que se poida avisar en caso de saturación. 

O Concello disporá unha superficie nas proximidades do Punto limpo para a concentración 
destes residuos que serán xestionados pola concesionaria do Punto limpo ou polo propio 
Concello. 

4.4.3. RECOLLIDA DE RESIDUOS DE LIMPEZA VIARIA  

Este servizo consiste na recollida dos residuos procedentes da limpeza das vías públicas, 
limpezas urbanas e recollidas de papeleiras en xeral.  

Os residuos procedentes do varrido manual serán recollidos en bolsas ou sacos de plástico ou 
material resistente ás roturas, non podendo ser depositadas directamente sen envasar no 
recipiente que os vai conter.  

O licitador deberá propor o sistema adecuado para coordinar a retirada destes residuos cos 
equipos de recollida de residuos urbanos e Limpeza Pública, de acordo cos itinerarios, horarios, 
frecuencias, modalidades, etc.  

4.4.4. RECOLLIDA DE ANIMAIS MORTOS NA VÍA PÚBLICA  

Este servizo afecta aos cadáveres ou restos de animais de compañía, das especies canina e 
felina, así como de outras que vivan xeralmente no fogar co obxecto de ser posuídos polo home 
para servir de recreo e como compañeiros.  

Comprende este servizo a retirada daqueles animais dos que se teña coñecemento segundo 
avisos feitos no servizo de atención ao usuario que se implantará. Tamén se desenvolverá 
traballo cos animais que se atopen mortos na vía pública, en coordinación co de limpeza viaria.  

Quedan excluídos desta definición e servizos os animais mortos procedentes de explotacións 
gandeiras, cortes e currais de gando e aves; nestes casos, os seus propietarios ou posuidores 
estarán obrigados a xestionalos de conformidade co disposto na normativa autonómica 
correspondente.  

En calquera caso, o servizo realizarase de forma puntual en todos os casos que sexa requirido 
polos servizos técnicos ou a policía municipal.  

O equipo utilizado na recollida deberá ser desinfectado e desinsectado ao final dos traballos.  

O licitador deberá propor o sistema adecuado para coordinar a retirada destes residuos cos 
equipos de recollida de Residuos Urbanos e Limpeza Pública, de acordo cos itinerarios, 
horarios, frecuencias, modalidades, etc.  

A empresa adxudicataria deberá remitir un informe mensual indicando o seguinte:  

� Relación de recollidas, indicando incidencia, lugar e día de recollida.  

4.4.5. RECOLLIDA DE RESIDUOS EN VERTEDOIROS INCONTROLADOS 

Este servizo afecta aos residuos (voluminosos ou non) que poidan aparecer en vertedoiros 
incontrolados no territorio do termo municipal. A indicación do Concello a empresa xestora 
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procederá á súa retirada con frecuencia mínima mensual. O Concello poñerá os medios 
necesarios para tratar de impedir estes vertidos. 

5. TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS  

Este servizo consiste no transporte dos residuos urbanos, de xeito inmediato á súa recollida, ao Centro de 
transferencia ou tratamento, que determine o Concello en cada momento, sen que corresponda á 
Empresa adxudicataria o abono dos custos do tratamento dos mesmos.  

Para o presente concurso e aos efectos de cálculo económico, considérase que o destino da fracción non 
selectiva dos residuos é a planta de SOGAMA no concello de Cerceda. No suposto de que o centro de 
destino se trasladase a unha distancia superior ou inferior redimensionaríase o servizo, calculándose os 
prezos á alza ou a baixa pola prestación do mesmo. 

6. INSTALACIÓN, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E LIMPEZA DOS COLECTORES  

Tomando en consideración a dotación existente abaixo detallada, o adxudicatario deberá encargarse de 
completar ou renovar esta dotación mediante a adquisición, instalación e mantemento de todo tipo de 
colectores (incluído todo o sistema de contedores soterrado -gomas, xuntas, centrais hidráulicas- e demais 
mecanismos necesarios para o seu funcionamento) e recipientes normalizados para a prestación da 
recollida da totalidade das fraccións dos residuos urbanos reguladas por este prego, e as reparacións ou 
substitucións precisas para o mantemento dos mesmos.  

6.1. DOTACIÓN DE MEDIOS 

O número de colectores de propiedade municipal utilizados actualmente para a recollida das distintas 
fraccións de residuos no Concello de Teo, son os que se amosan a continuación: 

� Vidro: 60 

� Envases lixeiros: 270 

� Lixo xenérico: 608 (800 litros) e 371 (360 litros) 

A dotación mínima necesaria para cubrir as necesidades básicas do concello é a existente na 
actualidade, incrementada coa distribución e as localizacións recollidas nos PLANOS B que 
acompañan este prego. A dotación de contedores ven expresada en capacidade de contedores de 
lixo orgánico e xeral (Org), en capacidade de contedores para envases lixeiros (Env) e en número de 
contedores con carga pluma para a recollida selectiva do vidro. As zonas urbanas de recollida diaria 
(identificadas nos PLANOS A) aparecen nos PLANOS B con letras vermellas sobre fondo branco e 
adaptadas ás capacidades dos contedores de carga lateral, mentres que as necesidades de recollida 
en zona non urbana aparecen con cor vermella sobre fondo verde. 

Os licitadores deberán presentar un plan de contedores adecuado ás características do termo 
municipal de Teo e a cada unha das zonas que o integran, segundo as necesidades básicas 
descritas e garantindo que ningunha das vivendas se atope a máis de 200m dun colector xenérico. 
No plan establecerá puntos de distribución e localización e medios adscritos, detallando as seguintes 
características dos colectores ofertados, tales como número de unidades, volume unitario en litros, 
peso, medidas, sistema de carga e baleirado, material de construción, sistema de peche, etc.  

Os colectores existentes e pertencentes ao Concello que sexan aptos para a prestación do servizo 
poderanse manter e ser tidos en conta polo licitador no estudo de custos e proposta que realice. A 
empresa concesionaria comprométese a completar con novos contedores a dotación existente co 
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obxecto de cubrir as necesidades arriba relacionadas e a realizar a completa renovación do material 
existente no prazo de cinco anos, valorándose no concurso a redución deste prazo, o tipo, tamaño e 
calidade dos contedores ofertados (primándose a substitución dos existentes por contedores de 2400 
L de carga lateral, alí onde fose viable a súa utilización), a delimitación de zonas para a súa 
colocación e medidas tendentes a reducir o seu impacto visual. 

A oferta orientarase á eliminación dos contedores de 360 litros, agás naquelas situacións nas que 
non sexa posíbel outra solución. En calquera caso, na zona urbana de recollida diaria, realizarase no 
prazo de tres meses a renovación completa dos contedores que pasarán a ser de 2400 litros e de 
carga lateral. 

A concesionaria comprometerase, a partir do primeiro ano dende a sinatura do contrato, a un aporte 
anual do 5% dos contedores de cada tipo co obxecto de substituír os deteriorados ou incrementar o 
número deles. 

Ao longo do período da concesión o Concello poderá decidir un aumento do número de contedores 
nas zonas que considere oportunas. A empresa concesionaria deberá instalalos no prazo de 30 días 
e asumilos nas súas rutas de recollida. As empresas que participen na licitación deberán facer unha 
oferta de custe contedor/ano, para determinar a cantidade na que se incrementaría o custe total do 
servizo por mor deste incremento no número de contedores decidido polo Concello.  

A empresa concesionaria asumirá a recollida e mantemento dos contedores sen distinción que sexan 
de superficie ou soterrados, independentemente de que ao longo do período de concesión se 
proceda a progresivo soterramento dos mesmos. 

Valorarase a acometida de pequenas obras e instalacións para a correcta colocación dos 
contedores, a substitución dos fixacontedores existentes se non son válidos para o modelo de 
contedor ofertado, e tamén se poderán valorar como positivas as iniciativas dirixidas á prevención na 
xeración e a optimización dos medios de depósito conforme á produción estimada. 

6.2. PLAN DE MANTEMENTO 

A empresa concesionaria presentará na licitación un plan para o mantemento, conservación, limpeza 
e desinfección de todos e cada un dos colectores, que incluirá os equipos a empregar e a súa 
composición, e os sistemas de lavado a utilizar. As frecuencias de limpeza e desinfección serán as 
seguintes:  

� - Colectores de fracción resto:  

Antes de que rematen os meses de marzo, maio, xuño, setembro e decembro. 

� - Colectores de envases lixeiros: unha vez cada tres meses.  

� - Colectores de vidro: unha vez cada tres meses.  

As operacións de limpeza efectuaranse con auga e produtos desinfectantes autorizados pola 
lexislación vixente. Estas frecuencias poderán ser modificadas polos servizos técnicos municipais 
sempre que o aspecto dos colectores non fose o adecuado. O adxudicatario deberá notificar ao 
Concello todas as incidencias ocorridas.  

A empresa concesionaria pasará ao concello bimensualmente un relatorio das datas nas que se 
realizará a limpeza dos contedores polas distintas zonas nos dous seguintes meses 
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7. LIMPEZA PÚBLICA 

7.1. CONSIDERACIÓNS XERAIS  

A limpeza pública do Concello de Teo comprende as beirarrúas, calzadas, prazas, mercados, 
parques e zonas en xeral destinadas ao uso público, e realizarase conforme ás seguintes tarefas: 

a) Varrido manual.  

b) Varrido mecánico.  

c) Baldeo - rega mecánica.  

d) Varrido de mantemento  

e) Limpeza e baleirado de papeleiras  

g) Limpeza dos mercados que se realicen na vía pública.  

h) Limpezas en época de festas.  

O licitador debe propoñer para cada un dos servizos os sistemas máis eficaces para a súa 
prestación, ao obxecto de conseguir unha limpeza óptima, ou para os servizos descritos o seguinte: 

� Descrición detallada do servizo, incluíndo operacións, sistemas de prestación e debida 
xustificación de todo elo.  

� Relación de medios humanos con categorías, dedicación, quendas e absentismo. 

� Relación de medios materiais, incluíndo maquinaria e ferramentas. 

� Relación de equipos coa súa composición, debidamente xustificados 

� Relación de zonas, sectores, frecuencias, quendas, horarios e itinerarios de servizo, 
con planos de todo elo. 

Os Licitadores deben ter en conta as características específicas do concello e de cada unha das 
súas zonas, propoñendo os medios e a metodoloxía máis adecuada co obxecto de cumprir a 
totalidade do servizo e manter o municipio nun estado óptimo. 

Os vehículos do servizo situaranse na medida do posible de xeito que non obstaculicen o tránsito na 
vía pública, respectarán as ordenanzas de tráfico e non non poderán estar estacionados ou 
aparcados na vía pública.  

Os licitadores cumprirán escrupulosamente toda a normativa municipal e a lexislación vixente. 

7.2. VARRIDO MANUAL  

Consistirá no varrido diario, coas ferramentas necesarias, das beirarrúas, calzadas, paseos, prazas, 
pasos subterráneos, escaleiras ao río, parques infantís, etc. Prestarase especial atención aos bordos 
e ao ángulo que forman as beirarrúas coas fachadas, evitando en calquera caso que os residuos se 
depositen nos sumidoiros. Do mesmo xeito, comprenderá a retirada das herbas que medren entre os 
adoquíns ou similares, así como o baleirado de papeleiras. 

Estas labores serán realizadas por persoal debidamente equipado e que dispoña das ferramentas 
auxiliares para o seu cometido: chaves de papeleiras, escobas, recolledores,... 

A empresa que resulte adxudicataria deberá cumprir a periodicidade de limpeza viaria que de seguido 
se sinalada para cada zona, ben sexa de forma manual ou mecánica:  

 

Urbanización Os Tilos (zona alta de edificios e parque) Diaria 
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Urbanización Os Tilos (zona baixa de casas unifamiliares) Cada 2 días 

Urbanización San Sadurniño  Cada 2 días 

Urbanización Os Verxeis Cada 2 días 

Urbanización Augas Mansas  Cada 2 días 

Urbanización Campos de Mirabel  Cada 2 días 

Urbanización Val da Ramallosa, urbanización A Ramallosa 
e da urbanización lateral do pavillón deportivo  

Cada 2 días 

Urbanización de Ameneiro (detrás do Rest. Cierto Blanco) Cada 2 días 

Beirarrúas da zona urbana Montouto-Cacheiras, dende o 
centro médico ata a entrada aos Tilos 

Cada 2 días 

Rotondas das Viñas ata límite co Milladoiro (Ames) Cada 2 días 

Ramais con beirarrúas da AC 841, en Cacheiras  Cada 3 días 

Beirarrúas dende a Casalonga ata a rotonda de Picalgaio Cada 3 días 

Beirarrúas das rúas Ledín e da Fonte Cada 3 días 

Beirarrúas na nova urbanización de Balcaide Cada 3 días 

Beirarrúas do Ferreiriño Cada 3 días 

Beirarrúas de Insua, Bustelo e Nespereira (Luou) Cada 3 días 

Beirarrúas de Fornelos, do Pazo e de Bouñou (Rarís) Cada 3 días 

Beirarrúas de Calo (dende Cesar ata Balcaide) Cada 3 días 

Beirarrúas de Texexe Cada 3 días 

Beirarrúas de Vilar de Calo  Cada 3 días 

Beirarrúas de Rarís (proximidades da igrexa) Cada 3 días 

Beirarrúas de Luou (proximidades da igrexa) Cada 3 días 

Beirarrúas de Oza (núcleo parroquial e zona nova de Catro 
Camiños) 

Cada 3 días 

Beirarrúas de Solláns  Cada 3 días 

Beirarrúas de Pontevea e Reis (campo da festa e campo de 
fútbol) 

Cada 3 días 

Beirarrúas da Pedreira, da estrada de acceso ao paso 
elevado da vía e ata o límite con Ames en Vilaverde 

Cada 3 días 

Beirarrúas de Teo Cada 3 días 

Estrada Catro Camiños- Verxeis Cada 3 días 

Retirada de restos impactantes á vista no resto das Cada 15 días 
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estradas e camiños 
 

Con carácter xeral, a empresa adxudicataria deberá facerse cargo da limpeza de todas as beirarrúas 
públicas existentes no termo municipal e das zonas públicas das urbanizacións. 

Na licitación especificará o número de persoas utilizadas para a realización destes servizos de limpeza 
viaria. O incremento das zonas de limpeza ou o aumento de frecuencia (ao que a empresa 
concesionaria non poderá negarse) será retribuído polo Concello segundo o custo das persoas que 
sexa preciso contratar pola empresa para incrementar o servizo, tendo en conta o custe total do 
servizo de limpeza viaria. 

En todo caso as baixas ou ausencias dos traballadores non repercutirán na prestación do servizo de 
limpeza, xa que deberán ser substituídos. 

7.3. VARRIDO MECÁNICO  

Será un servizo de varrido realizado por unha máquina varredora autopropulsada de aspiración 
manexada por un condutor. Realizarase fundamentalmente naquelas zonas nas que o aparcadoiro 
estea prohibido, para o que se deben optimizar os itinerarios, tempos e desprazamentos. 

Realizarase nas zonas urbanas do concello e nos núcleos que polas súas características e morfoloxía 
o requiran, debendo aportar o licitador un plan con indicación detallada de itinerarios e periodicidade 
do servizo. 

7.4. BALDEO – REGO MECÁNICO  

Consistirá en lavar as beirarrúas, calzadas e paseos mediante o lanzamento de auga a presión, 
efectuado de forma mecánica cos equipos adecuados. Este servizo realizarase adaptándose á 
climatoloxía. Evitarase salpicar fachadas e vehículos, así como desprazar ás beirarrúas os residuos 
que se atopen na calzada. 

Realizarase nas zonas urbanas do concello e nos núcleos que polas súas características e morfoloxía 
o requiran. Indicarase na oferta a periodicidade do baldeo en cada unha das zonas do concello. 
Valorarase expresamente que esta operación se faga sen consumir auga tratada da rede de 
abastecemento. 

7.5. VARRIDO DE MANTEMENTO 

Terá as mesmas funcións que o varrido manual, pero prestará os seus servizos os domingos e 
festivos, realizado por un retén de garda, nas zonas urbanas do concello. Realizarase tamén en 
momentos puntuais nos que por circunstancias excepcionais sexa requirido polo Concello nunha 
determinada zona. 

7.6. LIMPEZA E BALEIRADO DE PAPELEIRAS 

Como parte do servizo xeral de limpeza viaria atoparíanse as actividades de mantemento, reposición e 
lavado de todas as papeleiras que o Concello teña instaladas no momento da adxudicación e de todas 
aquelas que o adxudicatario crea necesario instalar, feito que será valorado na licitación.  

Segundo as necesidades que o Concello valore, poderanse instalar no futuro novas papeleiras que 
deberán ser tamén baleiradas e limpas pola concesionaria. Este incremento no servizo só será 
retribuído proporcionalmente se supera o 25% do número de papeleiras no momento da contratación 
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(as existentes e as ofertadas polo concesionario). 

A retirada do lixo depositado nas infraestruturas farase de xeito que o interior quede totalmente 
baleiro, garantindo a limpeza da área circundante. 

Os residuos retirados deberán botarse nos recipientes do carro que se desprace no momento de facer 
a limpeza viaria, e o contido deste nos contedores de beirarrúa non selectivos. 

A limpeza constará dun baldeo manual con auga e xabón no interior e exterior, retirando a publicidade 
e outros elementos estáticos que puidesen atoparse adheridos. A periodicidade mínima de atención 
deberá ser bimensual. 

7.7. LIMPEZA DE MARQUESINAS 

Consiste na limpeza das marquesinas existentes no Concello destinadas a protexer aos usuarios do 
servizo público de transporte, e do transporte escolar, das inclemencias do tempo. A limpeza inclúe a 
eliminación da suciedade acumulada no conxunto da estrutura e a eliminación de pintadas, restos de 
papeis, pegatinas ou outros elementos non autorizados, utilizando os mecanismos e substancias 
necesarias ao efecto. A frecuencia da limpeza será trimestral, debendo comunicarse ao concello 
cunha semana de antelación as datas nas que se vai a proceder ao traballo. 

Segundo as necesidades que o Concello valore poderanse instalar no futuro novas marquesinas que 
deberán ser igualmente limpas polo concesionario. Este incremento no servizo só será retribuído 
proporcionalmente se supera o 25% do número das marquesinas existentes no momento da 
contratación. 

7.8. LIMPEZA E RETIRADA DE EXCREMENTOS ANIMAIS 

Esta operación realizarase coa mesma frecuencia que os servizos de varrido manual, polo que os 
operarios deben ir equipados cos útiles necesarios. 

7.9. LIMPEZA DE MERCADOS DA VÍA PÚBLICA  

Deberase realizar a limpeza das vías onde se realicen os mercados e zonas anexas, empregando 
para iso os medios humanos e materiais necesarios. A zona deberá quedar limpa, e en perfecto 
estado, o mesmo día tras a celebración da actividade.  

As operacións de limpeza non poden ser emprendidas ata despois do peche do mercado. Baséanse 
no varrido mixto; a estas funcións de varrido hai que engadirlles a recollida de caixas, cartóns e 
envases comerciais de todo tipo. Como punto final e para devolver a estas áreas o seu estado de 
normalidade pode procederse a un baldeo mecánico.  

7.10. LIMPEZA DAS ÁREAS NATURAIS E RECREATIVAS  

Realizarase a limpeza das áreas naturais e recreativas do Concello, recollendo e eliminando lixo ou 
restos que puideran quedar fóra dos contedores e adecentando os espazos de lecer, ao tempo que se 
baleiran papeleiras e se recolocan elementos que puideran quedar desprazados ou descolocados. No 
caso de que a área conte con servizos públicos procederase á súa limpeza e desinfección. 

As áreas que neste momento se consideran encadradas neste capítulo son as do Xirimbao (Reis), a 
da Burga (Reis) e a de Mouromorto (Calo). 
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7.11. LIMPEZA EN ÉPOCA DE FESTAS  

Realizarase a limpeza anterior e posterior das zonas onde teñan lugar actos tales como festas 
parroquiais, actos oficiais, culturais, lúdicos, deportivos, procesións, cabalgatas, etc., incluíndo un rego 
manual ou mecánico se fose necesario. Tamén se realizará, todos os días e o día posterior, a recollida 
e baleirado dos contedores existentes no recinto. 

Nas ofertas sinalarase por separado o custe de cada un dos servizos licitados que se corresponden cos 
distintos epígrafes do punto 7 (limpeza pública), especificaranse os custes de persoal. 

 

8. SERVIZOS COMÚNS  

8.1. XENERALIDADES  

Este Capítulo comprende o relativo aos servizos técnicos, administrativos, almacén, control e 
vixilancia, taller, etc., comúns á totalidade dos servizos. Os licitadores deberán desenvolver os 
distintos servizos, indicando claramente, como mínimo, o seguinte: 

� Metodoloxía, organigrama e forma de actuación dos servizos comúns.  

� Relación de medios humanos, con categorías, dedicación, quendas e absentismo.  

� Relación de medios materiais, incluíndo maquinaria, ferramentas e instalacións.  

� Plan de mantemento preventivo e control diario de vehículos e maquinaria.  

Describirase a organización de apoio na xestión coa que se contará desde a organización xeral da 
Empresa, detallando mediante un organigrama, a estrutura administrativa do servizo, con detalle dos 
medios asignados de forma exclusiva a contrátaa, así como os medios xerais da Empresa a 
disposición de contrátaa pero non asignados de xeito exclusivo a esta.  

8.2. DIRECCIÓN E CONTROL  

Á fronte dos servizos e como máximo responsable dos mesmos deberá figurar unha persoa 
suficientemente cualificada que manterá contacto diario co Concello. A devandita persoa terá 
dedicación exclusiva para o servizo e a suficiente autoridade para tomar as decisións que esixe a súa 
prestación, debendo atoparse en todo momento localizable e dispoñible.  

Os licitadores indicarán nas súas propostas toda a relación dos postos de mando previstos e funcións 
a realizar, así como os medios mecánicos adscritos a estes servizos.  

8.3. ADMINISTRACIÓN  

Os licitadores nas súas ofertas definirán co máximo detalle todo o equipo administrativo necesario 
para a correcta realización das tarefas propias deste servizo. Indicarán nas súas ofertas todos os 
medios adscritos ao mesmo.  

8.4. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 

O adxudicatario deberá dispoñer dun sistema informatizado que permita ao Concello dispoñer en todo 
momento da información e documentación actualizada relacionada cos servizos de xestión.  

Deberase deseñar e poñer en práctica un programa anual de motivación e sensibilización. As 
campañas estarán especialmente dedicadas á prevención en orixe da xeración dos residuos, tanto no 
fogar coma nos comercios e servizos afíns, así como á procura da segregación máxima das fraccións 
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selectivas. No prazo de dous meses desde o inicio da concesión realizarase unha campaña de 
información, con envío de material a cada un dos domicilios, na que se poñerán en coñecemento dos 
veciños/as as novidades que afecten ao servizo. 

Todas as campañas, informacións, rotulación e comunicacións que se realicen en relación co servizo 
estarán redactadas en lingua galega 

Estes programas ou campañas específicas deberán ser sometidas, con anterioridade á súa 
realización, ao criterio do Concello sen prexuízo das modificacións ou comentarios que se puidesen 
desprender 

8.5. TALLER  

Os licitadores deberán dispor dos medios para realizar os labores de mantemento e reparación de 
vehículos e maquinaria, para que toda a flota de vehículos existentes se atope sempre en condicións 
óptimas de servizo  

8.6. ALMACÉN  

Deberán os licitadores describir o procedemento operativo deste servizo e a súa relación coa 
organización xeral da Empresa, definindo dotación de persoal e material, así como un estudo de 
control e administración do mesmo.  

8.7. SERVIZOS MÉDICOS  

Todo o persoal será sometido ás correspondentes revisións médicas, someténdose a Empresa 
Adxudicataria ás normas ditadas polas autoridades laborais competentes nesta materia.  

8.8. ATENCIÓN AO CIDADÁN  

Entendido como un medio de comunicación coa cidadanía, o adxudicatario promoverá un servizo de 
atención mediante teléfono, correo electrónico e correo ordinario de cara a recoller e centralizar as 
queixas, solicitudes ou suxestións do público en xeral. 

Será responsabilidade da empresa o seguimento e análise destas comunicacións, así como resolver 
as cuestións derivadas nun prazo non superior a 36 horas. Todos os expedientes deberán introducirse 
no sistema de información que se articule na relación co Concello. 

9. PERSOAL  

9.1 XENERALIDADES  

Tal e como se definiu en cada un dos apartados anteriores, os licitadores deben incluír detalladamente 
nas súas ofertas todo o persoal destinado a cada unha das tarefas e dos servizos, con indicación de 
cantidade, categoría, quendas, absentismo (por accidente, enfermidade, vacacións, licenzas, etc). 
Igualmente para o caso do persoal adscrito ao servizos comúns ou persoal indirecto.  

Os licitadores proporán tamén un sistema para a xestión do persoal que disporá polo menos das 
características necesarias para controlar e supervisar o persoal que diariamente intervén na prestación 
dos servizos, coa información necesaria para o control das distintas quendas de traballo, así como o 
resto do persoal que se precisará para cubrir os períodos de máxima actividade ou o absentismo 
laboral (baixas de enfermidade, vacacións ou suplencias en xeral).  

O adxudicatario cumprirá escrupulosamente toda a normativa vixente en materia social e laboral.  
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Máis alá da obrigatoriedade de cumprimento dos servizos mínimos, no caso de imposibilidade de 
prestación do servizo por folga dos traballadores ou por outras causas que non sexan 
responsabilidade do Concello nin orixinadas por unha catástrofe, descontarase do pago a realizar polo 
Concello a cantidade correspondente ao número de días nos que non se prestase o servizo 
multiplicados por o coeficiente 1.5, sen que isto evite que a empresa concesionaria teña que recuperar 
a situación de normalidade retirando o material acumulado cando volva á actividade. 

9.2 SUBROGACIÓN  

O adxudicatario está obrigado a subrogarse na contratación do persoal incluído no anexo 
correspondente, no que constan as condicións dos traballadores, e con aplicación do convenio 
colectivo en vigor.  

Os licitadores deberán ter en conta as condicións laborais dos empregados para elaborar as súas 
ofertas e estudos económicos.  

9.3. IMAXE E DEONTOLOXÍA PROFESIONAL  

Todo o persoal dos servizos, deberá ir correctamente uniformado por conta da Empresa. Igualmente 
levará o distintivo referido ao servizo e cartón de identidade cos seus datos, de modo que estea 
identificado en orde á seguridade dos servizos, propondo os licitadores o sistema de identificación 
máis eficaz.  

Cada licitador deberá presentar unha relación detallada das pezas de vestiario, así como do material 
auxiliar que vai empregar cada operario.  

O adxudicatario responsabilizarase da falta de aseo, decoro, uniformidade no vestiario ou da 
descortesía ou mal trato que o persoal observe con respecto á veciñanza, así como de producir ruídos 
excesivos durante a prestación dos servizos e ao trasladarse aos puntos de traballo. Procederán co 
máximo coidado na execución dos servizos, evitando na medida do posible as molestias a veciños e 
usuarios.  

No caso de atopar obxectos de valor no transcurso das tarefas, os empregados deberán entregalos ou 
avisar aos seus mandos, e estes a o Concello ou autoridade oportuna.  

10 MAQUINARIA, FERRAMENTAS E INSTALACIÓNS  

10.1. XENERALIDADES  

Os Licitadores deberán detallar exhaustivamente, con todas as especificacións técnicas e de uso, e 
con achega de planos, esbozos, fotografías e cantos datos crean necesarios, a totalidade do material 
e maquinaria necesaria para a realización dos servizos contemplados neste Prego de condicións.  

Os camións destinados á recollida da fracción resto (materia orgánica e outros) serán utilizados 
exclusivamente no Concello de Teo e serán novos e de nova adquisición. A maquinaria, materiais e 
outros elementos comprendidos na concesión administrativa serán tamén de uso exclusivo para os 
servizos obxecto do presente contrato, non podendo utilizarse en ningún caso para outros servizos 
alleos. Poderán compartirse con outros concellos os transportes destinados á recollida de envases 
lixeiros, vidro, pilas, voluminosos e residuos vexetais. 

Os prazos de amortización como máximo coincidirán coa duración do contrato e ao seu termo 
reverterá ao Concello a totalidade de maquinaria e material adscrito a este concurso. O Concello non 
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dispón na actualidade de material propio relacionado cos servizos ofertados.  

Deberá reflectirse de forma clara a relación entre o distinto material móbil ofertado e o servizo a que 
esta destinado devandito material.  

A adquisición de todo tipo de material e maquinaria necesarios para a prestación do servizo será por 
conta e a cargo do adxudicatario, así como os gastos de conservación e mantemento para un perfecto 
funcionamento durante o período de vixencia do contrato. En todo momento o Adxudicatario deberá 
ter en funcionamento a maquinaria e o material necesario para prestar os servizos.  

10.2. CONDICIÓNS E CARACTERÍSTICAS DA MAQUINARIA E MATERIAL MÓBIL  

A maquinaria, o material móbil e o resto do material elixiranse de acordo coas funcións que deban 
realizar, adaptándose aos condicionantes de anchura de rúas, pendentes e características específicas 
das zonas en que se programe o seu uso. Tamén deberán ser detalladamente descritos e xustificados 
na Memoria que os licitadores achegarán coa documentación necesaria e que comprenda entre 
outros, os seguintes elementos descritivos:  

Os chasis serán debidamente xustificados en función das carrocerías que deberán transportar e 
accionar. Esta xustificación deberá ter en conta os requirimentos que impón a lexislación vixente en 
materia de pesos e dimensións. De igual modo, os motores deberán ser xustificados en función da 
potencia e do par que deben transmitir ás bombas de accionamento das diferentes carrocerías.  

As carrocerías serán descritas e xustificadas de acordo cos servizos a prestar, indicando os volumes 
reais de carga dispoñibles. No caso dos recolectores deberanse describir, ademais, os sistemas de 
compactación, elementos de seguridade de acordo cos requirimentos expresos que respecto diso 
impón a lei vixente, sistemas de control da carrocería, elevadores de colectores que incorporan ditas 
carrocerías indicando os recipientes que poderán manipular, sistemas de baleirado e a relación de 
funcionamento e rendemento do elevador coa carrocería.  

Os equipos carrozados e autopropulsados serán debidamente xustificados con relación ás súas 
dimensións e manobrabilidade, debendo indicar, naqueles que o servizo previsto así o requira, a súa 
capacidade de manobra, achegando os esbozos de xiro correspondentes.  

De todos os equipos ofertados deberase achegar un plano de dimensións acoutado, que permita 
coñecer a definición do vehículo en orde de marcha.  

De todos os autocamións de nova adquisición, incluiranse na proposta as emisións contaminantes de 
HC, NOx, CO e partículas, en gramos/kw x hora dos seus motores, que deben cumprir os 
requirimentos que respecto diso impón a lei vixente  

En todos os vehículos que polas súas características de traballo o requiran, será debidamente 
xustificado o nivel sonoro emitido nas súas condicións de traballo en réxime normal de funcionamento. 
Deben xustificarse as medidas correctoras introducidas nos equipos para a diminución do nivel 
sonoro.  

Os autocamións que se utilicen na recollida de residuos urbanos ou asimilables serán de caixa 
estanca, de forma que os residuos sexan compactados ou comprimidos. As carrocerías dos equipos 
compactadores estarán construídas con materiais de alto límite elástico e elevada dureza e resistencia 
á corrosión.  

En caso de utilizar varrido e baldeo mecánico deberán ser de gran manobrabilidade, con pequenos 
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radios de xiro, e aqueles que se destinen ao varrido disporán de sistema de irrigación para evitar o 
levantamento de po.  

Os equipos de baldeo e rega de calzadas estarán provistos de boquillas orientables para o baldeo e 
alcachofas multifuradas para a rega. Os equipos de baldeo estarán provistos dunha bomba de auga 
que en orde de traballo proporcione un caudal de 15 m3 hora e unha presión de 15 atmosferas. A súa 
capacidade será a máis adecuada para cada operación e lugar.  

Todos eles estarán dimensionados para as características da rede viaria do termo municipal de Teo. 

Todos os vehículos que traballen na vía pública serán perfectamente visibles, disporán dos sistemas 
de seguridade obrigatorios e estarán equipados cos equipos de sinalización precisa para a súa mellor 
detección e evitar así riscos para os peóns e o tráfico rodado. 

10.3. FERRAMENTAS  

O licitador incluirá na súa proposta todas as ferramentas manuais, mecánicas ou doutro tipo que se 
precisen para unha boa realización do servizo proposto, dispondo das reservas correspondentes para 
suplir as normais incidencias que xurdan.  

10.4. IMAXE E IDENTIFICACIÓN  

Todos os vehículos e materiais utilizados en exclusiva polo Concello de Teo deberán estar pintados e 
identificados coas cores, logotipos ou motivos que sexan indicados polo Concello, debendo levar 
ademais en lugares ben visibles, o nome e escudo do Concello de Teo. 

Os contedores novos que se instalen no territorio municipal deberan ir rotulados co nome e escudo do 
Concello, ademais de numerados. 

En canto aos aspectos relacionados coa imaxe cara ao cidadán, o adxudicatario deberá manter todos 
os vehículos e maquinaria en perfectas condicións de limpeza, cumprindo os mínimos niveis de ruído 
e contaminación permitidos.  

10.5. MANTEMENTO DE MAQUINARIA E MATERIAL MÓBIL 

Os licitadores nas ofertas presentadas deberán indicar os sistemas de mantemento e organización de 
talleres e parques que serán establecidos para lograr o funcionamento e prestacións correctas dos 
equipos ao longo da concesión.  

Será obrigatorio presentar un plan detallado de mantemento preventivo de cada un dos equipos 
ofertados, indicando o contido dos niveis específicos dos mesmos, en función das horas de servizo 
acumuladas e a metodoloxía de execución de devandito plan de mantemento.  

A limpeza e desinfección dos vehículos realizarase todos os días que efectúen servizo e presentarán 
en todo momento en perfecto estado de conservación, limpeza e desinfección.  

Todos os vehículos automóbiles, tanto lixeiros como medios ou pesados, que deban someterse á 
Inspección Técnica de Vehículos, farano segundo establece a normativa en vigor.  

10.6. INSTALACIÓNS FIXAS  

O licitador deberá presentar a relación de instalacións a empregar para a execución do contrato. Estas 
instalacións deberán estar situadas no termo municipal de Teo, e destinaranse en exclusiva á 
realización dos labores obxecto deste contrato e deberán ser acordes á totalidade de persoal e 
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maquinaria. O adxudicatario disporá dun prazo de seis meses desde a firma do contrato para construír 
ou adecuar as instalacións.  

Todas as instalacións deberán cumprir as condicións que respecto diso impón a lexislación vixente e 
deberán ter as dimensións apropiadas para o estacionamento do material móbil de uso regular, e estar 
dotadas dos elementos necesarios para o mantemento e conservación de vehículos e materiais, 
consistentes entre outros en área de engraxe e cambio de aceite, área de lavado, taller, almacén, etc. 

Así mesmo existirán dependencias para o persoal apropiadas e dimensionadas en base á normativa 
actualizada de Seguridade e Hixiene no Traballo, e cumprindo toda a normativa legal de aplicación.  

Para achegar datos que permitan valorar a eficacia e viabilidade do sistema de traballo previsto, os 
licitadores deberán presentar planos de localización e distribución en planta das instalacións, con 
indicación das áreas antes mencionadas.  

Os gastos de equipamento, de implantación, mantemento e uso e goce das instalacións, de impostos, 
e do cumprimento de requisitos legais de calquera tipo así como de forma xeral todos aqueles que se 
produzan pola utilización das instalacións fixas ao longo de toda a concesión, (auga, luz, teléfono, 
etc.), serán a cargo da Empresa Adxudicataria.  

As instalacións que utilice o adxudicatario deberán estar permanentemente en boas condicións de 
uso, polo que deberá seguirse un programa de mantemento e conservación, durante o tempo de 
duración do presente concurso, a cargo do Adxudicatario, debendo incluír devandito programa na súa 
oferta.  

As obras das instalacións fixas, serán por conta deste último. Deberán así mesmo facerse cargo de 
todas as cargas, imposto e taxas que a Administración teña previsto nas súas Ordenanzas, debido á 
actividade alí desenvolvida.  

Como mínimo requírense entre outras as seguintes operacións:  

� Realizar as obras que fosen precisas de forma inmediata para o cumprimento de todas as 
Ordenanzas Municipais, incluída a Ordenanza de Seguridade e Hixiene no Traballo.  

� Limpeza diaria da totalidade das dependencias.  

� Desinfección e desinsectación periódica das mesmas.  

� Ter en bo estado de conservación a totalidade das edificacións e os locais ofertados.  

� Reparación inmediata das deterioracións que sufra calquera elemento do parque de 
equipamento.  

� Todas as instalacións deberán cumprir a non-emisión de vibracións e/ou ruídos segundo o 
establecido na normativa ao efecto.  

� Tanto no interior como no exterior dos locais destinados á concentración e distribución do 
persoal, observarase un comportamento pacífico por parte do mesmo, sen que se causen 
molestias á veciñanza. Esta norma é extensible á utilización do material. Do incumprimento 
desta norma será responsable o Adxudicatario.  

10.7 REVERSIÓN 

Cando finalice o prazo contractual o servizo reverterá á Administración, debendo o adxudicatario 
entregar aqueles elementos aos que estea obrigado con arranxo ao contrato e no estado de 
conservación e funcionamento adecuado, excluíndose do mesmo os solares e naves de propiedade 
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do adxudicatario.  

Un ano antes da finalización do contrato, o Concello designará un Inspector Técnico, de acordo co 
disposto no artigo 131 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.  

 

11. OFERTA  

11.1. OFERTA TÉCNICA. XENERALIDADES  

A oferta técnica deberá presentarse en soporte papel e soporte informático (CD ou DVD), nos termos 
establecidos no Prego de cláusulas administrativas.  

O licitador elaborará a oferta técnica sobre a premisa da maior claridade posible para a súa 
comprensión e comparación homoxénea con outras.  

11.2 OFERTA TÉCNICA. CONTIDO  

Axustarase ao establecido no prego de cláusulas administrativas xenerais.  

11.3. OFERTA ECONÓMICA. XENERALIDADES  

A oferta económica deberá presentarse en soporte papel e soporte informático (CD ou DVD).  

O licitador elaborará a oferta económica sobre a premisa da maior claridade posible para a súa 
comprensión e comparación homoxénea con outras. As ofertas axustaranse ao desglose e expresión 
do gasto contidos no Anteproxecto de explotación do servizo e presentaranse conforme a 
documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas.  

11.4. OFERTA ECONÓMICA. CONTIDO.  

O Licitador presentará na súa oferta os orzamentos anuais parciais de cada un dos servizos obxecto 
do concurso definidos no Anteproxecto de explotación do servizo.  

Xustificarase debidamente o cálculo destes orzamentos parciais, presentando os licitadores unha 
descomposición do prezo total anual a abonar polo Concello, distribuído nas diversas partidas que o 
integren, distinguindo polo menos, as contidas no Anteproxecto de explotación do servizo.  

A suma destes capítulos constitúe os custos de Execución Material sobre os que se aplicarán as 
porcentaxes de Gastos Xerais e Beneficio Industrial, e aplicando sobre o total, o imposto sobre o valor 
engadido (I.V.E.) obterase o prezo anual de cada un dos servizos obxecto do concurso, nos termos e 
co desglose establecido no Anteproxecto de explotación do servizo.  

A suma destes orzamentos anuais por servizo, dá lugar ao canon anual de custo do servizo.  

A devandito canon háselle de restar o importe da compensación pola recollida selectiva dos envases 
lixeiros e do vidro, que será cobrada directamente polo concesionario, para o que o Concello delegará 
dito cobro.  

A cifra resultante é o canon anual definitivo e total a satisfacer polo Concello.  

O licitador incluirá un estudo de custos que se axustará ao establecido no prego de cláusulas 
administrativas xenerais respecto diso.  

Teo, 30 decembro 2009 
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ANEXO. RELACIÓN DE EMPREGADOS A SUBROGAR  

 Categoría Custe anual 2009 

1  Encargado Xeral.  31.594,80€  

2  Condutor RSU  21.994,72€ 

3  Condutor RSU 17.911,98€  

4  Condutor RSU 17.911,98€ 

5  Condutor RSU 17.911,98€ 

6  Capataz RSU  20.484,62€  

7  Peón RSU  16.053,60€  

8  Oficial 2ª Limp. Viaria  19.381,96€  

9  Peón Limp. Viaria  18.335,46  

10  Peón Limp. Viaria  18.335,46  

11 Peón Limp. Viaria  18.335,46  

Traballadores suxeitos ao “Convenio colectivo de la recuperación de residuos y materias primas 

secundarias”, publicado no BOE do 23 de outubro de 2007 (pp. 43179 e seguintes), por Resolución de 4 

de outubro de 2007 da Dirección General de Trabajo. 
 

Terceiro.- Aprobar o expediente de contratación, procedendo á licitación do 

contrato, por procedemento aberto, varios criterios de adjudicación, de acordo 

cos pregos transcritos. 

Cuarto.- Facultar ó Alcalde para continuar cos trámites de expediente de 

contratación hasta a adjudicación provisional do contrato.” 

 

5º.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto sexto da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 
Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 
quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 
grupos municipais. 
 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e 
preguntas: 
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1.- Interésase o Sr. Parajó pola sentencia da gardería. 
 
O Sr. Alcalde sinala que o equipo de goberno é consciente e está estudando o tema, 
engadindo que en todo caso non existe un traslado oficial. 
 
Sinalando o Sr. Parajó que él ten unha copia da sentencia, o Sr. Alcalde aclara que él 
tamén. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
 

Os concelleiros do PSOE non formulan ningún rogo nin pregunta. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
 
1.- A concelleiro do PP, Sr. Currás, interésase por unha marquesiña alá abaixo. Solicita 
se se pode facer algo porque hai unha rapaza que vai a recoller alí o autobús e sería 
convinte colocala. 
 
2.- O portavoz do PP, Sr. Blanco preguútalle ao Sr. Alcalde como se lle ocorreou poñer 
hoxe o Pleno a esta hora. 
 
3.- Pide o Sr. Blanco que se mire o ambulatorio de Pontevea no que hai problemas coa 
auga. 
 
O Sr. Alcalde informa aos Sres. Concelleiros/as que con data de 29 de decembro 
ditouse un Decreto relativo ao traslado das oficinas á nova Casa Consistorial a partir do 
31 de decembro.  
 
Os concelleiros/as danse por enteirados. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e vinte e cinco 
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 
acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 
 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
 


