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A  C  T  A  2/2018 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 28 DE FEBREIRO DE 2018 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e oito de febreiro de dous mil dezaoito, reúnense en 

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

continuación, baixo a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto 

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

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D.ª Concepción García Vázquez 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 

Non asiste, previa escusa: 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 18/12/2017, DO 27/12/2017 E DO 

31/01/2018 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 97/18 Á 173/18) 

3.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA, PP, GRUPO MIXTO 

E PSdeG-PSOE SOBRE O NOME DO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE REIS 

4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO RELATIVA Á PROLONGACIÓN DA 

AUTOVÍA AG-59 E Á ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE VIARIA NO 

NÚCLEO DE PONTEVEA 

5.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS SONDETEO-

ANOVA, PSDEG-PSOE E GRUPO MIXTO SOBRE O APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS 

DO 8 DE MARZO 

6.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICPAIS SONDETEO-

ANOVA E PSdeG-PSOE SOBRE A SITUACIÓN DAS PENSIÓNS NO ESTADO 

ESPAÑOL 

7.- MOCIÓNS 

8.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

Pleno, o sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto. 

 

O sr. alcalde desculpa a ausencia do concelleiro de Son de Teo-Anova, D. Jorge J. 

Carballido Salgo, por unha viaxe imprevista que tivo que realizar, pasándose a 

continuación a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, 

que son os seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 18/12/2017, DO 27/12/2017 E DO 

31/01/2018. 
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Acta da sesión extraordinaria urxente do 18 de decembro de 2017. 

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

observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada o 18 de decembro de 

2017. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do 27 de decembro de 2017. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 27 de decembro de 2017. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do 31 de xaneiro de 2018. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 31 de xaneiro de 2018. 

 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 97/18 Á 173/18). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 26 de xaneiro ata o 22 de 

febreiro de 2018, que comprenden os números 97 ao 173, indicando o sr. alcalde que 

están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA, PP, GRUPO MIXTO 

E PSdeG-PSOE SOBRE O NOME DO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE REIS. 

O sr. alcalde da conta de que, ao tratarse dun asunto non ditaminado, procede ratificar 

a inclusión do mesmo na orde do día. 
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Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes, 

acorda ratificar a inclusión do asunto na orde do día, de acordo cos artigos 82.3 e 

97.2 do ROF e 31.2 do ROM. 

 

O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O sr. Iglesias da conta da moción de 23 de febreiro de 2018, que se recolle a 

continuación. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO DE MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA, PP, BNG  e PdG-

PSOE SOBRE O NOME DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE REIS 

 

Exposición de motivos 

 

A parroquia de Reis conta con unha instalación deportiva para a practica de fútbol, nos 

dous campos que hai no seu interior adestra e xoga, de xeito habitual, o equipo do 

Praiña Sporting Club. 

Este club encargouse dende a súa creación ate este momento do mantemento das 

instalacións, cuestión que representou un grande esforzo por parte de moitas persoas. 

Unha delas foi Juan Amado Barreiro, falecido o pasado 17 de decembro do pasado 

ano. 

O 2 de xaneiro deste ano, o presidente do Praiña Sporting Club, solicitou que se 

mudase o nome de “Campo de fútbol de Reis”, e se bautizase como nome de Juan 

Amado. 

Moitas persoas co seu esforzo persoal  manteñen en pé o deporte afeccionado en todo 

o país, e por suposto en Teo.  Estes veciños e veciñas deixan moitas horas en traballos 

en favor da práctica do deporte e fan posible que ano tras anos sexan moitos os nenos, 

nenas, mozos e mozas, que se inician en distintos deporte. 

Recollendo a iniciativa do Praiña Sporting Club, queremos honrar a Juan Amado 

Barreiro pola súa entrega ao fútbol de base en Reis, pero a vez que esta homenaxe 
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sirva para lembrar e agradecer  o esforzo de moitas outras persoas, que son os e as 

autenticas protagonistas do deporte facéndoo grande no día a día e na vivencia mais 

cércana a cativos, cativas e maiores, dedicando  altruistamente tempo, traballos e 

esforzos. 

Por todo isto propoñemos a consideración do pleno o seguinte  

ACORDO: 

Esta corporación Municipal acorda que as instalacións deportivas de fútbol de Reis, 

pasen a denominarse:   

“INSTALACIÓN DEPORTIVAS MUNICIPAIS JUAN AMADO” 

E se instale unha placa na entrada principal do recinto que recolla a seguinte lenda: 

“en lembranza de Juan Amado, e de todas aquelas persoas que co seu esforzo persoal 

manteñen en pé o deporte de base”. 

      En Teo a 23 de febreiro do 2018 

Polo Grupo Municipal de SONdeTEO-Anova 

Asado. Ignacio Iglesias Villar 

 

Polo Grupo Municipal do PP 

Asado. José Manuel Guerra Calvelo 

 

Polo Grupo Municipal do PSdeG-PSOE 

Asado. Uxía Lemus de la Iglesia 

 

Polo Grupo Municipal do BNG 

Asado. Manuel Anzo Fernández Baz” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

sinala que tivo a sorte de coñecer ao sr. Amado cando foi concelleiro de deportes, no 

ano 2011, e cree que con esta moción se lle fai xustiza, anunciando o seu apoio ao 

respecto. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e di que deberían estar orgullosos 

de ter os clubs deportivos de base que existen e da xente que traballa neles, así como 
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do feito de que neste caso se fixera unha moción conxunta honrando a memoria do sr. 

Amado. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo D.ª María Vázquez Rey. 

 

A sra. Rey di que están contentos de que todos tiveran a mesma idea de cambiar o 

nome do campo de fútbol. Aclara que eles presentaron a moción como símbolo de 

recoñecemento de toda esa xente que traballa lonxe dos focos mediáticos, petición de 

cambio de nome para poñerlle o de campo municipal de Juan Amado que, tras as 

comisións se decidiu entre todos que fora para todas as instalacións, engadindo que 

tamén apoian o da placa para que quede aí de recordo para todos. Lembra a sra. 

Vázquez que no ano 2011 o sr. Fernández era concelleiro da Corporación e ela viña a 

veces como oínte, engadindo que se aledan que hoxe por fin se vai a dar paso a iso 

aínda que sexa póstumo e daquela non se fixese estando el vivo, cunhas frases que 

dixera daquela alguén que estaba na Corporación, de que non lle parecía adecuado. 

Reitera a sra. Vázquez que para o seu grupo é moi grato que isto se poida levar a cabo 

e anuncia o apoio do seu grupo á moción. 

 

Co permiso do sr. alcalde, o sr. Fernández di que a sra. Vázquez falou algo de que el 

non estaba de acordo con algo, e pregunta de acordo con qué. 

 

A sra. Vázquez di que xa se propuxera o cambio de novo noutra lexislatura. 

 

O sr. Fernández pregúntalle á sra. Vázquez cando foi iso e pídelle que traia esa 

proposta de acordo, engadindo que el non o lembra. 

 

A sra. Vázquez sinala que ela non dixo que o negara o sr. Fernández senón que se 

negou daquela, en conxunto, proceder a cambiar o nome 

 

O sr. Fernández di que el estaba daquela, porén tamén o sr. alcalde, o sr. Iglesias e a 

sra. Lemus, que tamén poden dicir algo. Reitera o sr. Fernández que el non o lembra. 
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 O sr. alcalde pídelle á sra. Vázquez que se ten oportunidade que lles informe diso. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

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

unanimidade dos presentes (6 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 

grupo mixto), acorda: 

 

1.- Que as instalacións deportivas de fútbol de Reis, pasen a denominarse:   

“INSTALACIÓN DEPORTIVAS MUNICIPAIS JUAN AMADO” 

 

2.- Que se instale unha placa na entrada principal do recinto que recolla a 

seguinte lenda: 

“en lembranza de Juan Amado, e de todas aquelas persoas que co seu esforzo 

persoal manteñen en pé o deporte de base”. 

 

 

4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO RELATIVA Á PROLONGACIÓN DA 

AUTOVÍA AG-59 E Á ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE VIARIA NO 

NÚCLEO DE PONTEVEA. 

O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do grupo mixto, D. Manuel A. Fernández 

Baz. 

 

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 15 de febreiro de 2018 (rex. 

entrada nº 1.162, de 15/02/2018), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, 

sostibilidade e servizos básicos de 22 de febreiro de 2018. 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO no Concello de Teo, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal do Pleno 

da Corporación, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate en Pleno, relativa á 
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prolongación da autovía AG-59 (Santiago-A Estrada) e á adopción de medidas de 

seguridade viaria e de humanización no núcleo de Pontevea. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Goberno galego aprobou no Consello da Xunta de 7 de decembro de 2017 o 

“decreto polo que se declara a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos 

bens e dereitos afectados polo proxecto de continuación da autovía AG-59, desde o 

seu punto de finalización actual, na Ramallosa, ata a intersección coa estada AC-241, 

en Pontevea”, é dicir autorizou as expropiacións necesarias para a primeira fase da 

prolongación da autovía Santiago-Ramallosa dispoñendo 2 millóns de euros para 

efectivizalas, e a previsión de máis de 24 millóns de euros para a prolongación da vía. 

Esta ampliación da autovía proxéctase en tres subtreitos para ser executados 

por fases, sendo a primeira delas, a que se acaba de aprobar, un treito de unicamente 

3 quilómetros, concretamente desde A Ramallosa até a AC-241(Ponte Ulla-Pontevea) á 

altura de Xermeade (Teo). 

Esta decisión é certo que supón reducir de xeito significativo o tráfico que agora 

circula por Chao do Río e o Ferreiriño, tal e como figura no argumentario da Xunta, 

pero tamén é certo, e como consecuencia lóxica do anterior, que vai supor un problema 

engadido en Pontevea, en tanto que todo o tránsito que circule pola autovía con 

dirección A Estrada vai desembocar no lugar Xermeade e terá que incorporarse á AC-

841 na intersección coa AC-241, nun cruce perigoso e no centro de Pontevea. 

Así pois, esta decisión xera moita preocupación social en tanto que supón un 

problema engadido para un núcleo poboacional que xa ten moitos problemas de 

inseguridade viaria e non tanto polo tráfico que soporta, senón máis ben pola ausencia 

de medidas en materia de seguridade viaria e de humanización. 

Diante disto o BNG considera necesario que a corporación municipal de Teo se 

posicione sobre esta cuestión reclamándolle á Xunta que reconsidere a decisión 

adoptada en decembro de 2017 de rematar a autovía no lugar de Xermeade e teña en 

conta as demandas veciñais para prolongar a vía até o concello da Estrada, e 

nomeadamente cando tamén se prevén, e orzamentan, expropiacións neste termo 
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municipal, e adopte as medidas necesarias para garantir a seguridade viaria na AC-841 

ao seu paso por Pontevea. 

Por todo isto, o BNG solicita do Pleno do Concello de Teo a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

“1)  Instar ao Goberno galego a: 

- Ampliar a prolongación da AG-59 até o termo municipal da Estrada. 

- Elaborar e executar un plan de seguridade viaria e humanización da AC-841 

no termo municipal de Teo, e concretamente entre os puntos quilométricos 11 e 12 na 

parroquia de Reis. 

- Adoptar no inmediato as seguintes medidas: pintar novos pasos de peóns con 

regulación por semáforo, completar o treito da senda peonil e ciclista na marxe 

esquerda e revisar e/ou repintar os sinais horizontais que impiden o acceso a 

comercios ou aparcadoiros.” 

2) Trasladar o acordo ao presidente da Xunta de Galiza.” 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, di 

que, tal e como xa anunciou na Comisión Informativa, van a apoiar a moción. Sinala 

que a principios de xaneiro, cree que o día 8 de xaneiro, estiveron na Axencia Xeral de 

Infraestruturas e falaron co Subdirector da Axencia deste tema. Sinala que todos son 

consciente de que se se fai pola Xunta este primeiro tramo os problemas de seguridade 

en Pontevea, que xa son preocupantes, vanse a incrementar. Sinala que o Sudirector 

dixo que pensaba que non sería un tramo so senón os dous tramos seguidos, polo que 

non entendían porque se anunciaron so as expropiacións para este ano do primeiro 

tramo. Salienta a sra. Lemus que o Subdirector non tiña moi claro si se ia a modificar o 

proxecto orixinal, se serían as mesmas expropiacións e tampouco cales serían as 

medidas a adoptar no caso de que so se abordara a primeira fase. Continua a sra. 

Lemus dicindo que o Subdirector tamén comentou, aínda que con pouco coñecemento 

da realidade de Pontevea, que se intentaría facer unha rotonda, engadindo a sra. 

Lemus que xa lle transmitiron a dificultade de facela alí porque non existe capacidade 
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de xiro nun solo urbano consolidado con edificacións en todas as esquinas. Sinala a 

sra. Lemus que o Sudirector dixo que o ia a mirar, que falarían e que lle comunicaría 

todos os cambios. Opina a sra. Lemus que polo tanto se trata dunha moción boa de 

presión, aínda que se podería entrar no tema de se 2,5 quilómetros de autovía por vinte 

e catro millóns de euros é o gasto máis axeitado e eficiente nos tempos que corren. 

Cree a sra. Lemus que parte da veciñanza de Pontevea agradecería que eses cartos 

se empregaran en medidas de seguridade viaria e non en meter o tráfico nese tramo. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo D.ª María Vázquez Rey. 

 

A sra. Vázquez di que apoiarán á moción como todas que as que vaian no sentido de 

maior seguridade. Pregunta en relación cos semáforos, cal sería a vía a seguir e se se 

pode pedir a retirada, se o concello ten algo que ver co seu funcionamento, en poder 

pedir a retirada, se ten capacidade de decidir a retirada dos que están ou como se 

actuaría para os que se coloquen. 

 

O sr. alcalde anuncia o apoio do seu grupo á moción. Aclara que se lle pediu á 

Consellaría que retire non so os de Pontevea senón tamén os de Cacheiras e a 

Consellaría non o levou adiante, aínda que ultimamente parece que dixera que o podía 

facer o concello, aínda que as novas colocacións si que terían que ser co permiso e 

coa autorización exclusiva deles. 

 

Preguntado polo sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 

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

unanimidade dos presentes (6 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 

grupo mixto), acorda: 

1) Instar ao Goberno galego a: 

 Ampliar a prolongación da AG-59 até o termo municipal da Estrada. 
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 Elaborar e executar un plan de seguridade viaria e humanización da AC-

841 no termo municipal de Teo, e concretamente entre os puntos 

quilométricos 11 e 12 na parroquia de Reis. 

 Adoptar no inmediato as seguintes medidas: pintar novos pasos de peóns 

con regulación por semáforo, completar o treito da senda peonil e ciclista 

na marxe esquerda e revisar e/ou repintar os sinais horizontais que 

impiden o acceso a comercios ou aparcadoiros. 

2) Trasladar o acordo ao presidente da Xunta de Galiza. 

 

5.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS SONDETEO-

ANOVA, PSDEG-PSOE E GRUPO MIXTO SOBRE O APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS 

DO 8 DE MARZO. 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de urbanismo, vivenda e sostibilidade, D.ª 

Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

A sra. Lemus da conta da moción de 16 de febreiro de 2018 (rex. entrada nº 1200), que 

se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

benestar social, igualdade, participación veciñal e mocidade de 22 de febreiro de 2018. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO DE MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA,  PsdG-PSOE E 

GRUPO MIXTO SOBRE O APOIO AS MOBILIZACIÓNS DO 8 DE MARZO 

 

Exposición de motivos 

Ás inaceptábeis violencias machistas  cotiás están debaixo dos máis de 1.000 

asasinatos de mulleres en pouco máis de 14 anos  só no Estado español. E das 

consecuencias infames que en pleno século XXI teñen as desigualdades entre mulleres 

e homes en todo o mundo. 

Estas desigualdades maniféstanse a diario en múltiples ámbitos pero é, sen dúbida, no 

ámbito do traballo onde se presentan dunha forma máis evidente: unha fenda salarial 

entre xéneros do 23%; carga desproporcionada de traballo non remunerado, ausencia 
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case total de permisos de maternidade e paternidade que permitan reparto equilibrado 

de responsabilidades, acoso e violencia contra as mulleres no espazo laboral… Son 

tan só algunhas das moitas probas que constatan a preocupante situación das mulleres 

no campo laboral a nivel mundial. 

Mención aparte merece a situación do mercado laboral feminino, onde a precariedade 

e o desemprego se instalan de xeito mais xeral que no masculino. Promovendo a 

feminización da pobreza das traballadoras. 

Ante isto, acabar coa discriminación entre mulleres e homes resulta, non só un deber 

ético, senón un compromiso histórico inaprazable no que todas as institucións do 

Estado teñen que participar activamente e asumindo un rol claro de liderado e 

compromiso. 

O 8 de marzo, ten a súa orixe precisamente na reinvindicación dos dereitos laborais 

femininos no ano 1908, e que rematou co asasinato de 146 traballadoras do téxtil por 

pedir salarios dignos.  Cobra por iso forza a idea da idoneidade de  que o ámbito 

laboral estea no centro das accións convocadas. A folga feminina. A maioría dos 

sindicatos están a dar cobertura legal ao próximo 8 de marzo ao paro internacional de 

mulleres impulsado por numerosas organizacións do movemento feminista en todo o 

mundo. Por todo elo propoñemos ao  Pleno os seguintes ACORDOS: 

1.- Apoiar a Folga Xeral das Mulleres, así como as mobilizacións e accións que  

convoca o movemento feminista para este 8 de Marzo. 

2.- O Concello comprometese a facilitar os medios de difusión dispoñibles para dar a 

coñecer os principais actos da xornada do 8 de marzo. En especial a folga das 

mulleres. 

3.- Incluír nos actos de celebración institucional do 8 de marzo, información sobre o 

paro feminino do día 8. 

4- Non realizar actos institucionais ou actividades o día 8 de marzo que poidan supoñer 

un entorpecemento ou dificultade para exercer o dereito de folga. 
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5.- Colocar a bandeira feminista na casa do concello de Teo, e unha pancarta no 

balcón  do concello, como apoio as demandas das organización de  mulleres." 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

di que comparte a moción, aínda que tamén quere deixar uns datos que habería que 

recordar. Sinala que as reinvindicacións do 8 de marzo deben de facerse os restantes 

364 días do ano. Sinala que en Galicia o salario medio dos homes é de 20.243 euros, 

salario xa de por si baixo, fronte aos 15.730 euros das mulleres. En Teo o paro afecta 

máis ás mulleres que aos homes, e así un 55 % das persoas rexistradas no paro 

actualmente en Teo son mulleres. Sinala o sr. Fernández que as mulleres tamén  

sofren a taxa rosa e vense na obriga de pagar o 21% nos produtos básico de hixiene. 

Por outra banda, no que ten que ver cos coidados domésticos, sinala que no caso das 

excedencias, no 2017 se solicitaron 1078 por mulleres fronte as 132 pedidas por 

homes. Sinala o sr. Fernández que iso permite ver que se fala de igualdade pero cando 

se fala de coidados domésticos na realidade non é así. Remata o sr. Fernández a súa 

intervención sinalando que dende o seu grupo cada día entenden máis que nunca, 

perdoando a expresión, que “as mulleres estean ata a cona”. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo, D.ª Mª Dolores Nariño Facal. 

 

A sra. Nariño di que dende o seu partido están de acordo coa exposición en algún 

punto do sr. Fernández, ao ser certas as desigualdades que están vivindo as mulleres 

en soldos ademais de as inaceptables violencias machista que sofren a cotío. Sinala 

que dende o PP están comprometidos con todas estas desigualdades engadindo que 

podería enumerar diferentes programas que están vixentes a día de hoxe como o 

programa Emega, o sétimo plan estratéxico que hai, que se aprobou no Consello da 

Xunta o 30 de marzo de 2017 e que ten vixencia ata o 2020, onde teñen cabida as 

diferentes medidas para paliar parte de todas as desigualdades existentes. Considera a 

sra. Nariño que se ten que seguir mellorando, porque debe ser un suma e sigue, 

debendo existir un consenso entre todos os partidos con respecto a toda esta 

problemática. Á sra. Nariño lle gustaría transmitir que para o seu grupo todo o que ten 



 

Página 14 de 34 

 

que ver co colectivo de mulleres é algo prioritario, porén neste caso lles parece que a 

moción é algo incompleta, e están do acordo coa maioría dos acordos, pero non na súa 

totalidade, polo que o sentido de voto do seu partido vai a ser a abstención. 

 

Intervén o concelleiro de Son de Teo-Anova, sr. Iglesias, e di que o 8 de marzo 

comezou sendo, nas súas orixes, unha reinvindicación laboral que rematou cunha 

masacre, na que as mulleres que estaban pelexando polas súas condicións de traballo 

foron encerradas e queimadas vivas. Sinala o sr. Iglesias que traer este 8 de marzo 

outra vez ao espazo laboral e a reinvindicación internacional que se está facendo de 

facer un apoio unha folga que, ademais do aspecto laboral, visibilice o espazo de 

traballo feminino, que en ocasións parece invisible, lles parece moi importante. Explica 

que a moción lle foi facilitada ao PP, por correo electrónico, igual que ao resto dos 

grupos, e entendería que senón a consideraban completa lles axudaran a completala 

naquel momento, pero non foi así. O sr. Iglesias sinala que, tratándose das políticas de 

igualdade que tanto o goberno da Xunta como do Estado están promovendo, a súa 

efectividade é bastante nula porque non están dotadas orzamentariamente, e son os 

típicos programas que son de anuncio e pouco máis. Pide o sr. Iglesias aos 

concelleiros do PP que o pensen xa que realmente o que se está pedindo é moi 

concreto e non está reñido con case nada do que se pode promover a outros niveis 

máis partidarios. 

 

Os/as concelleiros/as non fan uso da segunda quenda de intervencións. 

 

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

nove votos a favor (6 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete 

abstencións (7 PP), acorda: 

1.- Apoiar a Folga Xeral das Mulleres, así como as mobilizacións e accións que  

convoca o movemento feminista para este 8 de Marzo. 

2.- O Concello comprometese a facilitar os medios de difusión dispoñibles para 

dar a coñecer os principais actos da xornada do 8 de marzo. En especial a folga 

das mulleres. 
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3.- Incluír nos actos de celebración institucional do 8 de marzo, información 

sobre o paro feminino do día 8. 

4- Non realizar actos institucionais ou actividades o día 8 de marzo que poidan 

supoñer un entorpecemento ou dificultade para exercer o dereito de folga. 

5.- Colocar a bandeira feminista na casa do concello de Teo, e unha pancarta no 

balcón  do concello, como apoio as demandas das organización de  mulleres 

 

6.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICPAIS SONDETEO-

ANOVA E PSdeG-PSOE SOBRE A SITUACIÓN DAS PENSIÓNS NO ESTADO 

ESPAÑOL. 

O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O sr. Iglesias da conta da moción de 16 de febreiro de 2018 (rex. entrda nº 1201), que 

se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

benestar social, igualdade, participación veciñal e mocidade de 22 de febreiro de 2018. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO DE MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA  e PSdeG-PSOE 

SOBRE  A SITUACIÓN  DAS PENSIÓNS NO ESTADO ESPAÑOL  

 
Exposición de motivos 

 
Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) Galiza é a segunda 

comunidade autónoma máis envellecida do Estado e Teo ten unha porcentaxe  do 

20,13 % de poboación maior de 64 anos. 

 

Esta poboación envellecida foise empobrecendo progresivamente polo recorte 

sistemático das súas pensións, o que provoca unha perda de autonomía persoal e 

acrecenta as necesidades de mantemento dos servizos socio-sanitarios, e unha maior 

dependencia dos nosos maiores. 

 



 

Página 16 de 34 

 

Por outra banda, os datos da Enquisa de Condicións de Vida 2016 indican que 

aproximadamente o 29,5%% das familias  teñen a súa principal fonte de ingresos na 

pensión dunha persoa xubilada e deses ingresos dependen para a cobertura de 

necesidades básicas das súas familias. 

 

 A modificación lexislativa realizada polo goberno do Partido Popular en 2013 (Lei 

23/2013, de 23 de decembro, reguladora do Factor de Sustentabilidade e do Índice de 

Revalorización do Sistema de Pensións da Seguridade Social), desvinculou a 

actualización das pensións do incremento do IPC e fixou o aumento anual entre o 

0,25% e o 0,50%. 

 

Neste contexto, coa actualización dun 0.25% e o incremento do IPC do 1,1% en 

decembro (evitamos considerar o dato anómalo que sempre adoita presentar o mes de 

xaneiro), volve producirse un ano máis unha perda de poder adquisitivo que coma 

sempre prexudica en maior medida ás pensións máis baixas. En Galiza a pensión 

media é de 895,49 euros (datos de xaneiro de 2018 para persoas residentes en 

Galicia), sendo a proporción de pensións por baixo do limiar da pobreza do 63%, cifra 

que está mais de dez puntos por riba da media estatal, e é a maior de todas as 

comunidades autónomas. 

 

Esta situación é aínda máis gravosa no caso das mulleres. Segundo datos do IGE as 

pensionistas galegas cobraban a finais de 2016 (último dato publicado) unha media de 

740,73 euros ao mes, fronte ao 1.018,67 euros dos varóns. Polo que parece, as 

pensionistas neste país tamén soñan con ser algún día mileuristas, a maioría (por 

debaixo da media) cobra menos que o SMI. En Galicia, dúas de cada tres mulleres 

pensionistas cobran menos que a pensión media, mentres que dous de cada tres 

homes cobra máis que a pensión media. 

 

En 2016 en Teo a pensión media era de 943,22 euros, correspondendo 1.085,16 euros 

á pensión media de varóns e 788,82 euros á das mulleres, nada menos que un 27,3% 

menos. 
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Os datos amosan que as mulleres seguen  sendo máis vulnerables, e evidencian que o 

problema da fenda nas pensións non é so do sistema de pensións senón, e sobre todo, 

dos obstáculos que, aínda neste século XXI, atopan as mulleres no mundo laboral. 

O goberno do PP realizou unha reforma laboral que precarizou as condicións laborais e 

salariais, baleirou o peto das pensións para pagar xuros de Débeda Pública, e rescatar 

entidades bancarias, empresas construtoras, grandes concesionarias e aos 

responsables da súa quebra, mentres se recortan salarios e dereitos como os das 

pensións públicas. 

 

Pensamos que está en xogo un dereito non só das e dos pensionistas senón tamén da 

masa traballadora. Se o goberno non busca saídas a esta situación, nos próximos anos 

pasaremos de ter unha taxa de risco de pobreza moi superior ao 19%, como recolle a 

Enquisa de Condicións de Vida 2016, e que sen dúbida, xunto co envellecemento, 

comprometen seriamente o futuro de todas e todos. 

 

A tendencia de anos pasados, confirmase en 2018 a exigua subida dun 0.25% das 

pensións e remítese unha carta a cada pensionista anunciándoo sen explicar o 

inxustificable da precaria situación do sistema de pensións do Estado .  

 

Polo tanto, proponse ó Pleno Municipal a adopción do seguinte  
 

ACORDO: 

 

1.-Apoiar a xusta reivindicación e accións dos pensionistas de Galiza en xeral e de Teo 

en particular. 

 

2.-Mostrar o rexeitamento deste pleno a mísera subida do 0,25% das pensións para 

este exercicio 2018. 

 

3.- Instar ao goberno do Estado para que: 

 Garanta a actualización das pensións de acordo co incremento real do IPC. 

 As pensións públicas vaian a cargo dos Presupostos Xerais do Estado. 
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 Se derroguen as reformas das pensións do 2011 e 2013 e se recuperen os 

dereitos socioeconómicos das persoas pensionistas e a idade de xubilación aos 

65 anos.  

 Incremente e equipare as pensións mínimas vixentes ao Salario Mínimo 

Interprofesional.” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

anuncia a presentación dunha emenda, que foi repartida a todos os grupos municipais. 

Sinala o sr. Fernández que unha vez mais o PSOE lle sorprende, aínda que xa debería 

estar acostumado, pero non é así, engadindo que xa non di nada neste caso de Son de 

Teo ANOVA ou marea, como se queira. Sinala que o partido socialista dende o 

goberno fai o que despois dende a oposición intenta desfacer ou, aparenta desfacer, 

para ser máis honestos. Explica que di isto porque na exposición de motivos da moción 

se fala do consenso acadado en 2011 entre PP, PSOE, UGT e Comisións Obreiras 

para levar a cabo unha regresiva reforma das pensións que supuxo pasar a idade de 

xubilación de 65 a 67 anos, e un incremento dos anos de cómputo para o cálculo da 

contía da pensión, incrementándose dos últimos 15 anos cotizados aos últimos 25, o 

que na maioría dos casos supón una diminución da contía da pensión. Este magnífico 

consenso vai na liña do que despois se produce, para  a reforma da Constitución 

Española, vía artigo 135, para incorporar o famoso principio da estabilidade 

orzamentaria e a famosa sentenza sobre que a débeda pública das Administracións 

gozará de prioridade absoluta, como reza o artigo 135 da Constitución, o que quere 

dicir é que antes haberá que pagar á débeda pública que aos pensionistas e aos 

traballadores públicos. Sinala o sr. Fernández que cando se fala de pensións se fala 

dun dereito, tal e como reflicte no título I da Constitución Española, concretamente no 

seu artigo 50. Explica o sr. Fernández que ese reforma consensuada do ano 2011 

entrou en vigor en xaneiro do 2013, cando xa estaba o PP no goberno do Estado, que 

puxo a guinda, de forma que hai que traballar máis anos e cotizar máis tempo para 

cobrar unha pensión inferior ás que se viñan cobrando, sen esquecer o tema da 

dexindesación. Considera o sr. Fernández que cando se fala de pensións é inevitable 

referirse aos salarios porque cando se cobran pensións baixas é porque os salarios o 

foron, polo que se trata dun problema que vai máis alá da pensións. O sr. Fernández 
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explica que, en consecuencia con todo iso, formula unha emenda, á que da lectura nos 

termos seguintes: 

  

“Substituír o punto terceiro do apartado 3, polo seguinte texto “Se derroguen os 

negativos cambios introducidos no sistema das pensións desde o ano 2011, 

restablecer a xubilación ordinaria aos 65 anos e calcular a contía das pensión sobre os 

15 mellores anos cotizados, a escolla dos traballadores e traballadoras”. 

 

Reitera o sr. Fernández que se está a falar dun dereito, engadindo que cree que 

emenda enriquecería o texto da moción en todos os sentidos. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen di  que lle chama a atención o 

argumentario do BNG, engadindo que a autonomía do grupo municipal socialista e da 

agrupación socialista de Teo respecto ao seu partido é coñecida e non teñen  

obediencia debida polo que non vai a entrar a discutir sobre si ao sr. Fernández lle 

sorprende ou non  lle sorprende. Sinala que son persoas con criterio propio e incluso 

críticos coas decisións do seu partido. Sinala que independentemente das 

consideracións xerais sobre o tema Das pensións, unha vez máis o goberno de Madrid, 

con Fátima Bañez á cabeza deste tema, amosa unha falta de respecto aos 

pensionistas con esta carta famosa de inicio de xaneiro na que se vende un 0,25 % 

máis de suba. Sinala que as mobilizacións destes últimos tempos tamén lle 

sorprenderon e lembra que os pensionista de agora son os antigos sindicatos de hai 

anos e son os que moveron o pais, polo que non eran persoas alleas aos movementos 

sociais e ás rúas. Considera a sra. Lemus que é hora de darlle unha volta a este tema, 

cun debate normal e salienta que hai que ser conscientes de que o sistema non está 

funcionando e non vai a funcionar e resulta necesario darlle a dignidade e a xustiza 

necesaria aos pensionistas que foron os que durante estes últimos sete anos 

sostiveron o país. 

 

Remata a sra. Lemus a súa intervención sinalando que é necesario reiterar esa 

necesidade de dignidade no cobro dunha pensión que non pode estar suxeita a un 0,25 
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e enriba mandar unha carta, cuxo envío é mais caro que o que se lles está pagando de 

suba aos propios pensionistas.  

 

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

grupo, D. Antonio R. Sánchez Crespo. 

 

O sr. Sánchez di que unha vez máis se constata a autonomía do PSOE en relación ao 

seu partido, como fixo tamén o PP, discrepando do seu, e non pasa nada, engadindo 

que o que non ten tan claro é a autonomía do PSOE en relación ao grupo de Son de 

Teo ANOVA. 

 

Salienta o sr. Sánchez que se trata dun tema fondamente preocupante, que afecta, 

directa ou indirectamente, a todos a curto e a medio prazo. Non sabe o sr. Sánchez ata 

que punto é conveniente abordar este tema aquí, dende o momento en que o concello 

non ten competencias nesta cuestión, preferindo dende o seu grupo que se lle dedique 

máis tempo a asuntos que si son competencia do Pleno. Di o sr. Sánchez que non vai a 

entrar na guerra de cifra e datos a pesar dos permanentes ataques que sofre o seu 

partido, engadindo que vai a defender ao seu partido daquilo que se lle imputa e que 

non é certo. Sinala que se fala de recortar as pensións e quen o fixo foron outros e non 

o PP. Di o sr. Sánchez que esta moción esta asinada polo PSOE ou polas mareas de 

podemos, cando Podemos defendía o modelo grego, e un ano despois Grecia tivo que 

rebaixar un 40% as súas pensións, o cal non deixa de ser unha ironía do destino. 

Sinala que tampouco vai a lembrar que o principal punto do sustento das pensións son 

os postos de traballo e non vai a lembrar que no ano 2011 foron máis de 600.00 postos 

de traballo os que se perderon. Considera o sr. Sánchez que é o momento de mirar 

para diante e entre todos buscar unha solución que pase polos cauces que ten que 

pasar que é a convocatoria do pacto de Toledo para que reúna e inste ao goberno do 

Estado  para que tome as medidas que sexan necesarias para ter un sistema sostible. 

 

O sr. alcalde dille ao sr. Sánchez que cando queira criticalos o pode facer directamente, 

non facendo falla que o faga cos “podemos”, porque Son de Teo-ANOVA non ten nada 

que ver con eles. 
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O sr. Sánchez pregúntalle se non ten nada que ver, respondendo o sr. alcalde que non. 

 

O sr. Sánchez di que iso está ben sabelo e que se publique. 

 

O sr. alcalde di que non hai ningún problema. 

 

O sr. Iglesias di que a razón de traer esta moción é precisamente que hai xente na rúa, 

que hai unha mobilización social, que a xente maior ten unha cultura de protesta e 

unha cultura de reinvindicación de defensa dos seus dereitos e  iso está facendo que 

moitísima xente se este preguntando que está pasando e qué lle vai a pasar a cada un 

e está tirando por terra a estratexia do PP de que non está pasando nada, polo que 

algo van a ter que facer moi pronto porque o volume de protesta social cada día é 

maior. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

que lle sorprenden moito os razoamentos que teñen o PP e o PSOE para defender o 

contrario do que fan os seus partidos porque despois en eleccións xerais piden o voto 

para os seus partido. Explica que é importante o acordo do 2011, no que tamén 

participou o PP, non é que o PP estivera daquela mirando como asinaba Zapatero. 

Salienta o sr. Fernández que a modificación da Constitución tamén ten que ver coas 

pensións e con outras moitas cuestións que tamén teñen que ver coa Administración 

Local. 

 

Pregunta se non existiu un acordo no ano 2011 no tema das pensións e resposta que 

si, engadindo que no ano 2013 foi o PP, non o PSOE, engadindo que a sra. Fátima 

Bañez é do PP e non do PSOE. Salienta o sr. Fernández que existiron eses acordos 

tanto do PP como do PSOE, dentro dunha cuestión moi importante e considera que o 

problema ven de fai tempo e neste tema as propostas para intentar salvar este dereito 

teñen que ir moito máis alá. 
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A portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, renuncia a facer uso da súa aquenda de 

intervención. 

 

Intervén o concelleiro do PP, sr. Sánchez, quen di que en esencia están de acordo en 

que é un problema grande e que hai que procurar unha solución, solución que para o 

PP pasa por convocar o pacto de Toledo e as dos demais pasan por outras vías. 

  

O sr. alcalde da lectura á emenda formulada polo sr. Fernández, que se reproduce a 

continuación, e anuncia que se vai a someter a votación. 

 

Substituír o punto terceiro do apartado 3, polo seguinte texto “Se derroguen os 

negativos cambios introducidos no sistema das pensións desde o ano 2011, 

restablecer a xubilación ordinaria aos 65 anos e calcular a contía das pensión sobre os 

15 mellores anos cotizados, a escolla dos traballadores e traballadoras”. 

 

Sometida a votación a emenda formulada polo sr. Fernández, obtense o seguinte 

resultado: 

Votos a favor – 9 (6 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE, e 1 grupo mixto) 

Votos en contra – 0 

Abstencións – 7 (7 PP). 

 

De acordo co resultado da votación, o sr. alcalde sinala que se vai a someter a votación 

a moción de Son de Teo-ANOVA e PSdeG-PSOE emendada polo sr. Fernández. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con nove votos a favor (6 

Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete abstencións (7 PP), 

acorda: 

 

1.-Apoiar a xusta reivindicación e accións dos pensionistas de Galiza en xeral e 

de Teo en particular. 
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2.-Mostrar o rexeitamento deste pleno a mísera subida do 0,25% das pensións 

para este exercicio 2018. 

 

3.- Instar ao goberno do Estado para que: 

 Garanta a actualización das pensións de acordo co incremento real do IPC. 

 As pensións públicas vaian a cargo dos Presupostos Xerais do Estado. 

 Se derroguen os negativos cambios introducidos no sistema das pensións 

desde o ano 2011, restablecer a xubilación ordinaria aos 65 anos e calcular 

a contía das pensión sobre os 15 mellores anos cotizados, a escolla dos 

traballadores e traballadoras. 

 Incremente e equipare as pensións mínimas vixentes ao Salario Mínimo 

Interprofesional. 

 

 

7.- MOCIÓNS. 

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

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

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

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

grupos municipais. 

 

8.- ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 

O concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

 

1.- Refírese o sr. Fernández a un rogo presentado por escrito, de 26 de febreiro de 

2018, que se recolle a continuación: 

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, ao abeiro do Regulamento orgánico 
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municipal do Pleno da Corporación, formula o seguinte ROGO dirixido ao alcalde de Teo, 

relativo ás demandas dos veciños e veciñas de Lamas. 

A estrada que vai de Lamas até Pedrouso está nun estado lamentábel tal e como 

evidencian as imaxes que se incorporan a este rogo. Esta vía serve de acceso a unha parte 

das vivendas e propiedades dos lugares de Lamas, Guldrís e Pedrouso. 

Diante do estado da pista e das gabias, así como da disposición dos contedores, 

reclámanse as seguintes actuacións: 

-Reposición do firme. 

 

 

-Limpeza e mantemento das gabias para facilitar a evacuación da auga. 
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-Revisión dos sumideiros, así como acometer a súa substitución no caso de que 

sexa necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reparación das beiras alí onde se considera que hai perigo como é o caso do 

tramo balizado por protección civil. 
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-Construción dunha base de cemento para os contedores que hai na intersección 

coa estrada que vai de Pedrouso a Vilar de Calo, para ubicalos de forma segura. 
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En base ao exposto, o Bloque Nacionalista Galego de Teo, a través do seu portavoz, 

realiza o seguinte ROGO: 

“Instar ao alcalde de Teo a que repoña o firme da estrada que vai de Lamas a 

Pedrouso, así como a revisar o estado das beiravías; que acometa tamén a limpeza, 

reparación e o mantemento das gabias, por seguridade e para a evacuación da auga; e que 

dispoña unha base de cemento para os contedores que hai na intersección coa estrada que 

vai de Pedrouso a Vilar de Calo, para situalos de maneira segura.” 

 A sra. Lemus di que aínda estiveron medindo a distancia fai mes e medio e agora 

mesmo non se ven máis que as obras proxectadas e que hai que executar en prazo, 

esperando que veña o bo tempo, porque para o aglomerado non é bo nin que choiva nin 

que faga frío, polo que está esperando un pouco aínda que xa está prevista. 

 

2.- Pregunta o sr. Fernández como estaba a fosa de Pontevea, engadindo que se falou 

de que se ia a retirar. Pregunta cándo se vai a executar. 

 

O sr. alcalde di que o problema é que non poden dar unha data concreta, porque 

depende de Fenosa. Explica que onte chegou por correo electrónico unha 

comunicación dicindo o tipo de caixa eléctrica que se ten que instalar. Aclara que o 

problema desa fosa é que se ten que facer unha substitución inmediata. Explica o sr. 

alcalde que hoxe se lle pasou á empresa de mantemento eléctrico para que faga a  

instalación eléctrica e en canto este instalada e lle comunicará a Fenosa.  

 

O sr. alcalde sinala que diría que en 15 días deberían estar en disposición de facer o 

cambio, aínda que non o pode dicir con total exactitude. 

 

O sr. Fernández di que en todo caso é inminente. 

 

O sr. alcalde resposta que si, engadindo que en todo caso tamén o era en nadal e aí 

por exemplo se retrasou moito a contestación inicial de Fenosa. 
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3.- O sr. Fernández di que este mes, o 14 de febreiro, houbo unxa xuntanza cos 

representantes dos traballadores do concello de Teo a solicitude dun sindicato, de 5 de 

febreiro. Explica que é un solicitude que ven motivada pola publicación do xa famoso 

Informateo número 29, a través do cal se coñece o anuncio de convocatoria do proceso 

para seis vacantes de persoal. Ante esa sorpresa xeralizada de coñecer a noticia a 

través do Informateo, e non a través dunha mesa de negociación, como establece o 

convenio colectivo, o acordo regulador e a normativa en materia de persoal, nesa 

reunión se denunciou esta forma de proceder por parte do goberno municipal e 

reclamaron os instrumentos en materia de planificación de recursos humanos, criterios 

para a formación e a promoción interna e as ofertas de emprego público. Pregunta o sr. 

Fernández porque non se informou aos traballadores. 

 

O sr. alcalde di que o que lle estrana é que se diga que se enteraron polo Informateo 

porque esas prazas foron aprobadas nos orzamentos do 2017. Explica que antes de vir 

a Pleno os orzamentos van á reunión da mesa sindical, polo que xa foron, e unha vez 

que na mesa sindical se lle da o visto bo, se levan nos orzamentos e o lóxico é sacalas. 

Polo tanto non se fixo nada novo nin extraordinario, aínda máis o Pleno aprobou un 

organigrama de RPT onde estaban esas prazas.  

 

O sr. Fernández di que el sabía que existían esas prazas, engadindo que el ao que se 

refire é ao escrito do sindicato. 

 

O sr. alcalde di que os sindicatos o sabían.  

 

O sr. Fernández di que a mesa se convoca despois do escrito e na acta da reunión 

tamén se reflicte a discrepancia dos sindicatos en canto á forma de proceder.  

 

O sr. alcalde explica que discrepa da valoración dos sindicatos reiterando que esas 

prazas pasaron dúas veces pola mesa sindical, polo que máis discutidas que esas 

prazas non existen outras.  

 

O sr. Fernández pregunta porque entón se convoca a mesa, unha vez solicitada. 
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O sr. alcalde sinala que se se solicita unha mesa, o normal é convocala para escoitar 

as discrepancias que poidan existir. 

 

O sr. alcalde di que en todo caso farase de inmediato unha convocatoria da mesa xeral 

porque existen outras cuestións pendentes que hai que sacar adiante e se poderá 

replantexar o tema. 

 

O sr. Fernández pide máximo diálogo e información cos traballadores para evitar 

situacións como ás que se veñen producindo. 

 

4.- O sr. Fernández di que vai a plantexar unha cuestión que non é competencia do 

concello pero que a quere plantexar porque hai certa preocupación veciñal. Explica que 

fai pouco nos Tilos quitouse o caixeiro que había e existe preocupación veciñal pola 

retirada dese único caixeiro. Pregunta se dende o concello se fixo ou se pode facer 

algo para contactar coa entidade e ver se se pode facer algo para manter o servizo. 

 

O sr. alcalde di que se lle pode mandar unha carta á ABANCA pedíndolle que esa 

perda de servizos se recupere, máis ala diso pouco se pode facer. 

 

5.- Pregunta o sr. Fernández se se sabe algo da gasoliñeira que se pretende instalar a 

carón do CEIP da Ramallosa. 

 

A sr. Lemus responde que non, que sigue coa licenza que tiña, engadindo que 

tratándose da solicitude da nova licenza ían a facer uns trámites na Consellería de 

Industria, non existindo polo de agora resposta. 

 

6.- O sr. Fernández di que se acaban de limpar as beiravías da autovía, á altura dos 

falsos túneles e a maleza a deixan as beiras. Pregunta se se lle vai pedir á Xunta que 

retire esa maleza da beira da estrada. 
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O sr. Francos di que sempre a retiran, engadindo que, dende que se fixo a autovía, esa 

maleza é a primeira vez que a cortan, engadindo que non saben que van a facer. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE. 

O/a concelleiro/a do PSdeG-PSOE non formulan ningún rogo nin pregunta. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

Os/as concelleiros/as do PP formulan os/as seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- Explica o sr. Sánchez que se cumpren agora catro anos dende que o Concello 

recepcionou a obra da mal chamada tubaxe tóxica que vai dente Pontevea a Fontenlo 

e di que dende o seu grupo querían saber en qué situación se atopa iso. 

 

O sr. alcalde explica que, despois da visita de inspección de sanidade para a posta en 

marcha, e a pesar de que todas as analíticas daban ben, se estableceu que durante 

seis meses se seguiran facendo analíticas no so nos puntos onde se estaban tomando, 

na entrada no medio e ao final,  senón como esa tubaria estaba para dar servizo á rede 

de Cerdeira, xa existente, e a de Mallos, Campos, e a zona de Teo, tamén que se 

tomaran dous novos puntos de mostra, un en Cerdeira e outro en Campos, que é o que 

se está facendo, e que se fixera un control de PH. Espera o sr. alcalde que os próximos 

meses quede rematado o proceso. Aclara que desa rede se dou servizo por un caso de 

emerxencia  a unha ou dúas persoas  que quedaron completamente sen auga, e como 

o Concello está facendo analíticas cada mes e a situación está totalmente normalizada 

se dou ese servizo por unha situación de emerxencia, de forma temporal, a unha ou 

dúas vivendas.  

 

2.- O concelleiro do PP, sr. Guerra, di que na estrada da Deputación, de Oza, do Piro a 

Teo, están poñendo este días 200 metros lineais de tubo e están limpando as cunetas, 

custando a obra ao redor de 800.00 €. Lembra que no concello aprobouse unha moción 

por unanimidade, solicitando o arranxo desa estrada. Sinala que non lle parece normal 

que se gasten cartos desa forma, aínda que non é cousa do concello. Solicita que se 

meta presa para que esta obra do PIRO se poida ver feita. 
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Explica o sr. Guerra que se gastaron 300.000 euros en poñer unhas lámpadas e agora 

se van a gastar case tres millóns de  euros, noutras, por tanto perdéronse 300.000 € 

euros que se puxeron fai dous anos. Sinala que se se pretende ensanchar esa estrada 

como hai que ensanchala, porque os veciños está cabreados, non lle parece lóxico 

gastar alí cartos. 

 

O sr. alcalde sinala que toda medida de seguridade nesa estrada é ben recibida, 

engadindo que se tiveran a constancia de que a Deputación o ano que ven vai facer 

esa estrada, dirían que é un derroche, porén en dous ou tres anos poden morrer moitas 

persoas se non se adoptan medidas. 

 

O sr. alcalde non sabe que ten que ver o do alumeado, engadindo que que el saiba non 

hai ningúns cartos perdidos, porque esas que se puxeron ultimamente son as únicas 

que non se van a substituír, polo que non entende que haxa cartos perdidos por aí. 

 

O sr. Guerra di que pensou que se ían a substituír. 

 

O sr. alcalde di que se se botan contas do número total de lámpadas e das que van a 

substituír, que pasan de sete mil cen a seis mil e pico, as que faltan son esas 200 ou 

300. 

 

3.- O sr. Arroyo di que quería facer unha pregunta en relación ao tema da seguridade 

cidadá. Sinala que ademais da oleada de roubos que houbo anteriormente tiveron 

coñecemento dun feito que tivo lugar nas inmediacións dunha escola, un roubo a una 

das nais dos nenos. Refírese o sr. Arroyo á reunión do sr. alcalde coas forzas e corpos 

de seguridade e pregúntalle como foi. 

 

O sr. alcalde di que dese roubo á beira da escola non ten constancia, e que so coñece 

un na explanada do cemiterio de Calo que non é a primeira vez que se produce, por 

despiste, por non deixar os coches pechados ou ben pechados. 
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Explica que a reunión da Xunta Local de seguridade non supuxo ningunha novidade 

específica xa que todos teñen a constancia de que Teo é un lugar moi tranquilo dende 

o punto de vista da seguridade cidadá. Sinala que o índice que mide as infraccións por 

cada mil habitantes está en Teo en 17,64 %, e para ter unha idea en Coruña é de 29,20 

%, en Galicia de 27,30 % e no conxunto do Estado de 40,70 %, polo que Teo é dos 

mais baixos de Galicia, aínda que o tema dos roubos de vivendas destroza un pouco 

toda esa situación. 

 

Explica o sr. alcalde que incluso as infraccións penais do ano 2016 ao 2017 baixaron 

de 333 a 326, aínda que houbo un aumento do 7,8 % nas infraccións contra o 

patrimonio, tamén aumentaron as estafas por internet e os danos a vehículos, polo 

tema dos incendios dos vehículo nos Tilos, e baixou no tema dos roubos de cable de 

cobre que outros anos eran moi importante. Salienta o sr. alcalde que é certo que se 

produciu no ano 2017 un repunte dos roubos a vivendas, que pasaron a ser 42, 

engadindo que o 2016 fora un ano moi bo. Sinala que se se analizan asépticamente os 

datos, 42 roubos, nun concello de 20.000 habitantes non parece unha cifra alarmante, 

porén cando lle pasa por segunda ou terceira vez a unha mesma persoa é terrible, e é 

un delito que xera unha gran inseguridade e unha gran preocupación veciñal. 

 

Explica que se están levando a cabo por un lado as medidas disuasorias e de 

prevención e por outro a investigación que leva a Garda Civil. Salienta que o tema da 

investigación é complicado porque incluso cando, gracias a actuación dun policía local, 

se detivo a un dos infractores so se lle puideron achacar os roubos daquela entidade, 

porque estaba bandas organizadas o fan o suficientemente ben para ter actuacións que 

parecen illadas e así esa persoa detida volve a estar na rúa aínda que pendente do 

xuízo. Explica que iso non quere dicir que non teñan confianza nas actuación neste 

caso da Garda civil, sendo tamén certo que dende a  Subdelegación se comentou que 

estas grandes actuacións disuasorias con helicópteros e demais, teñen pouco 

rendibilidade más alá de transmitir á xente un certo grado de tranquilidade á xente, 

aínda que a única medida efectiva que eles ven é a investigación para conseguir a 

medio prazo a detención. Sinala que incluso o da patrulla e demais o que provocan en 

moitos casos é un desprazamento das bandas. Explica que tamén é certo que se dan 
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por oleadas, que actúan escapando da presenza de xente nas casas, polo que a partir 

de que se cambie o horario, en outubro, repuntan os roubos porque aí se sabe que se 

non hai luza ás seis ou sete da tarde significa que non hai xente na casa, algo que 

resulta moito más difícil de determinar no verán. Sinala que o compromiso foi de dotar 

canto antes esa praza de mobilidade que vai a permitir que se garantan as patrullas de 

dúas persoas, que con esa persoa de apoio se vai a poder a conseguir. 

 

4.-  A sra. Vázquez di que vai a facer unha apreciación a colación do que lle dixo o sr. 

Fernández sobre se apoiar ou autocriticar os seus partidos. Sinala que a medida que 

van pasando os Pleno non sabe que tipo de Manuel Anxo vai a atopar cando ben se o 

que lles critica por apoiar as cousas do seu partido ou porque non o fagan. 

 

Di que pasa a explicar o que quixo facer referencia cando foi o da moción do Praiña 

porque tampouco quería restarlle importancia ao que o tiña nese momento que foi o 

cambio de nome e o recoñecemento do sr. Amado. Sinala que cando Manuel Anxo dixo 

que el estaba como concelleiro no 2011 ela o que quixo dicir era que no 2010 ela non 

estaba como concelleira pero si como veciña e coñecedora de certos temas do equipo. 

Sinala que houbo un escrito que no 2010 a Directiva do Praiña chegou a redactar e 

aínda que non veu a Pleno si que hai concelleiros que coñecían o tema, engadindo que 

lle da pena que xustamente hoxe non este o sr. Carballido, porque el ten o mesmo 

escrito que ten ela. Sinala a sra. Vázquez que non quería nomear a quen non quixo 

sometelo a Pleno, porque non está aquí agora, que fora a concelleira Carme Hermida 

que nese momento nin sequera deixou ir a proposta arriba e fixo un comentario 

inapropiado, que di a sra. Vázquez non vai a reproducir.  

 

Reitera a sra. Vázquez que o escrito existe, que o sr. Carballido o ten e que no seu 

momento a concelleira citada non quixo sometelo a Pleno, engadindo que se se quere 

saber algo máis está aí a Directiva no Praiña que o poderán explicar. 

 

O sr. alcalde sinala que non é coñecedor desa  situación e en todo caso e xa que a sra. 

Hermida non está aquí, sen intención de defendela, cabe constar que as circunstancias 

variaron, sen entrar máis no fondo da cuestión. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e vinte minutos, 

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

eu, secretaria, dou fe. 

       

O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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