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A  C  T  A  1/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 25 XANEIRO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e cinco de xaneiro de dous mil dezasete, 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

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. Julio César Retis Vázquez 
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Secretaria accidental:  

D.ª M.ª Pilar Sueiro Castro 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

ORDE DO DÍA: 

1. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 1104/16 Á 33/17) 

2. COMPARECENCIA DA CONCELLEIRA DE TURISMO, TRANSPORTE, 

COMERCIO E EMPREGO, EN RELACIÓN COS SEGUROS DOS VEHÍCULOS 

MUNICIPAIS 

3. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 

REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL NO CONCELLO DE TEO 

4. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO  RELATIVA Á 

MODIFICACIÓN DO IVTM, INCORPORANDO BONIFICACIÓNS AOS 

VEHÍCULOS CON MOTORES MÁIS EFICIENTES E MENOS CONTAMINANTES 

5. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A 

NORMALIZACIÓN DA FRECUENCIA E HOMOXENEIZACIÓN DO COBRO NO 

SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 

6. MOCIÓNS 

7. ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

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

acto e, antes de pasar a tratar os asuntos incluídos na orde do día, pregúntalle aos 

concelleiros se non teñen inconveniente en adiantar o pleno ordinario de mes de 

febreiro do día 22 para o día 20, dado que o prazo para solicitar a inclusión de obras no 

Plan provincial remata o día 24, e non daría tempo a subir todos os datos á plataforma, 
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neste caso as comisións informativas celebraríanse o mércores 15, e o último día para 

presentar as mocións sería o día 8. 

 

Os concelleiros manifestan a súa conformidade con adiantar o pleno de febreiro para o 

luns, día 20. 

 

Seguidamente pasase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 1104/16 Á 33/17) 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 16 de decembro de 2016 

ata o 19 de xaneiro de 2017, que comprenden os números 1104/16 ao 33/17, indicando 

o sr. alcalde que están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa 

consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

2.- COMPARECENCIA DA CONCELLEIRA DE TURISMO, TRANSPORTE, 

COMERCIO E EMPREGO, EN RELACIÓN COS SEGUROS DOS VEHÍCULOS 

MUNICIPAIS 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de turismo, transportes, comercio e emprego, 

D.ª Concepción García Vázquez. 

 

A sra. García di que a petición do PP vai explicar a situación dos seguros dos vehículos 

municipais que foron multados no mes de xuño, e en relación con este tema explica 

que durante o mes de xuño e posteriores, dende a área de administración, iniciouse un 

traballo de análise de todos os seguros contratados no concello, incluídos os da flota 

de vehículos, que consistiu en analizar cada unha das pólizas, as coberturas, os 

vencementos, as datas de contratación, as cotas, e outros elementos. O obxectivo 

deste traballo era optimizar o servizo, logrando melloras cualitativas e cuantitativas en 

todas as pólizas, a través dun incremento de coberturas e dunhas cotas máis 
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competitivas, e que para obter os datos precisos, solicitouse toda a información 

dispoñible no departamento de intervención, que xestiona os pagamentos, así como, 

no de servizos administrativos, que xestiona a entrada e saída de comunicacións 

oficiais. 

Di a sra. García que, aínda que a información obtida permitiu avanzar sobre este 

propósito, non se obtivo documentación recente do vehículo con matrícula 4108GDF, 

polo que, o día 9 de xuño, e por indicación do departamento de intervención, solicitouse 

axuda da policía local, para que facilitara o seu histórico de seguros, consultando a 

base de datos de Tráfico (a FIVA). Como consecuencia desa consulta informóuselle de 

que este vehículo non tiña comunicada ningunha póliza de seguros no sistema de 

Tráfico para o período vixente. Aos poucos días da consulta, recibiuse no Concello a 

comunicación de sendas multas de tráfico, pola razón anterior, referidas a este e a 

outros dous vehículos da flota municipal, todas coa mesma data. 

 

Engade a sra. García que, en relación con este vehículo 4108 GDF, contactouse coa 

aseguradora para coñecer a situación do seu seguro, e confirmaron que tramitaron a 

baixa, sen solicitude do Concello, nin comunicación, que nos conste. Di que unha vez 

que se tivo coñecemento da irregularidade sobre o seguro do vehículo, ese mesmo día, 

contratouse unha póliza de seguros que foi efectiva dende a mesma data, e a 

continuación, avanzouse no esclarecemento das razóns polas que esta póliza non 

estaba activa, concluíndo que esta aseguradora non seguía o sistema de pagamento 

de recibos establecida polo departamento de tesourería do concello, que precisa recibir 

solicitude escrita de pagamento, que ten que ser verificada polo responsable 

correspondente e que, a continuación, procedese a pagar, do contrario non habería 

ningún control sobre os cargos que se efectuasen na conta. 

 

Aclara a sra. García que a aseguradora (Liberty), segundo nos indica, remitía 

directamente o cargo á conta do Concello e, ao non contar coa verificación 

correspondente do departamento de tesourería, este era devolto polo banco, sen 

producirse comunicación sobre esta situación ao Concello por parte da aseguradora, 

que se teña constancia.  
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Di a sra. García que, sendo evidente a responsabilidade da aseguradora, por non 

cumprir cos requisitos establecidos legalmente para a comunicación da resolución 

dunha póliza, presentase unha reclamación directa ao axente exclusivo que a xestiona, 

así como, á aseguradora e ao servizo de reclamacións da Dirección Xeral de Seguros e 

Fondos de Pensións do Mº de Economía, Industria e Competitividade. A reclamación 

amparase na sentencia 267/2015 do Tribunal Supremo, pola que se establece que as 

aseguradoras, só cando acrediten ter comunicado ao asegurado a resolución do 

contrato de xeito fehacente - polos medios válidos en dereito, é dicir, correo certificado 

ou burofax- quedarán liberadas das responsabilidades que lles corresponden con 

respecto a ese seguro, e este trámite non foi cumprido pola aseguradora, tal como se 

puido verificar no noso rexistro de entrada do Concello. E aclara que esta reclamación 

aínda está aberta, e en trámite. 

 

En relación co vehículo PO 4733 AS, a sra. García explica que este era o segundo 

vehículo do que non se contaba con información recente que permitira completar o 

informe da flota. Neste caso, contratouse nova póliza no mesmo momento en que se 

tivo constancia da irregularidade do seu seguro. Di que, a diferenza do caso anterior, 

disponse de suficiente documentación para esclarecer cal foi a razón pola que se 

produciu esta baixa, da que non se tiña constancia e, polo tanto, discernir de maneira 

clara a responsabilidade. Aclara que este vehículo estivo inmobilizado máis dun ano 

dentro dun taller, e que este é o único caso sobre o que non se pode avanzar unha 

reclamación sustentada en evidencias claras e, polo tanto, asúmese o pagamento 

reducido da sanción, que ascende a 400 €. 

 

En relación co vehículo 3320 CPY, a sra. García, di que foi adquirido polo Concello o 

25 de maio de 2016, e asegurado dende ese mesmo día, existe unha póliza que así o 

confirma, e da que se dispón de copia dende o primeiro día. Este seguro e a súa 

tramitación estaban perfectamente documentados, polo que non había ningunha 

dúbida sobre a súa situación. 

 

Di que o día 29 de xuño presentáronse os correspondentes recursos contra as tres 

multas, explicando a situación de cada un dos vehículos, e con data de 18 de xullo, 
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recibiuse nova notificación de Tráfico das tres multas, ofrecendo un prazo de 

pagamento reducido dun mes. 

 

Engade a sra. García que, dado que o prazo era reducido e que aínda era preciso 

esclarecer a responsabilidade en dous dos casos, acollémonos a ese desconto do 

50%, reducíndose cada sanción a 400€, que no caso do vehículo con matrícula 4108 

GDF esa cantidade aínda está sendo reclamada á aseguradora, como responsable da 

irregular cancelación da póliza, e no caso do vehículo con matrícula 3320 CPY, dado 

que non entendemos que se producira ningún incumprimento, nin por parte do 

Concello, nin da aseguradora, mantívose o recurso e remitimos novamente copia da 

póliza do mesmo. 

 

En relación con este último vehículo, a sra. García, explica que no mes de outubro 

recibiuse unha comunicación por e-mail da Xefa de Negociado da Xefatura Provincial 

de Tráfico da Coruña, na que explicaba que o problema era que a póliza non foi 

correctamente comunicada ao FIVA, a base de datos de Tráfico, e en consecuencia, 

reclamóuselle á aseguradora unha explicación ao respecto. Días máis tarde, recibiuse 

unha comunicación do axente mediador, na que transmitía a asunción, por parte da 

aseguradora, de todas as responsabilidades atribuíbles ao erro administrativo na 

comunicación da póliza, aínda que a póliza mantivo a súa vixencia en todo momento, e 

o día 24 de outubro de 2016, a aseguradora remitiu un escrito no que asumía que se 

producira un erro na comunicación da póliza a Tráfico pola súa banda, e no que 

aceptaba a obriga de pagamento da multa, que foi xa realizado. Remata dicindo que 

este expediente quedou pechado e agora mesmo o único que queda aberto e o do 

vehículo 4108 GDF, que está sendo reclamado por distintos medios, como xa indicou 

antes. 

 

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

Baz, di que vota en falta que nesta intervención non se lle pedira desculpas aos 

veciños de Teo polo despropósito que supón este tema dos seguros. 

 

A portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus de la Iglesia, di que como parte do goberno 

municipal pode asumir a responsabilidade, pero que o despropósito non foi culpa do 
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Concello, senón das aseguradoras, e o que realmente lle preocupa é que os vehículos 

estiveran circulando sen seguro, polo risco que representa para os traballadores que os 

manexaban, considera que a solución foi pronta e remata dicindo que a licitación dos 

seguros de forma agrupada é a mellor solución para que estas situacións non se 

repitan. 

 

O portavoz do PP, sr. Guerra, cédelle a palabra ao concelleiro do seu grupo sr. Arroyo 

Font, quen di que un erro de xestión pode telo calquera, pero teñen algunhas dúbidas 

que queren que se lle aclaren, en concreto pregunta por un escrito, rexistrado de 

entrada o 5 de decembro co núm. 10359, relativo ao vehículo 4108 GDF, no que a 

aseguradora comunicaba que a póliza foi cancelada por impago, e que aínda así  

deuse unha prorroga de seis meses para a súa regularización, e engade que a  

aseguradora di que o 26/08/2015 remitiuse un correo electrónico informando ao 

Concello  de que estaba pendente o pago desta póliza e a este escrito a aseguradora 

non recibiu contestación, por outra banda di que o Concello comunicou un sinistro o 

21/01/2016, respecto desta mesma póliza, e a aseguradora respondeu, por correo 

electrónico, que esa póliza xa estaba anulada, e tampouco recibiu contestación a esta 

comunicación, e pregunta como se solucionou este tema e quen se fixo cargo deste 

sinistro. 

 

Intervén o sr. alcalde para dicir que a situación irregular dos seguros redúcese a un 

solo vehículo e as multas redúcense a un coche que estaba inmobilizado, ao que non 

se lle renovou o seguro porque se ia dar de baixa, e despois arranxouse porque 

apareceu unha peza de segunda man, e esa é a única responsabilidade que ten que 

asumir o Concello, e non ten inconveniente en pedir desculpas, pero os outros dos 

vehículos son problemas das aseguradoras, que nun caso xa o asumiu a aseguradora 

e no outro esta pendente dun recurso, e aclara que e creen que teñen todas as 

garantías legais para gañar, porque un correo electrónico non é unha comunicación 

fehaciente. 

 

Intervén a sra. García para dicir que ademais da asunción de responsabilidades a 

prioridade era evitar que esta situación se puidera repetir, polo que se toman medidas 

para garantir iso, porque o que lle preocupa é as situacións que se podían ter dado con 
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eses vehículos, e aclara que se tomaron medidas como que o axente que deu de baixa 

a póliza do vehículo 4108 GDF sen comunicalo, xa non mantén ningún vehículo 

asegurado neste Concello, e aclara que este axente fixo o mesmo con outro vehículo, 

pero que neste caso ao estar sobre aviso, xa se tiña contratado o seguro con outra 

compañía. Aclara que dende hai uns meses, traballase na licitación do contrato de 

seguros para poder concentrar os riscos por provedor e, dese xeito, reducir o número 

de interlocutores para que sexa mais eficiente e realizar de maneira máis áxil o 

pagamento dos recibos.  

 

A sra. García respóndelle ao concelleiro do PP que é certo que o dia 5 de decembro 

tivo entrada unha comunicación da aseguradora, e esa era a primeira resposta que 

daba a entidade en relación con este asunto, porque xa se lle reclamara que non 

fixeran unha comunicación eficiente, e a súa resposta foi que si a fixeran o 13 de 

xaneiro, e consultado o rexistro de entrada comprobouse que esa comunicación 

refírese a outro vehículo, logo buscaron unha nova xustificación e presentaron un 

sinistro do mes de xaneiro, que tamén correspondía a outro vehículo, que tamén 

estaba asegurado con esta compañía, con estas argucias a aseguradora pretende 

xustificar que o Concello tiña coñecemento da situación, finalmente di que tamén falan 

dun correo que din que enviaron, do que non se ten constancia, que aínda que se 

tivera o correo non tería validez, pero feita unha investigación de todos os correos 

enviados por esta empresa e non existe ningún correo electrónico referente a este 

vehículo. 

 

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

di que cando salta o tema dos seguros á prensa, unha veciña coméntallo 

desconcertada e con preocupación, e por iso cree que se debe pedir desculpas, pola 

inquedanza dos veciños en relación con este tema, porque se pasa calquera cousa o 

responsable sería o goberno municipal. Engade que está de acordo en que se agrupen 

os seguros e que se contraten de novo para que estean controlados, pero insiste en 

que se existe preocupación dos veciños hai que dar unha explicación. 

 

Os portavoces do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e do PP, sr. Guerra, non fan uso desta 

segunda quenda de intervencións. 
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Intervén a sra. García e di que o ano pasado iniciouse un procedemento de 

contratación, que quedou deserto, e que agora vaise facer por lotes, en función do tipo 

de cobertura, co obxecto de facilitar a participación, con esta contratación pretendese 

mellorar cuantitativa e cualitativamente o servizo, para conseguir unha redución do 

importe das primas, ao tempo que se incrementen as coberturas e o teito 

indemnizatorio. Engade que ao respecto das melloras producidas no servizo de 

seguros, ata o momento, conseguiuse unha redución de ao redor de 13.000 € no custe 

anual das pólizas, grazas á concentración de riscos acumulables e á renegociación de 

pólizas e ademais, en varias das pólizas de maior entidade, incrementáronse de 

maneira significativa as coberturas, garantías e teitos indemnizatorios (RC subiu 

400.000 € o teito indemnizatorio e pasou dunha cobertura por vítima de 60.000€ aos 

300.000€ actuais), e esperase poder mellorar aínda algunhas destas condicións na 

inminente licitación do contrato de seguros. 

 
O sr. alcalde da por concluído punto relativo á comparecencia da concelleira de turismo 

transportes, comercio e emprego.  

 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 

REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL NO CONCELLO DE TEO 

O sr. alcalde da conta da proposta de 16 de xaneiro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social, 

igualdade, participación veciñal e mocidade de 19 de xaneiro de 2017. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Considerando que a participación de persoas e entidades na vida política do concello é sentida 

como unha necesidade básica nun sistema político baseado na democracia real e efectiva, e 

que é responsabilidade  da administración local crear unha estrutura  que a faga posible  coas 

seguintes características: 

 Fomentar a participación directa de veciños e entidades mediante a participación en 

Pleno, someter a referendo determinadas cuestión ou conceptuar a iniciativa popular na 

normativa municipal . 
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 Desenvolver unha rede de participación parroquial que permita unha comunicación 

rápida, directa e ponderada cos veciños e veciñas de todo o concello.. 

 Adaptar o consello de participación veciñal dotando de facultades de decisión en 

distintos aspectos que potencien a súa funcionalidade.  

 Consolidar os instrumentos tecnolóxicos como canles democratizadoras da participación 

e adaptación ás novas realidades sociais. 

Aos efectos do previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP), hai que ter en conta que o 

vixente Regulamento de participación veciñal do concello de Teo foi aprobado no ano 2008, 

resultando polo tanto preciso a súa revisión e actualización, podéndose entender que o novo 

Regulamento que agora se propón regula aspectos parciais desta materia previamente  

regulada.  

 

Considerando que o Regulamento en cuestión non vai ter un impacto significativo na actividade 

económica nin impón obrigas relevantes aos destinatarios e destinatarias, tratándose dunha  

norma organizativa da administración local, xa que o seu contido inclúe cuestións organizativas 

da citada administración. 

En virtude do exposto, e de conformidade co previsto no artigo 133 e Disposición adicional 

primeira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, e artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de participación veciñal no concello de Teo. 

Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o prazo de 30 

días, para a presentación de reclamacións. De non formularse reclamacións durante a 

exposición pública, entenderase aprobado definitivamente o citado Regulamento. 

Terceiro.- O texto integro do Regulamento aprobado deberá publicarse no Boletín 

Oficial da Provincia, non entrando en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e 

transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime 

local, de conformidade co establecido nos artigos 49 e 70.2 da citada Lei. 

Teo, 16 de xaneiro de 2017 
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O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de benestar social, e igualdade, sr. Iglesias, 

quen explica que o actual Regulamento de participación veciñal data do ano 2008, e 

decídese actualizalo, para adaptar a participación veciñal ás demandas sociais. 

Destaca os aspectos mais destacables da modificación, que son fundamentalmente 

adaptalo as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, establecer un sistema que 

permita transmitir a información aos veciños, darlle competencia real aos órganos de 

participación, en especial ao consello de relacións veciñais, así como facilitar a 

participación directa das persoas nos órganos municipais. Di o sr. Iglesias que se 

presentará unha nova web municipal, que se considera fundamental como elemento 

para transmitir a información aos veciños, introdúcese a posibilidade de que o alcalde 

convoque asembleas para tratar asuntos concretos, na estrutura administrativa 

contemplase a existencia dunha oficina de información e atención ao cidadán, e o 

asesoramento aos veciños e veciñas de Teo na tramitación electrónica.  

Di que outro punto importante son os medios de comunicación local, no que destaca o 

Informa-Teo, no que se recollen as actividades do Concello de cada mes, e a 

plataforma de participación cidadá, que contempla a posibilidade de establecer debates 

a nivel electrónico, permite transmitir queixas e suxestións, así como todo tipo de 

información a través de un medio electrónico que garante a resposta dos habitantes de 

Teo.  

En cato ao dereito a participación destaca a iniciativa popular e a iniciativa veciñal, que 

se contempla como una medida de participación dos veciños, e permite convocar 

consultas populares, de acordo coa lexislación vixente, incrementase a participación 

dos veciños nos plenos a nivel individual, xa que ata gora solo podían intervir os/as 

representantes das  asociacións, activase o rexistro de entidades, esixindo menos 

trámites burocráticos, para que sexa mais operativo, e establécense unha serie de 

obrigas para as asociacións, ao consello de relacións veciñais dánselle competencias, 

como a posibilidade de emitir informes sobre cuestións como aspectos das relacións 

coas asociacións e as convocatorias de subvencións e establecese a participación 

parroquial, a través da asemblea parroquial e do consello parroquial, que será o órgano 
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con mais continuidade no tempo, e finalmente regúlanse os proxectos de participación 

cidadá, que permiten pulsar a opinión dos veciños sobre temas concretos.   

 

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

di que cree que a argumentación é mais ambiciosa que a proposta en si, considera que 

o regulamento non aporta nada xa que todo o que propón xa se recolla no actual 

Regulamento de 2008, que si representou un avance normativo en relación co que 

existía ata ese momento, pero que non se chegou a poñer en funcionamento, xa que 

nove anos despois seguimos sen consellos parroquiais e a participación veciñal é 

anecdótica, por non falar do consello de relacións veciñais e das iniciativas cidadáns. 

Engade que o papel aguanta todo pero a práctica é outra cousa e non ten claro que 

este regulamento vaia ser mellor que o actual, e espera que non sexa un documento 

mais para gardar no arquivo municipal. 

 

Neste momento, sendo as vinte horas e corenta e cinco minutos, abandona a sesión a 

interventora municipal. 

 

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

que se diga que o regulamento é papel mollado, cando o BNG estaba gobernando, e 

por outro lado considera que a participación veciñal do último ano foi considerable, 

concretamente na redacción dos proxectos do POS, e nas sendas, nos que a 

colaboración dos veciños é importante. Engade que se está facendo un esforzo coa 

nova web e coas plataformas, e estráñalle que a crítica veña dun concelleiro que tiña 

competencias de goberno durante o desenvolvemento do actual Regulamento e 

anuncia o apoio do seu grupo á proposta. 

 

O portavoz do PP, sr. Guerra, cédelle a palabra a concelleira do seu grupo sra. 

Vázquez Rey. 

 

A sra. Vázquez, di que se alegra de que se estea actualizando a web do Concello, 

porque era moi necesario, por outra parte, en relación coas asociacións, espera que o 

rexistro funcione mellor que ata agora, porque ela mesma presentou a documentación 

dunha asociación dúas veces, e segue sen estar dada de alta no concello de Teo. Di 
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que van apoiar a proposta de regulamento, pero ten dúas dubidas, en relación cos 

artigos 26 e 27, e pregunta se cando se presenta por rexistro a petición para tratar un 

tema no Pleno se é suficiente facelo con dous días, e en relación co artigo 27 pregunta 

se os rogos e preguntas teñen que facerse por escrito e se constarían na acta.  

 

Respóndelle o sr. Iglesias que si tal como se recolle no artigo 26 é suficiente con dous 

días, e os rogos e preguntas hai que comunicarllos ao alcalde con antelación suficiente, 

co límite de 3 intervencións por Pleno, e si constarían en acta,. 

 

A sra. Vázquez di que é unha pena que a participación veciñal non se tivera dado na 

obra dos Tilos. 

 

Intervén o sr. Iglesias para aclarar que no novo regulamento contémplanse cousas que 

non están recollidas no actual Regulamento, e non recolle a participación parroquial, o 

consello de relacións veciñais si está recollido, pero se non se lle dan competencias 

propias, non é operativo, por iso se amplían as súas competencias para que as 

entidades teñen interese e participen, e a participación dos veciños nos plenos non 

estaba recollida, solo se recollía a participación das entidades. Recoñece que o seu 

desenvolvemento require un esforzo e que vai levar un tempo poñelo en marcha e que 

a xente se confíe e participe, e engade que a actualización da web é complexa, porque 

hai que cambiala toda e trátase de cuestións complicadas. Aclara que o rexistro de 

asociacións xa existe e funciona, ademais é necesario para poder acceder ás 

subvencións, pero o que se pretende co actual regulamento e melloralo e que sexa 

mais operativo. 

 

Neste momento, sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos, sae da sesión o 

concelleiro do PP, sr. Sánchez Crespo, que se incorpora pasado un minuto. 

 

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

dille á sra. Lemus que o Regulamento actual de 2008 foi proposto polo BNG, pero 

recórdalle que dende o ano 2012, o BNG non esta no goberno municipal, e admite que 

neses catro anos non se convocou o consello parroquial nin o consello de relacións 

veciñais e asume a responsabilidade que lle corresponde, pero nos anos seguintes 
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tampouco se convocaron, insiste en que lle parece mais ambicioso o discurso que o 

regulamento que se propón, por iso di que é papel mollado, e xa se verá se o contido 

se pon en práctica, di que lle  gustaría saber cantas persoas participan en Teo-decide, 

que deciden as sendas de Teo, e engade que vota en falta os orzamentos 

participativos e o contido do artigo 58, ao que dá lectura, parécelle mais un texto dun 

programa electoral que un precepto dun regulamento. Di o sr. Fernández que fomentar 

a participación cidadá nestes tempos de crise económica utilizase mais como control 

de poder que de participación, e tendo en conta a experiencia o regulamento debería 

acompañarse dunha memoria de obxectivos a cumprir, para pasar do plano normativo 

ao plano da realidade, e cando se fala de transparencia considera que en casos como 

o de seguros, no Informa-Teo correspondente, debería informarse aos veciños que o 

Concello tivo que pagar unha multa, e con iso avanzaríase na transparencia, e polo 

tanto vaise abster, deixando de manifesto que apoia todas as iniciativas de fomento da 

participación veciñal, pero cree que a aprobación do regulamento, se non vai 

acompañada dun compromiso de poñelo en marcha, non implica un avance.  

 

A portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, non fai uso desta segunda quenda de 

intervención. 

 

A sra. Vázquez, do PP, pregunta quen vai xestionara oficina de información que prevé 

o regulamento. 

 

Respóndelle o sr. Iglesias que se vai xestionar con persoal do Concello, dentro da 

propia estrutura administrativa. 

 

Intervén o sr. alcalde para dicir que o novo regulamento é un instrumento mellorado 

con respecto ao que había e considera que é responsabilidade de todos facer que sexa 

efectivo.  

 

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

quince votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 6 do PP e 2 PSdeG-PSOE) e unha 

abstención (grupo mixto) acorda: 
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Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de participación veciñal no 

concello de Teo. 

Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no 

Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación, durante o 

prazo de 30 días, para a presentación de reclamacións. De non formularse 

reclamacións durante a exposición pública, entenderase aprobado 

definitivamente o citado Regulamento. 

Terceiro.- O texto integro do Regulamento aprobado deberá publicarse no Boletín 

Oficial da Provincia, non entrando en vigor ata que se leve a cabo dita 

publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora 

das bases de réxime local, de conformidade co establecido nos artigos 49 e 70.2 

da citada Lei. 

 

REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL NO CONCELLO 

DE TEO 

 

PREÁMBULO 
 

A institución municipal constitúe o órgano de administración máis próximo aos cidadáns e na 

que de xeito máis directo poden ser efectivos os lexítimos dereitos destes a participar na toma 

de decisións sobre todos aqueles asuntos que afectan á comunidade municipal, así como a 

acceder en condicións de máxima transparencia ao coñecemento da xestión e das decisións 

que no seu nome adoptan os seus representantes. A democracia constrúese todos os días e en 

multitude de actos, non está restrinxida unicamente a exercitar o dereito ao voto nas 

eleccións. Sen este exercicio as comunidades e a sociedade en xeral abandona a democracia 

real cara unha democracia formal, sen participación efectiva das persoas. 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL) e, na 

Comunidade Autónoma de Galiza, a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de 

Galicia (LALGA), establecen que os concellos deben promover e desenvolver unha 

normativa que regule a participación cidadá co recoñecemento expreso dos dereitos dos 

cidadáns e das entidades que os aglutinan e nas que estas se organizan, sendo estas, 

nomeadamente, as asociacións veciñais, as entidades deportivas, culturais, xuvenís, sindicais, 

profesionais, empresariais, de sector, etc., as que representan o elemento coordinador e 

vertebrador da colectividade. 

Conscientes de que a través dos colectivos relacionados no parágrafo anterior se expresa de 

xeito inequívoco o verdadeiro sentir da comunidade, cumpre pois regulamentar e establecer 

as canles para que poidan ser efectivizados os seus lexítimos dereitos a intervir e participar 

na toma de decisións en todos aqueles asuntos que lles afectan, así como establecer os 
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mecanismos que garantan o seu dereito á información veraz, transparente e áxil á que as 

sociedades democráticas teñen dereito. Todos estes mecanismos deben ser reforzados pola 

administración local, co obxectivo de que as persoas e a colectividade sinta que existe un 

deber cívico de cooperar coa institución para chegar a unha sociedade mais xusta e mais 

colaborativa. 

O Concello de Teo, sensíbel e consciente da importancia que a participación veciñal debe 

acadar para garantir as mellores condicións de transparencia, eficacia e de desenvolvemento 

da verdadeira democracia participativa, considera ineludible a súa obriga de favorecer as 

mellores condicións para que isto sexa posible e, en consecuencia, aproba o presente 

Regulamento de Participación Veciñal cono norma pola que se rexerán no futuro as relacións 

da institución municipal cos diversos colectivos veciñais de Teo, aos que de xeito expreso 

recoñece como parte fundamental do entramado cidadá. 

De acordo co exposto redáctase o presente Regulamento que, cumprindo o disposto no artigo 

129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas (LPACAP), adecúase aos principios de boa regulación recollidos 

no artigo citado. Os principios de necesidade e eficacia cúmprense xa que é de interese xeral 

recoller os dereitos de participación da veciñanza de Teo e un regulamento municipal é a 

ferramenta coa que conta a Corporación para facelo. O principio de proporcionalidade esta 

asegurado xa que non é unha medida que limite ningún tipo de dereitos nin impón obrigas. A 

seguridade xurídica desta regulación fundamentase na súa congruencia coa normativa 

emanada sobre a materia polas restantes institucións con capacidade normativa. O tramite de 

exposición pública garante o principio de transparencia e a ausencia de cargas 

administrativas e a xestión racional dos recursos públicos fano co principio de eficiencia. 

De acordo con todo o exposto, o presente Regulamento ampárase na Constitución Española, 

na Lei Orgánica 3/1984, do 26 de marzo, reguladora da iniciativa lexislativa popular, Lei 

Orgánica 4/2001, do 12 de novembro, reguladora do dereito de petición, Lei 5/1997, do 22 de 

xullo, da Administración Local de Galicia, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local, Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública 

e bo goberno, Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do Sector 

Público e Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 

de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais. 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artigo 1. 

O obxecto deste Regulamento é o establecemento das formas, medios e procedementos de 

información e participación dos cidadáns e das cidadás e asociacións na xestión municipal do 

Concello de Teo, de conformidade coa lexislación vixente. Así, como arbitrar estratexias que 

fomenten a democracia real e participativa no ámbito local. 

Artigo 2. 

O Concello de Teo, a través deste Regulamento, pretende acadar os obxectivos que se 

enumeran a continuación, e que terán o carácter de principios básicos. 

a) Facilitar a máis ampla información sobre as súas actividades, obras e servizos. 
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b) Facilitar e promover a participación das veciñas e veciños e asociacións  na xestión 

municipal con respecto ás facultades de decisión que corresponden aos órganos municipais 

representativos. 

c) Facer efectivos os dereitos das veciñas e veciños recollidos no artigo 18 da Lei 

reguladora das bases do réxime local. 

d) Poñer en valor a o tecido e a dinámica asociativa do municipio. 

e) Achegar a xestión municipal á cidadanía. 

f) Informar acerca dos grandes temas municipais como o orzamento anual, os plans 

urbanísticos, a creación e modificación de ordenanzas fiscais, os plans sectoriais, os 

programas culturais, sociais ou de saúde, e sobre outros que o Concello considere ou que 

sexan solicitados por unha maioría de persoas ou polas  asociacións implicadas. 

g) Promover mecanismos de interlocución, planificación e xestión dirixidos á mellora 

organizativa que faciliten a posta en marcha do recollido neste Regulamento. 

 

 

TÍTULO I.- O DEREITO Á INFORMACIÓN 

 

Capítulo I.- Da información ós cidadáns e ás cidadás 

 

Artigo 3. 

Todos os veciños e veciñas do Concello terán os dereitos recollidos na normativa citada no 

Preámbulo do presente, en particular, teñen dereito a: 

a) Participar na xestión dos asuntos públicos locais de forma individual ou colectivamente, 

facendo uso das canles e mecanismos establecidos neste Regulamento. 

b) Coñecer, en calquera momento, o estado da tramitación dos procedementos nos que 

teñan a condición de interesados e obter copias dos documentos  contidos neles. 

c) Identificar ás autoridades e ao persoal ao servizo das corporacións locais que teñan baixo 

a súa responsabilidade a tramitación dos procedementos. 

d) Obter copia selada dos documentos que presenten, proporcionándoa xunto cos orixinais, 

así como a que estes sexan devoltos agás cando teñan que constar no procedemento. 

e) Utilizar o idioma galego nas súas relacións coa corporación de Teo. 

f) Formular alegacións e proporcionar documentos en calquera fase do procedemento no 

que teñan a condición de interesados/as, anterior ao trámite de audiencia. Estas alegacións ou 

documentos deberán ser tidos en conta polo órgano competente ao redactar a proposta de 

resolución. 

g) Obter información e orientación no tocante aos requisitos xurídicos ou técnicos que as 

disposicións vixentes lle impoñan aos proxectos, actuacións ou solicitudes que se propoñan 

realizar. 

h) Acceder aos rexistros e arquivos das corporacións locais nos termos previstos na 

Constitución e na lexislación vixente. 

i) Ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades e empregadas e empregados 

públicos, que lles facilitarán o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas. 

l) Obter copias e certificacións acreditativas dos acordos da Corporación local e os seus 

antecedentes. 

m) Esixir responsabilidades da Corporación local. 

n) Presentar queixas ou suxestións por escrito e obter resposta autorizada das mesmas. 

ñ) Exercer calquera outro que lles recoñezan a Constitución e as leis. 



 

 - 18 - 

Artigo 4. 

O Concello, ademais da obrigatoria publicación nos boletíns oficiais, informará aos veciños e 

veciñas da súa xestión a través dos medios de comunicación social (especialmente a través 

dos medios de titularidade municipal se os houbera) e mediante a edición de publicacións, 

páxina web do concello, pancartas, folletos e bandos, a colocación de carteis, taboleiros de 

anuncios, paneis informativos ou cantos outros medios se consideren necesarios. Ao mesmo 

tempo poderá recoller a opinión dos veciños e veciñas e asociacións a través de campañas de 

información, debates, asembleas, reunións, consultas, enquisas e sondaxes de opinión. 

Artigo 5. 

A divulgación das actuacións municipais terá unha especial difusión cando se trate de 

asuntos de transcendencia, relevancia ou interese público. Sen prexuízo do anterior, o 

concello de Teo publicara na paxina web municipal: 

a) As convocatorias e orde do día do Pleno. Estas convocatorias anunciaranse nos paneis 

luminosos. 

b) As actas de sesión dos Plenos. 

c) Actas da Xunta de goberno local. 

d) As percepcións mensuais dos concelleiros e concelleiras por asistencias a órganos 

colexiados. 

Artigo 6. 

Cando o considere oportuno, o alcalde ou alcaldesa convocará asembleas de interesados en 

asuntos concretos nas que se informará e recollerá a opinión da veciñanza e das asociacio´ns 

municipais. 

Artigo 7. 

A cidadanía terá acceso á información contida nos arquivos  e rexistros municipais conforme 

ao establecido no ordenamento xurídico. O acceso farase mediante petición razoada no 

rexistro xeral municipal, por calquera das vías habilitadas para facelo. No prazo máximo dun 

mes dende a presentación da solicitude, darase resposta á petición e no caso de ser autorizado 

o acceso realizarase en sede municipal e en espazo adecuado. Este acceso será comunicado a 

persoa solicitante con mais de tres días de antelación. O atraso no cumprimento do tempo 

establecido deberá ser motivado e comunicado por escrito á persoa interesada. A denegación 

do acceso  poderá ser xustificada por razóns legais, operativas ou de forza maior mediante 

resolución motivada. 

 

Capítulo II.- A Oficina de Información e Atención Cidadá 

 

Artigo 8. 

Nas dependencias da Casa do Concello funcionará unha oficina de información, coas 

seguintes funcións: 

a) Recepción dos cidadáns e cidadás co obxecto de canalizar as solicitudes de información 

ás que se refiren os artigos anteriores así como  orientar e prestar a  axuda que precisen no 

comezo dos procedementos. 

b) Informar ao público sobre os fins, competencias e funcionamento dos distintos órganos e 

servizos dependentes do Concello, así como dos órganos da Administración autonómica e 

central e da Deputación Provincial. 
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c) Recepción de impresos para as solicitudes que a cidadanía desexe realizar, acompañada 

dunha labor de revisión previo ao rexistro, garantindo que a documentación achegada é 

correcta. 

d) Informar sobre os trámites administrativos polos que discorre cada expediente, e realizar 

o oportuno seguimento deles. 

e) Recepción oral de suxestións. 

f) Informar acerca dos servizos e competencias doutras Administracións Públicas. 

g) Garantir á cidadanía o exercicio do dereito de acceso, rectificación e cancelación de 

datos de carácter persoal que obren en poder do concello. 

h) Xestión da calidade mediante sistemas de recollida de datos que permitan a avaliación 

da calidade do servizo de información. 

Artigo 9. 

As solicitudes que dirixan as veciñas e veciños a calquera órgano do Concello en pedimento 

de aclaracións ou actuacións municipais serán cursadas necesariamente por escrito, e serán 

respondidas nos termos previstos na lexislación sobre procedemento administrativo. 

 

Cando a solicitude formule unha proposta de actuación municipal, o seu destinatario 

informará ao solicitante do trámite que se lle teña que dar. Se a proposta chega a tratarse 

nalgún órgano colexiado municipal, quen actúe de secretario ou secretaria deste enviará, ao 

propoñente, no prazo máximo de 30 días, copia da parte correspondente da acta da sesión. O 

presidente do órgano colexiado poderá requirir a presenza do autor da proposta na sesión que 

corresponda, co fin de que a explique e defenda por si mesmo. 

Artigo 10. 

Serán obxecto de especial tratamento informativo e divulgativo os grandes temas municipais, 

como os presupostos anuais, a creación e modificación das ordenanzas fiscais, plans de 

urbanismo, programas sociais, culturais, de saúde e outros que considere conveniente o 

Concello. 

 

Capítulo III.- Os medios de comunicación locais 

 

Artigo 11. 

O Concello potenciará os medios de comunicación municipais e propiciará o acceso aos 

mesmos dos cidadáns e das cidadás e das asociacións. 

Artigo 12. 

A administración electrónica, tal e como se recolle no ordenamento xurídico, é unha obriga 

dos municipios, xa que supón impulsar a utilización interactiva das tecnoloxías da 

información e a comunicación, para facilitar a participación e a comunicación coa cidadanía.  

Como tal obriga o concello de Teo potenciará o uso das nova tecnoloxías para facilitar as 

xestións municipais e favorecer o achegamento da poboación. 

O Concello fomentará o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación e así a 

paxina Web do Concello permitirá: 

a) Desenvolver a administración electrónica. A posibilidade de facer xestións, e acceder 

aos trámites administrativos municipais, de comunicar incidencias, ou resolver dúbidas 
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mediante sistemas telemáticos. 

b) Facilitar ao máximo as xestións coa Administración Local. 

c) Mellorar a transparencia da Administración Local incorporando á rede toda información 

de carácter público que se xere. O Concello incluirá na web os documentos pertinentes sobre 

a situación actual dos servizos municipais e a súa evolución no tempo. 

d) Potenciar a relación entre as Administracións a través de redes telemáticas para beneficio 

dos cidadáns. 

e) Posibilitar a realización de trámites administrativos municipais. 

f) Facilitar á poboación o coñecemento da rede asociativa local. 

 

Capítulo IV.- A Plataforma de Participación Cidadá 

 

Artigo 13. 

A tecnoloxía da comunicación posibilita a creación de novas vías de interacción cos veciños 

e veciñas do municipio. A estes efectos mediante a Plataforma de participación cidadá, á cal 

se poderá acceder vía web, os usuarios rexistrados poderán participar en debates que garden 

relación con determinados asuntos de carácter municipal, algúns dos cales con votación, ou 

facer consultas directamente ao órgano de goberno municipal. 

Artigo 14. 

Relacionada coa Plataforma de participación cidadá, tamén se impulsará o uso das  

ferramentas de xestión de incidencias mediante dispositivos móbiles. Funcionará unha 

ferramenta que posibilite a recepción e emisión de información a través de dispositivos deste 

tipo, explotando ao máximo as posibilidades tecnolóxicas para estimular a participación dos 

veciños e veciñas na xestión das cuestións públicas. 

 

TÍTULO II.- O DEREITO Á PARTICIPACIÓN 

 

Capítulo I.- O dereito de petición 

 

Artigo 15. 

Todos os cidadáns e as cidadás poderán exercer o dereito de petición, nos termos 

establecidos na Lei Orgánica 4/2001, do 12 de novembro, reguladora deste dereito. Mediante 

este dereito poderán formular solicitudes sobre calquera asunto ou materia de competencia 

municipal ou pedir aclaracións sobre as actuacións municipais. 

 

Capítulo II.- O dereito de Iniciativa Popular e Iniciativa Veciñal 

 

Artigo 16. 

Tal como se establece a Lei 7/1985, os veciños que gocen do dereito de sufraxio activo nas 

eleccións municipais poderán exercer a iniciativa popular presentando proxectos de acordo 

ou actuacións ou proxectos de regulamentos en materias de competencia municipal. Ditas 
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iniciativas deberán ir subscritas como mínimo polo 15% dos veciños do municipio. Deberán 

ser sometidas a debate e votación no Pleno, sen prexuízo de que sexan resoltas polo órgano 

competente por razón da materia. En todo caso requirirase o previo informe de legalidade da 

secretaria ou secretario do Concello así como o informe do interventor cando a iniciativa 

afecte a dereitos e obrigas de contido económico do Concello. 

Artigo 17. 

A iniciativa popular pode incorporar unha proposta de consulta popular local, que será 

tramitada en tal caso polo procedemento e cos requisitos previstos no artigo 71 da Lei 

7/1985, do 2 de abril. 

Artigo 18. 

Enténdese por Iniciativa Veciñal a forma de participación mediante a cal os cidadáns e 

cidadás, e as asociacións propoñen ao Concello que leve a cabo unha determinada actuación 

ou actividade de competencia municipal de interese público e aporten medios económicos, 

bens, dereitos ou traballo persoal para acadalo. 

Artigo 19. 

A Iniciativa Veciñal deberase presentar por escrito e deberán figurar os datos de 

identificación de quen realice a proposta, ou no seu caso, a entidade, asociación ou colectivo 

que represente. Cando o Concello reciba a iniciativa, someterase a información pública 

durante un prazo de  trinta días. 

Artigo 20. 

O Pleno deberá decidir sobre a Iniciativa Veciñal no prazo de dous meses a contar desde o 

día seguinte da finalización da exposición pública. A decisión terá en conta principalmente o 

interese público da iniciativa. Antes da toma da decisión correspondente, o alcalde ou 

alcaldesa poderá solicitar informacións complementarias á persoa ou colectivo que fixo a 

proposta. 

Artigo 21. 

En caso de que o Pleno do Concello aprobe a Iniciativa Veciñal, fará pública a forma e o 

calendario con que se levará a cabo, e destinará no seu caso a partida económica 

correspondente. 

Capítulo III.- A consulta popular 

 

Artigo 22. 

O alcalde, de acordo co artigo 71 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do 

Réxime Local, e artigo 257 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de 

Galicia, previo acordo do Pleno, por maioría absoluta, poderá someter a consulta popular os 

asuntos da competencia propia municipal e de carácter local que sexan especialmente 

relevantes para os intereses dos veciños, excepto os relativos á Facenda Local. 

Artigo 23. 

O resultado da consulta popular deberase someter á consideración do Pleno no prazo máximo 

de dous meses despois de realizado o referendo. 

 

Capítulo IV.- O dereito de asistencia e intervención nos Plenos 
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Artigo 24. 

As sesións do Pleno son públicas, agás nos casos previstos no artigo 70.1 da Lei 7/1985, 

reguladora das bases do réxime local e 253 da Lei de Administración Local de Galicia. 

Facilitarase a asistencia ou información simultánea de todo o público interesado en coñecer o 

desenvolvemento das sesións, a través dos medios máis adecuados ao caso. Igualmente, os 

representantes dos medios de comunicación social, terán acceso preferente e recibirán as 

máximas facilidades para cumprir o seu traballo. O Pleno será retransmitido a toda a 

poboación na través dos medios técnicos dos que se dispoña en cada momento, co obxectivo 

que as persoas interesadas poidan seguir o Pleno dende fora do salón de plenos. 

Artigo 25. 

As asociacións de Teo, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, que desexen efectuar 

unha intervención no Pleno, en relación con algún punto da orde do día no que teñan a 

condición de interesados, deberán solicitalo mediante escrito dirixido á Alcaldía, cunha 

antelación mínima de dous días hábiles á data de celebración do Pleno. En dito escrito 

deberán xustificar e motivar a solicitude e a condición de interesado, así como indicar o 

nome e apelido da persoa que fará a exposición e, no seu caso, o cargo que desempeña na 

entidade ou asociación. A intervención, cun tempo máximo de dez minutos, será previa á 

lectura, debate e votación do punto da orde do día. 

Artigo 26. 

Todas as persoas empadroadas no concello de Teo, teñen dereito a intervir nas sesións 

ordinarias do Pleno, de acordo coas prescricións seguintes: 

a) A intervención terá que ser solicitada á Alcaldía con unha antelación mínima de dous 

días hábiles previo á realización da sesión, por medio de escrito debidamente motivado, e 

presentando no rexistro municipal. 

b) O número máximo de intervencións en cada sesión será de dúas, elixidas por orde de 

rexistro. 

c) A Alcaldía poderá denegar a intervención nos seguintes casos: 

i. Se é un asunto sobre o que o Concello non ten competencias. 

ii. Se xa se presentou noutra sesión outra petición sobre o mesmo ou similar asunto 

nos tres meses anteriores. 

d) A persoa solicitante disporá de cinco minutos para facer a súa intervención despois de 

finalizada a sesión. Poderá ser contestada polo alcalde ou alcaldesa ou concelleiro/a 

competente, sen que poida haber dereito de réplica do solicitante. 

Artigo 27. 

Ao remate da quenda de exposicións abrirase unha rolda de rogos e preguntas. Nesta, o 

alcalde ou alcaldesa poderá autorizar a un rogo ou pregunta por persoa, con máximo de tres 

por Pleno, e se estas llo comunican ao comezo da sesión. As persoas que fagan rogos ou 

preguntas deberán ser necesariamente veciños ou veciñas de Teo. 

Artigo 28. 

Cando o Pleno do Concello trate dos asuntos sobre os que se teña articulado unha iniciativa 

popular, isto comportará automaticamente o dereito de intervención na sesión plenaria da ou  

do representante dos propoñentes, sexa cal sexa o carácter desta, e sen a limitación temporal 

establecida no apartado d) do artigo 26. 
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Artigo 29. 

Poderán participar nos Plenos, nos termos establecidos no artigo 25 deste Regulamento, os 

Órganos de Participación Cidadán definidos no Título IV deste Regulamento. 

 

TÍTULO III.- ASOCIACIÓNS 

 

Capítulo I.- Definición e Dereitos das Asociacións 

 

Artigo 30. 

Poderán ser inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións todas as asociacións sen afán de 

lucro, dos distintos eidos da actividade do tecido asociativo teense, legalmente constituídas 

que teñan como obxectivos a defensa, o fomento ou a mellora dos intereses dos cidadáns do 

municipio e, en particular, as asociacións de veciños, de pais de alumnos, as entidades 

culturais, deportivas, recreativas, xuvenís, sindicais, empresariais, profesionais e outras 

similares, que o seu ámbito de actuación comprenda en todo caso o termo municipal ou parte 

deste e teñan nel a súa sede social. 

Artigo 31. 

1.- De acordo cos seus recursos orzamentarios, o Concello subvencionará economicamente 

ás asociacións e colectivos cidadáns que teñan como obxectivo algún dos expostos no artigo 

anterior, tanto no que se refire aos seus gastos xerais como ás actividades que realicen. 

2.- Para estes efectos, o orzamento municipal incluirá  partidas destinada a este fin. O 

Concello, no exercicio das súas potestades regulamentarias e de autoorganización, aprobará 

as normas ou bases reguladoras das formas, medios  e procedementos de distribución desa 

partida que, en todo caso, terá en conta a representatividade da asociación, o grao de interese 

ou utilidade cidadá dos seus fins, a súa capacidade económica autónoma e as axudas que 

reciban doutras entidades públicas ou privadas. 

Artigo 32. 

1.- As asociacións ás que se refire o artigo anterior poderán acceder ao uso de medios 

públicos municipais, especialmente aos locais sociais, coa limitación que impoña a 

coincidencia do uso por parte de varias delas ou polo propio Concello, e serán responsables 

do trato dado ás instalacións. 

2.- O uso de medios públicos municipais deberá ser solicitado ao Concello e coa antelación 

que establezan os servizos correspondentes. 

3.- As asociacións municipais que fagan uso dos locais ou medios públicos deberan estar 

inscritas no Rexistro  Municipal de Asociacións. As que non no estean ou sexan doutro 

ámbito territorial de actuación poderán facer uso das mesmas cando se considere de interese 

para a sociedade teense. Este extremo será comprobado mediante informe da concellería de 

relacións veciñais. 

Artigo 33. 

Sen prexuízo do dereito xeral de acceso á información municipal recoñecido aos veciños e 

veciñas, as asociacións as que se refiren os artigos anteriores gozarán dos seguintes dereitos: 

a) Recibir información das convocatorias dos órganos colexiados  municipais que celebren 
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sesións públicas ou daquelas en que deba estar presente o movemento veciñal. Recibir así 

mesmo as resolucións e acordos  adoptados polos órganos municipais cando afecten ao 

obxecto social da entidade e esta cumpra as normas establecidas para a súa recepción. Por 

razóns de axilidade, a información á que se refire o presente artigo será remitida 

preferentemente por medios electrónicos. 

b) Recibir as publicacións, periódicas ou non, que edite o Concello. 

c) Recibir información sobre actividades, campañas ou convocatorias que sexan do seu 

interese polo ámbito de actividade. 

Artigo 34. 

1.- Os dereitos recoñecidos ás asociacións para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais 

dos veciños e veciñas, só serán exercitables por aquelas que se atopen inscritas no Rexistro 

Municipal de Asociacións. 

2.- O rexistro ten por obxecto permitir ao Concello coñecer o número de entidades existentes 

no municipio, os seus fins e a súa representatividade, para posibilitar unha correcta política 

municipal de fomento do asociacionismo veciñal. 

3.- Poderán solicitar e obter a inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións todas aquelas 

entidades legalmente constituídas, de funcionamento democrático e sen ánimo de lucro, de 

carácter social, deportivo, veciñal, da muller, persoas maiores, xuventude, etc, con domicilio 

social dentro do municipio de Teo e que neste ámbito xeográfico desenvolvan as súas 

actividades, que consistirán fundamentalmente na defensa, fomento e mellora dos intereses 

xerais ou sectoriais das veciñas e veciños. 

Artigo 35. 

1.- A solicitude de inscrición presentarase no rexistro do Concello. 

2.- O Rexistro será coordinado pola Secretaría Xeral da Corporación, a través da oficina de 

información, e os seus datos serán públicos. As inscricións serán realizadas polas asociacións 

interesadas, que terán que presentar os seguintes datos. 

a) Acta da asemblea constituínte da asociación. 

b) Estatutos da asociación. 

c) Número de inscrición no Rexistro Xeral de Asociacións e noutros rexistros públicos. 

d) Nome e apelidos das persoas que ocupen os cargos directivos. 

e) Enderezo social. 

O incumprimento destas obrigas deixará en suspenso a inscrición no Rexistro e poderá 

determinar a baixa do mesmo. 

Artigo 36. 

1.- No prazo de quince días desde a solicitude de inscrición, e agás que se teña que 

interromper para presentar documentación non incluída inicialmente, o Concello notificará á 

asociación o seu número de inscrición e, a partir dese momento, considerarase de alta para 

todos os efectos. 

2.- As asociacións  inscritas están obrigadas a manter os seus datos ao día, notificando cantas 

modificacións se produzan no prazo máximo dun mes. Durante os primeiros catro meses de 

cada ano as entidades inscritas no rexistro remitiran á Secretaria xeral do concello  a seguinte 

información: 

a) Orzamento do ano en curso 

b) Balance económico do exercicio anterior 
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c) Programa anual de actividades. 

3.- O incumprimento destas obrigas poderá dar lugar a que o Concello poida dar de baixa á 

asociación no Rexistro. 

Artigo 37. 

No caso de que existan, as asociacións inscritas teñen dereito a propoñer  representantes nos 

consellos de administración e noutros órganos executivos dos padroados, sociedades, 

empresas públicas, fundacións, organismos autónomos e demais fórmulas de xestión dos 

servizos públicos municipais, de acordo co establecido nos regulamentos ou estatutos 

respectivos. 

 

TÍTULO IV.- OS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ 
 

Capítulo I.- Os Consellos Sectoriais ou de Área 

 

Artigo 38. 

O Pleno do Concello poderá acordar o establecemento de Consellos Sectoriais para cada 

unha das áreas da actividade municipal. Os Consellos Sectoriais  son órganos de 

participación, información e proposta da xestión municipal, referida aos distintos sectores de 

actuación nos que o Concello ten competencia. A composición, organización, ámbito de 

actuación e réxime de funcionamento dos Consellos Sectoriais serán establecidos polo 

Pleno do Concello, de conformidade co establecido na lexislación vixente. Deberán 

contemplar, en todo caso, a adecuada e suficiente representación e participación das 

asociacións veciñais, cuxa actividade teña relación co ámbito das súas competencias. Ditos 

Consellos crearanse sen prexuízo dos Consellos establecidos pola lei estatal ou autonómica. 

O Consello Escolar Municipal regula o seu funcionamento a través do seu regulamento 

propio. 

 

Capítulo II.- O Consello de Relacións Veciñais 

 

Artigo 39. 

Co fin de desenvolver os obxectivos de participación, constituirase o Consello  de Relacións 

Veciñais, que estará integrado polos seguintes membros: 

1. Presidente ou presidenta: o alcalde ou alcaldesa ou quen legalmente o substitúa. 

2. Vicepresidente/a executivo/a: o concelleiro/a da área de relacións veciñais. 

3. Un/ ou unha representante de cada un dos grupos municipais integrantes da Corporación. 

4.  O concello invitará a todas as asociacións inscritos no Rexistro de Asociacións do 

Concello a participar no Consello de Relacións Veciñais e, en consecuencia, serán Vogais do 

mesmo: 

a) Un ou unha representante de cada unha das asociacións incluídas no Rexistro municipal. A 

concellería de relacións veciñais comunicarase con todas as entidades solicitando 

representación, e as que estean interesadas  remitiran o nomeamento ao rexistro do concello a 

resolución do seu órgano competente. 

b) Un ou unha representante de cada unha das asociacións empresariais ou profesionais 

constituídas no Concello de Teo que o soliciten, mediante resolución do órgano competente. 
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c) Un ou unha representante de cada un dos sindicatos que teña constituída agrupación local 

no Concello de Teo que o soliciten, mediante resolución do órgano competente. 

5. A secretaria ou secretario será a  do Concello, ou a funcionaria ou funcionario municipal 

no que delegue. 

Artigo 40. 

Os membros da Corporación que formen parte do Consello de Relacións Veciñais serán 

designados polo Pleno do Concello a proposta de cada grupo municipal. 

Artigo 41. 

1.- O Consello de Relacións Veciñais reunirase, ordinariamente, unha vez por ano, e, con 

carácter extraordinario, por convocatoria do seu presidente ou presidenta cando así o solicite 

un terzo calquera dos seus membros. 

2.- Os acordos adoptaranse por maioría simple. 

3.- De cada reunión que se celebre redactarase unha acta na que consten os nomes dos 

membros asistentes, os asuntos examinados e os ditames emitidos. 

4.- Para a válida constitución do Consello, requírese a asistencia da metade máis un do 

número legal de membros. En segunda convocatoria, 15 minutos despois, poderá constituírse 

o Consello sempre que estean presentes, polo menos, un terzo dos seus membros. En todo 

caso requírese a presenza do/a Presidente/a e da/do secretaria/o ou das persoas que 

legalmente os substitúan. 

5.- O Consello de Relacións Veciñais poderá dotarse dun regulamento de funcionamento que 

deberá ser aprobado, en todos os seus extremos, polo Pleno da Corporación municipal. Do 

mesmo xeito, poderá formar no seu seo as comisións de estudio que considere convenientes. 

Artigo 42. 

Son funcións do Consello de Relacións Veciñais: 

a) Proporlle ao órgano competente fórmulas encamiñadas a resolver os problemas 

relacionados co ámbito das súas funcións. 

b) Emitir informes, por iniciativa propia ou do Concello, sobre materias da súa 

competencia. 

c) Emitir e formular propostas e suxestións en relación co funcionamento dos servizos e 

organismos públicos municipais. 

d) Presentar iniciativas, propostas ou suxestións do ámbito das súas funcións ao Concello, 

para ser discutidas no órgano que corresponda. 

e) Informe non vinculante sobre as convocatorias de subvencións que dende os distintos 

departamentos se destinen a entidades asociativas. 

f) Recibir información das partidas das subvencións nominativas que contemplen os 

orzamentos municipais. 

g) Informe, non vinculante, dos fondos da partida de promoción do tecido asociativo que 

leven os orzamentos. 

h) Establecer os criterios e propoñer a distribución  dos fondos dunha partida específica 

consignada para este fin. 

i) Participar no deseño da política de fomento do asociacionismo. 

j) Emitir informes en todos aqueles puntos da actividade municipal relacionados co 

asociacionismo, que a maioría dos seus compoñentes queiran valorar. 
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Artigo 43. 

O funcionamento do Consello de Relacións Veciñais axustarase ao previsto para os órganos 

colexiados no Regulamento de organización, funcionamento e  réxime xurídico das entidades 

locais e na Lei de réxime xurídico do sector público. O voto dos membros do Consello será 

persoal e non delegable, recoñecéndose o dereito dos discrepantes a formular votos 

particulares. 

Ás sesións poderán asistir en calidade de asesores aqueles especialistas, técnicos ou 

persoeiros que a presidencia ou a maioría do Consello consideren necesaria, que participarán 

con voz pero sen voto. 

 

Capitulo III.- A participación parroquial 

 

Artigo 44. 

Os Consellos Parroquiais son órganos desconcentrados de participación, consulta, 

información, control e propostas para a xestión municipal no ámbito parroquial, carentes de 

personalidade xurídica propia e permiten impulsar a nivel parroquial a participación de 

veciños e veciñas, colectivos e asociacións. Confiren un carácter territorial de participación e 

interrelación ás parroquias. Os veciños e veciñas, poderán facer propostas a través dos 

representantes veciñais ou pedir por escrito que se traten temas concretos. 

Artigo 45. 

Constituirase un consello parroquial en cada unha das parroquias, poderanse agrupar dúas ou 

mais parroquias no caso de que así o decidan as súas asembleas parroquiais. 

Artigo 46. 

Cada Consello estará composto polo: 

a) Presidente ou presidenta: alcalde ou alcaldesa ou concelleiro ou concelleira en quen 

delegue. 

b) Concelleiro ou concelleira de participación veciñal, ou área que asuma as competencias. 

c) Conselleiro ou conselleira parroquial, unha persoa veciña da parroquia. 

d) Vogais: Un ou unha designado por cada grupo municipal de entre as persoas censadas na 

parroquia. 

e) Un ou unha representante, ou mais, das asociacións inscritas no Rexistro Municipal, que 

teña como ámbito de actuación as parroquia e domicilio social na mesma. Por cada tres 

entidades con dereito a representación elixirase un  ou unha representante. De non habelas, 

poderá propoñerse unha persoa veciña da parroquia.  

f) Unha ou un representante dos veciños e veciñas, e outro mais por cada mil habitantes. 

g) Secretario ou secretaria elixida entre as persoas que compoñen o consello. 

Artigo 47. 

O conselleiro parroquial é o representante do Concello de Teo na parroquia, e será nomeado 

polo alcalde ou alcaldesa de Teo a proposta da Asemblea Parroquial. O representante das 

asociacións, será proposto polo conxunto delas. No caso de non haber, será elixido/a pola 

Asemblea Parroquial. 
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A duración dos cargos será de dous anos, e renovaranse no prazo do ano seguinte ao remate 

do mandato. En todo caso a Asemblea parroquial poderá revocar o nomeamento de calquera 

das persoas que fora escollida por ela, nomeando a outra para substituíla. 

Artigo 48. 

Os conselleiros e conselleiras propostos polas entidades, serán escollidos entre as asociacións 

con dereito de representación. Este censo será aprobado polo Consello Municipal de 

Relacións Veciñais. Convocaranse aos representantes das mesmas, e elixiranse aos e as 

representantes que en función do volume do censo estean recoñecidos. O sistema de 

eleccións será o de consenso, e de non habelo votación. Unha vez escollidos levantarase unha 

acta da elección asinada polos presentes, e remitírase á alcaldía para o seu nomeamento. 

Artigo 49. 

Os consellos parroquiais reuniranse en sesión ordinaria  unha vez ao semestre, ou cando o 

estimen necesario. Poderán convocalo o alcalde ou alcaldesa de Teo, o conselleiro ou 

conselleira Parroquial ou a terceira parte dos compoñentes. Correspóndelle ao presidente ou 

presidenta do Consello parroquial a elaboración da orde do día, e o secretario ou secretaria 

levantar a acta da sesión. A convocatoria será publica, e daráselle a máxima publicidade 

posible, e con unha antelación mínima de oito días. 

Artigo 50. 

Os consellos parroquiais propoñerán anualmente ao goberno municipal unha prelación de 

propostas de actuacións no seu ámbito territorial. Serán informados previamente á execución 

de obras, e sempre que sexa posible por razón de prazos, serán oídos na planificación de 

obras e servizos no seu ámbito de actuación. Cando non sexa posible facelo previamente, 

facilitaráselle información na seguinte reunión. 

Artigo 51. 

A asemblea parroquial estará constituída polo veciños e veciñas maiores de 16 anos, e que 

dispoñan de dereito de sufraxio e capacidade de obrar. 

Artigo 52. 

A asemblea parroquial será convocada anualmente pola alcaldesa ou alcalde do concello de 

Teo. Poderá convocarse de xeito extraordinario cando o así o decida o alcalde, o consello 

parroquial ou o 20% das persoas que a compoñen. Hai tantas asembleas parroquiais como 

consellos, e os cargos de presidente ou presidenta e secretario ou secretaria serán comúns a 

ambos entes. 

Artigo 53. 

As funcións da Asemblea Parroquial son: 

a) Proposta de nomeamento ou cese dos conselleiros parroquiais nomeados por eles, así 

como dos demais representantes elixidos e elixidas por ela no consello parroquial. 

b) Recibir información sobre a xestión municipal e sobre a acción municipal no seu 

territorio. 

c) Debater e asesorar sobre os proxectos municipais que afectan a parroquia. 

d) Facilitar a participación directa veciñal nos asuntos que lles incumben. 

e) Trasladar propostas de traballo ao Consello Parroquial para que sexan transmitidas ao 

goberno municipal. 

f) Recibir información sobre o traballo do Consello Parroquial. 
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g) Recibir información e facer propostas sobre os proxectos de participación veciñal  

propostos polo concello de Teo, e en especial sobre os posibles orzamentos participativos. 

Artigo 54. 

O sistema de elección dos representantes no Consello Parroquial por parte da asemblea, será 

o seguinte: 

Poderán presentarse os cargos calquera persoa que forme parte da asemblea, en calquera 

momento previo ao punto da orde do día onde se recolla a elección das mesmas. 

Ao comezo do punto que recolla a elección dos representantes, o presidente lera os cargos 

que son necesarios escoller por razón de poboación e doutras circunstancias. Os presentes 

poderán postularse para os mesmos, podendo  explicar a asemblea cales son os motivos para 

facelo. Se por causa xustificada alguén non presente se quixera postular terá que facelo 

mediante escrito asinado, identificando á persoa que vai presentar a súa candidatura. 

Poderán postularse para Conselleiro ou Conselleira parroquial e a vez para representante da 

Asemblea no Consello. 

Unha vez rematados as quendas de palabra procederase á votación, que poderá ser en urna ou 

man alzada, segundo decida a asemblea. Primeiro escollerase o Conselleiro ou Conselleira  

Parroquial, e despois o resto dos representantes. Se unha persoa opta ao posto de Conselleiro 

ou Conselleira e a representante, se sae escollida para o primeiro posto, entendese 

desestimada a candidatura para os restantes. 

Unha vez rematada a votación levantarase acta da mesma, que será remitida á alcaldía do 

concello de Teo para o seu  nomeamento. 

 

Capítulo IV.- Proxectos de participación cidadá 

 

Artigo 55. 

O concello de Teo desenvolverá proxectos de participación cidadá baixo o nome xenérico de 

“TEO DECIDE”.  

Artigo 56. 

Estes procesos contaran coa asesoramento técnico necesario e tentaran conseguir que o tecido 

asociativo municipal e a poboación a nivel individual, se manifeste sobre asuntos da xestión 

do goberno municipal, poida propoñer prioridades e participar activamente na realización de 

proxecto de activación e promoción das dinámicas comunitarias. 

Artigo 57. 

Os distintos procesos serán decididos pola concellería responsable da área de participación 

veciñal, previa información ao consello de participación veciñal, que poderá facer suxestións 

sobre os contidos e o procedemento dos proxectos abordados. 

Artigo 58. 

O concello de Teo  promoverá os procesos que posibiliten a realización de  Orzamentos 

participativos. Dentro da liña de traballo de promoción da implicación política e de 

potenciamento da democracia real, traballarase para posibilitar unha experiencia de 

orzamentos participativos. 
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Artigo 59. 

O Consello de Relacións Veciñais terá un papel importante no deseño e planificación dos 

procesos de orzamentos participativos, e  valorara a idoneidade do momento e dos modelos 

de traballo. 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA 

Queda derrogado o Regulamento de Participación Veciñal no Concello de Teo aprobado polo 

Pleno da Corporación en sesión de 26 de setembro de 2007 e publicado no BOP nº 21 do 25 de 

xaneiro de 2008. 

DISPOSICIÓN FINAL 

O presente Regulamento entrará en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no 

Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de 

abril, reguladora das bases de réxime local. 

 

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

MODIFICACIÓN DO IVTM, INCORPORANDO BONIFICACIÓNS AOS VEHÍCULOS 

CON MOTORES MÁIS EFICIENTES E MENOS CONTAMINANTES 

O sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do grupo mixto sr. Fernández Baz. 

 

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 12 de xaneiro de 2017 ( rex. 

entrada nº 268 de 13/01/2017), que se recolle a continuación, informada 

favorablemente pola da Comisión Informativa de facenda, asuntos económicos e 

especial  de contas, de 19 de xaneiro de 2017 

“ 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 modificación 

do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) incorporando bonificacións aos 

vehículos con motores máis eficientes e menos contaminantes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A contaminación do medio é un dos principais problemas que debemos afrontar desde a 

responsabilidade como representantes dos veciños e das veciñas. Un dos principais focos de 

emisións contaminantes son os motores dos vehículos, mais é certo que nos últimos anos 

producíronse importantes avances tecnolóxicos que permiten a redución das emisións. 
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O Concello de Teo dispón da potestade para establecer bonificacións aos vehículos con 

motores tecnoloxicamente avanzados desde o punto de vista das emisións contaminantes a 

través do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Esta medida ten unha dupla 

funcionalidade, pois funciona como unha bonificación aos veciños e veciñas que apostan, ou 

apostaron, por esta tecnoloxía menos contaminante e que redunda no ben do medio e do 

colectivo, e ademais é un incentivo para adquirir vehículos destas características. 

A ordenanza do IVTM de Teo foi aprobada en 2004 e posteriormente modificada en 

2011, mais as bonificacións que contempla non teñen en conta os avances tecnolóxicos en 

materia de motores e combustíbeis no tocante ás emisións contaminantes. É por isto que 

consideramos fundamental modificar a ordenanza incorporando bonificacións aos vehículos con 

motores máis eficientes e menos contaminantes.  

En definitiva, desde o BNG consideramos que na ordenanza de IVTM do Concello de Teo 

deberían ser incluídos nas bonificacións os vehículos que reducen as emisións, como son os que 

incorporan motores híbridos (eléctrico-gasolina) e tamén os con motores de gasolina sen 

chumbo cando o grao de emisións de CO2 sexa inferior a 100 gr/Km. E do mesmo xeito, e a 

efectos de recompensar a aposta por vehículos con menos emisións, tamén propoñemos 

aumentar a bonificación vixente do 50% para os vehículos eléctricos ou movidos por hidróxeno, 

incorporando agora os motores híbridos, e eliminando a limitación temporal dos cinco 

primeiros anos de vida do vehículo desde a súa primeira matriculación. 

Por isto, o BNG proponlle ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

“Instar ao goberno municipal de Teo a modificar a ordenanza reguladora do Imposto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), incorporando bonificacións en relación ao tipo 

de motor e de combustíbel desde o punto de vista das emisións contaminantes á atmósfera, 

aumentando a porcentaxe da bonificación e eliminando a limitación temporal dos cinco primeiros 

anos de vida do vehículo desde a súa primeira matriculación.” 

Teo, 12 de xaneiro de 2017 

 Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, din que apoian a moción. 
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O sr. alcalde di que o grupo de Son de Teo-ANOVA tamén apoia a moción. 

 

Intervén o sr. Fernández para poñer de manifesto que a lexislación de facendas locais 

grava os vehículos en función da potencia fiscal dos motores, sen ter en conta as 

emisións, e considera que é importante ter en conta a contaminación, polo que agarda 

que se teña en conta esta iniciativa e que o Concello aprobe unha nova ordenanza que 

contemple bonificacións en función da redución das emisións, o que redundará en 

beneficio de todos pola menor contaminación, e remata agradecendo ao goberno 

municipal que acolla esta iniciativa. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a portavoz do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, non fan uso das súas quendas de 

intervención. 

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

Instar ao goberno municipal de Teo a modificar a ordenanza reguladora do 

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), incorporando 

bonificacións en relación ao tipo de motor e de combustíbel desde o punto de 

vista das emisións contaminantes á atmosfera, aumentando a porcentaxe da 

bonificación e eliminando a limitación temporal dos cinco primeiros anos de vida 

do vehículo desde a súa primeira matriculación. 

 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A 

NORMALIZACIÓN DA FRECUENCIA E HOMOXENEIZACIÓN DO COBRO NO 

SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 

 

O sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do grupo municipal do PP, sr. Guerra, que di 

que vai intervir o sr. Sánchez Crespo. 
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O sr. Sánchez da conta da moción do seu grupo de 13 de xaneiro de 2017 ( rex. 

entrada nº 274 de 13/01/2017), que se recolle a continuación, informada 

favorablemente pola da Comisión Informativa de facenda, asuntos económicos e 

especial  de contas, de 19 de xaneiro de 2017 

 

“MOCIÓN SOBRE A NORMALIZACIÓN DA FRECUENCIA E HOMOXENEIZACIÓN DO 

COBRO NO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 

O Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo, ao abeiro do establecido na 

normativa de aplicación, eleva a esa Alcaldía, para a súa inclusión na Orde do día a debater no 

Pleno da Corporación, a seguinte 

MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dende o inicio desta lexislatura, o Grupo Municipal do Partido Popular ven de denunciar a falta 

de regularidade na frecuencia do servizo de recollida de lixo. A primeira queixa veu provocada 

pola suba indiscriminada que sofriron algún vecinos de diferentes lugares de Calo, que 

comprobaron que, de facto, os seus recibos subían de taxa mais, non embargantes, non aprezaban 

mellora no servizo nin cambio na frecuencia de recollida. A isto sumáronse queixas producidas 

ao longo deste último ano en varias parroquias das que este grupo municipal xa ten dado conta 

en pleno e segundo as cales os colectores de lixo non foran recollidos en períodos cercanos a 

unha semana – en lugares nos que debería terse producido a diario, ou, canto máis, en días 

alternos-. 

Logo de efectuar un rogo a esta Alcaldía, contestouse e recoñeceuse en pleno que se estaban a 

producir certos desaxustes neste eido. Isto provoca unha inxusta situación segundo a cal, 

sinxelamente, a veciñanza está a pagar por un servizo que non recibe. Por este motivo, cabe 

buscar unha solución a este problema que debería garantir unha normalización do servizo 

cumprindo co establecido e, en tanto non se solucione, dimunuir a taxa á veciñanza afectada 

pagando a contía mínima, o cal se corresponde coa frecuencia real de paso dos camións do lixo. 

Ante a constatación destes feitos, e coa necesidade de garantirlle á veciñanza a recepción dun 

servizo que se corresponda coa taxa que están a pagar, dende o Grupo Municipal Popular 

propoñemos ante o Pleno do seguinte: 
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ACORDO 

O Pleno do Concello de Teo insta ao órgano correspondente do Goberno Municipal a: 

 Facer cumplir á entidade xestora da recollida de lixo os compromisos adquiridos e 

normalizar o servizo conforme está estabelcido. 

 Diminuir a taxa de lixo á veciñanza afectada en tanto a frecuencia non estea normalizada, 

pagando o que corresponde segundo o servizo que están a recibir en base á frecuencia 

real de paso dos camións de recollida. 

Teo, 13 de xaneiro de 2017 

José Manuel Guerra Calvelo” 

 

Neste momento, sendo as vinte e unha horas e dez minutos, sae da sesión a 

concelleira do PSdeG-PSOE, sr. Lemus, que se incorpora de inmediato. 

 

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

di que tendo en conta que está de acordo coa exposición de motivos, porque a 

situación estase dando, como xa recoñeceu o grupo de goberno, e en canto ao 

primeiro punto está de acordo porque a recollida de lixo non se está facendo ben, como 

xa recoñeceu o goberno municipal, pero en canto o segundo punto considera que é 

mais complicado, porque se a recollida é distinta o prezo tamén debe ser diferente, 

porque é de xustiza, pero non sabe como se pode dar solución a esta cuestión. 

 

A portavoz do grupo municipal do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, di que cando se acordou 

a suba das taxas ela votou en contra, e agora do que se trata é de que o servizo 

funcione de forma adecuada, e engade que, en canto o primeiro punto está de acordo, 

á empresa ten que cumprir o contrato e o servizo debe ser o mellor posible, en canto 

ao segundo punto, mostra a súa desconformidade, porque trátase de dar o servizo que 

corresponde a todos os veciños, sen baixar a calidade do servizo, argumentando que 

se pode baixar a taxa, e en todo caso os veciños teñen que recibir o servizo polo que 

pagan a taxa, e pregúntalle ao PP como se pode levar a cabo a proposta que fan neste 

segundo punto, e como se pode implantar esta baixada selectiva da taxa, tendo en 

conta que existe unha Ordenanza fiscal aprobada polo Pleno. 
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Sendo as vinte horas e quince minutos, sae da sesión a concelleira de Son de Teo-

ANOVA, sra. Pérez, incorporándose enseguida. 

 

Intervén o sr. alcalde e di que na exposición de motivos dinse cousas que non teñen 

ningún sentido, como “… A primeira queixa veu provocada pola suba indiscriminada que 

sufriron algún veciños de diferentes lugares de Calo, que comprobaron que, de facto, os seus 

recibos subían de taxa … “, e aclara que xa se explicou que non se produciu ningunha 

suba, dende que se aprobou a Ordenanza no 2010, o que pasa é que había veciños 

que non cumprían o establecido na Ordenanza e modificóuselle o recibo para evitar 

unha discriminación, en relación cos que si pagaban a taxa establecida na Ordenanza, 

e o que se fixo foi esixir que todos os veciños cumpriran a normativa, con 

independencia de que se chegue a conclusión de que hai que modificar ou non a 

Ordenanza. 

 

Engade que,en relación co primeiro apartado, está de acordo e considera que é 

obxectivo de todos facer que se cumpra a prestación do sevizo, e xa se recoñeceu 

noutro Pleno que se a empresa non cumpre hai que poñelo en coñecemento do 

Concello para que poida tomar as medidas oportunas, pero as queixas con datos 

concretos dos incumprimentos foron practicamente nulas, e para facer cumprir á 

empresa o cumprimento do contrato hai que constatar os incumprimentos, e en canto 

ao punto segundo, o equipo de goberno non está de acordo, e ademais considera 

inviable a rebaixa, e considera que se trata de dous problemas distintos, unha cousa é 

esixirlle a empresa que cumpra o servizo que ten contratado e outra é a calidade do 

servizo que presta, admite que se pode tratar de mellorar o servizo e adaptalo ás 

necesidades dos veciños e en consecuencia propón unha emenda de substitución do 

punto segundo da moción, que quedaría redactado da seguinte forma: “Realizar un 

estudio, por parte dos servizos técnicos municipais, destinado a determinar  

necesidades, frecuencias, zonas, rutas, mellores, desequilibrios e desigualdades co fin 

de iniciar os estudios previos para a municipalización do servizo”  e aclara que na 

próxima lexislatura, iniciaríase o proceso de municipalización do servizo, e entre tanto, 

o estudio permitiría, por un lado esixir á empresa que cumpra o contrato e por outro ir 

avanzando neste proceso de municipalización.  
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Neste momento, sendo as vinte horas e vinte minutos, abandona a sesión o concelleiro 

de Son de Teo-ANOVA, sr. Iglesias, incorporándose enseguida. 

 

O sr. Sánchez Crespo di que o que se pide na moción é que os veciños teñan o servizo 

polo que pagan, e entende que nese apartado están todos de acordo, en relación co 

segundo punto non entende porque suscita tanta controversia, xa que se se fai cumprir 

o punto primeiro, o segundo xa non sería de aplicación, e en calquera caso o que pide 

é que se comprometan a facer cumprir o servizo polo que pagan os veciños, e engade 

que o sr. alcalde recoñece que o 80 ou 90 por cento do servizo estase cumprindo, pero 

o resto das persoas, o 10 ou o 20 por cento, non reciben un servizo axustado ao que 

pagan, e aclara que el, nun Pleno no que se tratou este tema, citou en concreto unha 

deficiencia na parte baixa dos Tilos, onde un veciño lle comunicou que presentara un 

escrito por rexistro protestando, e di que os concelleiros tamén son veciños e poden 

transmitir as queixas. Remata dicindo que, en calquera caso, están dispostos a retirar o 

segundo punto da moción, pola controversia que suscita, para que se aprobe 

unicamente co primeiro punto. 

  

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

di que esta de acordo coa modificación proposta polo PP, e recorda que no ano 2007  

os incumprimentos eran xeneralizados e non puntuais como agora, considera que se 

avanzou moito dende os primeiros anos, cando empezou o sr. Sisto como concelleiro,  

e cree que o servizo de recollida mellorou moito. En relación co moción, o sr. 

Fernández di que as situacións de inxustiza hai que resolvelas, e que esta de acordo 

coa emenda proposta polo sr. alcalde de facer un estudio para mellorar o servizo cara 

ao futuro, pero tamén apoia a moción do PP se a modifican, mantendo unicamente o 

primeiro punto.  

O sr. Fernández remata dicindo que, comparando o servizo de recollida deste Concello 

con outros concellos da contorna, pode comprobarse que o servizo de recollida de lixo 

do concello de Teo non está tan mal xestionado. 

 

A portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, non fai uso da súa quenda de intervención. 

 



 

 - 37 - 

O sr. alcalde aclara que o que dixo foi que se o 80 ou 90 por cento dos veciños 

cumpren a Ordenanza e o 10 por cento non a cumpren, dábase unha situación de 

discriminación, pero non falaba do 80 ou 90 por cento de eficacia do servizo, que non 

esta en condicións de poñer porcentaxes ao cumprimento da empresa, aínda que, 

como dixo o sr. Fernández, o servizo mellorou moito, pero insiste en que é vontade do 

goberno municipal melloralo para que non haxa incumprimentos, e comprometese a 

realizar o estudio do que falou na emenda que propuxo, e en aras a que haxa 

consenso, asumen a emenda proposta polo PP, de retirar o segundo punto. 

 

Rematado o debate, e sometida a votación, o Pleno da Corporación, por 

unanimidade dos presentes, acorda aprobar a emenda formulada polo PP ao 

ditame da moción, sobre a eliminación do segundo punto da moción.  

 

Sometido a votación o ditame emendado, o Pleno da Corporación, por 

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

grupo mixto), acorda: 

 

Instar ao órgano correspondente do Goberno Municipal a facer cumprir á entidade 

xestora da recollida de lixo os compromisos adquiridos e normalizar o servizo 

conforme está establecido. 

 

6.- MOCIÓNS. 

Entrados no punto sexto da orde do día, relativo a mocións, o sr. alcalde, explica que 

hai unha moción do Grupo Mixto, e de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 

2568/1986, de 28 de novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se 

algún grupo municipal quere presentar algunha outra moción de urxencia, sen que se 

presente ningunha mais polos grupos municipais. 

 

Moción urxencia de 16 de xaneiro de 2017, relativa  á situación de discriminación 

laboral por razón de xénero e acoso a unha traballadora por parte da empresa de 

transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA S.L.  
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O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do Grupo Mixto, D. Manuel Anxo Fernández 

Baz,  quen sinala que tiña presentada outra moción, de data  ata de 13 de xaneiro de 

2017 (rex. entrada nº 351, de 16/01/2017), que retira para, unha vez que sexan 

sometida á comisión informativa correspondente, poida ser tratada no vindeiro Pleno de 

febreiro. 

 

O sr. Fernández xustifica a urxencia da moción relativa  á situación de discriminación 

laboral por razón de xénero e acoso a unha traballadora por parte da empresa de 

transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA S.L., porque hoxe presentouse no 

Parlamento Galego unha pregunta sobre este tema, e tratase de dar unha solución ao 

problema o antes posible, e que o Pleno do Concello de Teo se manifeste ao respecto . 

 

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade dos 

presentes, e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, 

acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción do Grupo Mixto 

sobre a situación de discriminación laboral e acoso a unha traballadora por parte 

da empresa HEDEGASA S.L.  

 

O portavoz do Grupo Mixto, Sr. Fernández, da lectura á moción de urxencia que se 

recolle a continuación:   

 “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 situación de 

discriminación laboral por razón de xénero e acoso a unha traballadora por parte da empresa 

de transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA S.L. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A empresa de transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA, S.L. “acredita” un extenso 

historial de condenas por acoso laboral, mobbing e danos morais a unha traballadora. 

Desde o ano 2009, logo dunha embarazo de alto risco e petición de redución de xornada 

para o coidado dunha filla, que foi denegada ilegalmente pola empresa, encétase unha situación 
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de fustigamento e acoso contra unha muller traballadora, que foi amparada en diversas 

ocasións polos xulgados do social, a inspección de traballo, alén do apoio e respaldo sindical e 

a solidariedade expresada por multitude de traballadoras e traballadores. 

Dita empresa foi condenada en 2010 por despedimento nulo por vulneración de dereitos 

fundamentais. Esa condena levou aparellada unha indemnización por danos morais, ademais da 

readmisión da traballadora a comezos de 2011. Porén, no canto de respectar os dereitos 

laborais e acatar as resolución xudiciais, a empresa persistiu en imporlle condicións de traballo 

discriminatorias, que remataron coa intervención da Inspección de Traballo, levantando unha 

acta onde describiu a actuación empresarial como “mobbing, psicoterrorismo, hostigamento ou 

acoso laboral”, cualificándoa como infracción laboral moi grave, o cal desencadeou unha 

condena de novo por vulneración de dereitos fundamentais que ademais impuxo á empresa unha 

indemnización de 10.000 euros en compensación dos danos causados á traballadora. 

Hai apenas un mes, a empresa volveu a emprender actuacións inxustas e opresivas 

contra a traballadora, ao instar á administración competente en materia de tráfico a suspensión 

cautelar las licenzas de condución e, con iso, acordar a suspensión do contrato de traballo, sen 

ningún tipo de compensación nin acceso a prestación. 

Nestes intres, tamén temos coñecemento dunha petición de investigación penal, con 

imposición de penas de cárcere, para a as persoas directamente responsábeis do abuso e acoso 

que vén padecendo a traballadora, que está pendente da decisión do xulgado. 

A empresa de transporte HEDEGASA, SL desenvolve a súa actividade no ámbito do 

transporte colectivo de viaxeiros, sendo concesionaria de liñas de transporte regular colectivo, 

alén de contratista da administración educativa para o transporte de alumnado a centros 

públicos neste concello e na comarca de Compostela.  

A normativa vixente en materia de transporte define o transporte colectivo regular de 

viaxeiros como un servizo público, titularidade das administracións e que pode ser prestado en 

réxime de concesión por empresas de transporte. Polo tanto, HEDEGASA, SL desenvolve e 

executa unha actividade pública, ao xestionar unha liña de transporte que forma parte dun 

sistema de transporte público, que ademais está integrado nun sistema metropolitano de 

conexións regulares de transporte que ten financiamento da administración galega e local. 
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O Concello de Teo non pode ser alleo a esta situación, onde unha persoa traballadora 

dunha empresa concesionaria dun servizo público que empregan miles de veciñas e veciños 

deste concello, e que ademais é sostido en parte con fondos públicos do orzamento municipal, 

sofre un acoso ilegal e insolente por parte de responsábeis empresariais. Non é simplemente 

unha desprezábel actitude que mereza a corrección por parte de autoridades laborais, como xa 

está a acontecer, senón que é a constatación de trato desconsiderado, irrespectuoso, ofensivo a 

unha empregada que desenvolve o seu traballo no eido dun servizo público. 

Por iso, as administracións que interveñen, sexa por competencias directas, sexa por 

velar polo correcto servizo á veciñanza, sexa porque contribúen ao seu sostemento, non poden 

tolerar que se manteña esta lamentábel actitude empresarial e teñen a obriga de instar a que se 

respecten os máis elementais dereitos fundamentais, a lexislación laboral, e sobre todo a 

dignidade humana. 

Por todo o aquí exposto, preséntase a seguinte MOCIÓN para o seu tratamento e 

aprobación no Pleno da Corporación: 

“ O Pleno do Concello de Teo acorda: 

1. Esixir da empresa de transporte de viaxeiros HEDEGASA, SL a 

aplicación dunha política laboral que respecte os dereitos das traballadoras e que cese 

nas actuacións discriminatorias por razón de xénero. 

2. Instar a respectar a igualdade nas relacións laborais nos servizos de 

transporte público de viaxeiros que xestiona baixo concesión administrativa. 

3. Trasladar este acordo á Dirección Xeral de Mobilidade, instando ademais 

a que inspeccione e tutele o cumprimento da legalidade en materia laboral e de 

igualdade de xénero nos servizos públicos concesionados a HEDEGASA,SL.”  

Teo, 16 de xaneiro de 2017 

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz”  

 

Neste momento, sendo as vinte horas e trinta minutos, abandona a sesión o concelleiro 

do PP, sr. Arroyo, incorporándose enseguida. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, sra. Lemus, di que apoia a moción porque considera indignante que se 

produzan estes feitos que nos deberían facer reflexionar sobre a lexislación laboral 

existente. 

 

O portavoz do PP, sr. Guerra, di que o seu grupo vaise abster. 

 

O sr. alcalde di que o grupo de Son de Teo- ANOVA, está de acordo coa moción e que 

a van apoiar. 

 

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

quenda de intervencións. 

 

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

maioría, con 10 votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo 

mixto) e seis abstencións (PP) acorda: 

1. Esixir da empresa de transporte de viaxeiros HEDEGASA, SL a aplicación 

dunha política laboral que respecte os dereitos das traballadoras e que 

cese nas actuacións discriminatorias por razón de xénero. 

2. Instar a respectar a igualdade nas relacións laborais nos servizos de 

transporte público de viaxeiros que xestiona baixo concesión 

administrativa. 

3. Trasladar este acordo á Dirección Xeral de Mobilidade, instando ademais a 

que inspeccione e tutele o cumprimento da legalidade en materia laboral e 

de igualdade de xénero nos servizos públicos concesionados a 

HEDEGASA,S. L. 

 

7.- ROGOS E PREGUNTAS. 

O sr. alcalde da conta de que o grupo municipal do PP, mediante escrito do 13/01/2017 

(rexistro nº 275), presenta unha moción para a mellora dos espazos da aldea de 
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Freixido- Reis, que polo contido do escrito, no que pide que se teña en consideración 

as reiteradas demandas dos veciñais, e da lectura ao escrito presentado polo PP, que 

di: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerando as reiteradas peticións ao executivo local e perante o Pleno Municipal mediante 

Concelleiros do PP de varios arranxos na aldea de Freixido (Reis( e o caso omiso a elas, a 

veciñanza deste lugar tomou medidas pola súa man como a colocación de indicadores, reunión 

con outros grupos municipais e notas de prensa solicitando o arranxo completo do firme no 

interior da aldea pola que transitan carriños de bebé e persoas con discapacidade, a colocación 

de indicadores de dita aldea, e o adecentamento da fonte así como unas barandas de 

protección. Trala actuación veciñal os indicadores foron colocados dous anos despois, mais 

permanecen varias peticións sen atender. Por tal motivo, o Grupo Municipal Popular presenta a 

pleno a aprobación dos seguintes: 

 

ACORDOS 

1. Que se teña en consideración as reiteradas demandas veciñais presentadas por múltiples 

vías e se poñan a disposición os medios humanos e materiais necesarios para levar a cabo as 

execucións solicitadas.” 

 

O sr. alcalde di que, aínda que a competencia para formar a convocatoria do Pleno 

correspóndelle á alcaldía, pero de acordo co asesoramento de secretaría, que mantén 

o criterio de que, para que teña a consideración de moción, deberá tratar sobre temas 

de competencia plenaria e deberá conter acordos concretos, neste caso e de 

conformidade co criterio de secretaría, considerase que non se trata dunha moción, e 

en consecuencia tratase a continuación como un rogo. 

 

O sr. alcalde cede a palabra ao voceiro do PP, sr. Guerra, que di que cede a palabra ao 

sr. Sánchez Crespo.  

 

O sr. Sánchez di que, en relación con esta consideración de tratar o asunto como 

moción ou non, atópanse cun problema co que xa se encontraron noutras ocasións, 

quere facer constar que, hai uns días solicitouse unha explicación á secretaría, por 

escrito, pedindo que se lle emitira un informe sobre a argumentación legal do motivo 

polo que se desestimou como moción. 
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O sr. alcalde di que a secretaría xeral estaba de vacacións cando se presentou o 

escrito pedindo o informe, e aclara que existe un informe do 2010 e incluso algún outro 

posterior, pero que en calquera caso, cando se incorpore a secretaría, responderá á 

petición do informe. 

 

Di o sr. alcalde que quere dar explicacións sobre unha solicitude de petición de 

información presentada polo PP, que se inicia o 13/01/16, e que o 5/9/2016, reiteran a 

solicitude de información sobre a colocación das pancartas no exterior do edificio 

municipal. O sr. alcalde aclara que á ese escrito contestase o 21/9/16, no que informa 

que, nese ano 2016, o Concello de Teo tivo os seguintes gastos en relación coas 

pancartas destinadas ao balcón: lona, bandeira LGTB 115 €, mais IVE, lona catastrazo 

115 € mais IVE e lona Europa 115 € mais IVE, en total 139,15 € por tres, e non entende 

porque se di no escrito que …a falta de resposta por parte do executivo local, engade o 

sr. alcalde que trae este tema a colación porque nese escrito de xaneiro de 2013, piden 

copia das facturas sobre as pancartas do balcón municipal dende o 15/07/2015, e polo 

tanto se piden a relación de todas as facturas dende o 2015, saben perfectamente 

cales son os gastos, polo que non se entende e que se estean pedindo datos que hai 

que rescatar do arquivo porque si, entendese que se pida unha factura concreta por 

unha razón especial, pero non de forma indiscriminada, e aclara que as cinco 

pancartas que se colocaron son dun importe similar. Engade que lle parece ben que se  

pida toda a información que sexa necesaria, parécelle ben que se fiscalice, pero non 

entende parque que piden eses datos. 

 

O sr. Sánchez di que no primeiro escrito non foron moi concretos, e pediron 

información sobre o ano anterior, e o que a facilitou entendeu que se refería ao ano 

2016, cando eles pedían a de un ano para atrás, por iso pediron ampliación da 

información, e agradece que se lle transmitira a información. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 

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

preguntas: 

1.- En relación cos roubos que houbo en Augas Mansas que xa preguntou por escrito, 

e pregunta se lle van a responder por escrito. 
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O sr. alcalde di que se lle vai responder por escrito, pero están esperando a recabar 

mais información da garda civil. 

 

2.-O sr. Fernández di que hai unha persoa dependente á que se lle retirou o servizo de 

axuda no fogar e quere saber as razóns. 

 

Intervén o concelleiro de benestar social, sr. Iglesias, e di que a razón é que a empresa 

que está prestando o servizo do SAF negouse a seguir prestando o servizo nese 

domicilio despois de que sucederan unha serie de incidencias, e aclara o sr. Iglesias 

que o servizo de dependencia non depende do Concello senón que é un servizo que 

presta a Xunta e polo tanto as razóns que dá a empresa remitíronse á Dirección Xeral 

de dependencia e ao xulgado, e a Xunta respondeu onte, o que fixo o Concello foi 

contratar a outra entidade a prestación deste servizo de 2 horas diarias, como medida 

de urxencia ata que haxa unha solución definitiva por parte da Xunta e se resolva o 

problema. 

 

3.- O sr. Fernández pregunta polas actividades para adultos, maiores de 60 anos, que 

se fixo unha convocatoria para asignar as prazas e unha veciña de Calo comentoulle 

que se completaran as prazas cun grupo do ano pasado e non lle deron a oportunidade 

de ir, porque xa estaba o cupo completo. 

 

Contesta o sr. Iglesias que os grupos teñen un seguimento, e os talleres de memoria 

son complicados, e a xente que xa foi outros anos consolida os grupos e a xente nova 

que se apunta vaise incorporando a medida que quedan vacantes, pero os grupos 

están consolidados e pretendese mantelos, e faise unha lista de agarda para ir 

asignando as vacantes, e se hai xente para facer un grupo novo faríase. 

 

4.- Pregunta o sr. Fernández polos espazos públicos que hai na autoestrada da Xunta, 

e quere saber cales están cedidos ao Concello. 

 

Responde o alcalde que son os falsos túneles de Castres e da Torre e a zona verde 

que está debaixo de Os Robles. 
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Intervén o sr. Francos, para aclarar que se solicitou a cesión deses espazos, pero as 

condicións que poñía a Xunta para ceder eses espazos eran inasumibles e polo tanto 

usámolas e mantémolos, pero realmente seguen sendo da Xunta. 

 

O sr. alcalde aclara que pedían un seguro moi alto e ademais facíannos responsables 

de calquera cousa que caera á autoestrada, e polo tanto non se asinou o convenio. 

      

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

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

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

1.- O sr. Sánchez Crespo pregunta se a partir de maña poden utilizar o rexistro 

telemático, e díxoselle que había algúns desaxustes e quere saber se o poden utilizar 

ou non. 

 

Dille o sr. alcalde que a administración electrónica estase implantando, pero que o 

rexistro telemático xa está operativo. 

 

2.- O sr. Sánchez, en relación coa Resolución nº 136/17, na que se aproban facturas, e 

que inclúe  a factura de plataforma de participación cidade de mais de 3800.- € e 

pregunta a que se refire. 

 

Responde o sr. Iglesias que corresponde á plataforma de participación cidadá que está 

previsto poñer en marcha no mes de marzo. 

 

3.- En relación coa factura de 15.894 € de unha pantalla de LED, pregunta se é a que 

se instalou na rotonda de Cacheiras 

 

Responde a concelleira de transportes, Sra. García, que si, que é a única que hai 

instalada. 

 

4.- O sr. Guerra di que os veciños de Montouto quéixanse do estado da antiga  

discoteca que está en ruínas e pregunta se van facer algo ao respecto. 
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Responde a sra. Lemus que esta aberto un expediente de disciplina. 

 

5.- O sr. Guerra di hai uns veciños de Campos, indo para Noceda, que piden un 

contenedor e unha sinal de STOP. 

 

Responde o sr. Francos que o contenedor se vai instalalar, está pendente de que lle 

subministren os soportes, e o tema da sinal vaino mirar. 

 

6.-O sr. Guerra pregunta pola obra da praza dos Tilos, e por que estes días non están 

traballando na mesma. 

 

Respóndelle o sr. Moñino que se vai variar a cimentación e que se está buscando unha 

solución técnica para facer unha cimentación continua, e engade que en 3 o 4 días 

estará resolto o tema.  

 

O sr. alcalde recórdalle aos concelleiros que a sesión plenaria correspondente ao mes 

de febreiro adiantarase ao día 20. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e dez minutos, de 

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

secretaria accidental, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria accidental 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                           Mª. Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  2/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 20 FEBREIRO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte de febreiro de dous mil dezasete, 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D. Julio César Retis Vázquez 

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.ª María Vázquez Rey 

 



 

 - 2 -

Secretaria accidental:  

D.ª M.ª Pilar Sueiro Castro 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

ORDE DO DÍA: 

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 21.12.16 E 25.01.17 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 34/17 Á 142/17) 

3. DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 

OPERACIÓNS COMERCIAIS, 4º TRIMESTRE DE 2016 

4. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DO 03/02/17, DE 

APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA DE “REPARACIÓN E 

ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DE FRANCOS, CALO”(PAS 2015) 

5. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA POS+ 2017 

6. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO RELATIVA AOS DANOS 

CAUSADOS POLOS TEMPORAIS DE FEBREIRO E ÁS RESPONSABILIDADES 

DAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS SUBMINISTRADORAS 

7. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO RELATIVA Á 

IMPOSICIÓN DE TAXA POR UTILIZACIÓN OU APROVEITAMENTO DO 

DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS TITULARES DE 

INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS E 

HIDROCARBUROS 

8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA PROMOVER O 

COÑECEMENTO DA OBRA E DO COMPROMISO COA LINGUA, COAS 

MULLERES E CO PAÍS DE ROSALÍA DE CASTRO 

9. MOCIÓNS 

10. ROGOS E PREGUNTAS 
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

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

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

seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 21.12.16 E 25.01.17 

 

Acta da sesión ordinaria do 21 de decembro  de 2016. 
O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 21 de decembro de 2016. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do 25 de xaneiro de 2017. 
O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 25 de xaneiro de 2017. 

 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 34/17 Á 142/17) 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 20 de xaneiro ata o 14 de 

febreiro de 2017, que comprenden os números 34/17 ao 142/17, indicando o sr. alcalde 

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

así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 
3.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 

OPERACIÓNS COMERCIAIS, 4º TRIMESTRE DE 2016 

O sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 4 de outubro de 

2016, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no terceiro 
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trimestre de 2016, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan.  

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

4.- RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DO 03/02/17, DE 

APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DA OBRA DE “REPARACIÓN E 

ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DE FRANCOS, CALO” (PAS 2015). 

 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de urbanismo, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

A sra. Lemus da conta da Resolución da alcaldía de 3 de febreiro de 2017(res. 

77/2017), que se reproduce a continuación 

 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 

 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria de 15 de decembro de 

2015, acordou participar no Plan de acción social (PAS) 2015 da Deputación Provincial 

da Coruña, e solicitar a aplicación da subvención asignada a investimentos 

financeiramente sostibles de acordo co financiamento que se especifica no acordo en 

cuestión, aprobando os proxectos e as memorias das obras e facultando ao sr. alcalde 

para todo o relacionado coa tramitación e xestión do acordo plenario e o 

correspondente expediente. 

 
Considerando que no citado plan incluíse, entre outras, a obra de “Reparación e 

acondicionamento do local social de Francos, Calo”. 

 

Considerando que, solicitado informe a patrimonio con data de 15 de decembro de 

2015 (rex. saída nº 4232), este foi emitido en sentido desfavorable, recibíndose no 

Concello o 30 de xuño de 2016 (rex. entrada nº 5587). 

 

Considerando que, en virtude do exposto, foi preciso elaborar un novo proxecto que se 

adecuara ás esixencias recollidas no informe citado,  e que se concretou no  



 

 - 5 -

“Modificado (Proxecto). Reparación e acondicionamento de local social de Francos. 

Calo” de Febreiro 2016-modif (outubro 2016). 

 

Considerando que con data de 1 de febreiro de 2017 (rex. entrada nº 785) recibiuse no 

concello o informe favorable  da Directora Xeral do Patrimonio Cultural. 

 

Considerando que, o que agora procede é remitir á Deputación Provincial, xunto co 

citado informe favorable, o proxecto modificado así como un informe técnico explicativo 

das  circunstancias que xustificaron a redacción do proxecto modificado  ao que se 

refire o presente, emitido polo arquitecto municipal no día da data. 

 

En virtude do exposto, e facendo uso das facultades outorgadas ao efecto polo Pleno 

da Corporación, na sesión ordinaria de 15 de decembro de 2015,  

 

RESOLVO: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto modificado da obra incluída no PAS 2015 de 

“Reparación e acondicionamento do local social de Francos, Calo” denominado 

“Modificado (Proxecto). Reparación e acondicionamento de local social de Francos. 

Calo” de Febreiro 2016-modif (outubro 2016). 

 

Segundo.- Someter a presente á consideración do Pleno da Corporación, na vindeira 

sesión que celebre, para a súa ratificación. 

 

Teo, 3 de febreiro de 2016 
 
O alcalde,     A secretaria xeral, que dou fe 
 
Rafael C. Sisto Edreira    Virginia Fraga Díaz” 
 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 

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

grupo mixto), acorda ratificar a Resolución da alcaldía do 3 de febreiro de 2017. 
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5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA POS+ 2017 

O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de infraestruturas, sr. Moñino. 

 

O sr. Moñino da conta da proposta de 9 de febreiro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 14 de febreiro de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2017” 

Vistas as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos), “POS+ 2017”, publicadas no BOP nº 

226, de 29 de novembro de 2016. 

Tomando en consideración as necesidades municipais así como as suxerencias 

veciñais e dos partidos con representación institucional no Concello de Teo, proponse 

ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2017” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar 

a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a 

continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 

2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”: 

A) Financiamento de investimentos: 

ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 
Bombeos de saneamento en A Insúa (Luou) 

 
248.289,49 10.307,45 

 
 

258.596,94 

Afirmado e acondicionamento do viario 
municipal en Casal e Recesende 

 

42.005,01 1.743,79 43.748,80 
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 Afirmado e acondicionamento do viario 
municipal en Mouromorto 

 

115.561,81 4.797,42 120.359,23 
 

Afirmado e acondicionamento do viario 
municipal 

en Monte e Lamas 
 

105.782,76 4.391,45 110.174,21 

 
Subtotal investimentos achega provincial 

2017 

 
511.639,07 

 
21.240,11 

 
532.879,18 

 
 

ACHEGA PROVINCIAL 2016 

(Investimentos financeiramente sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase I 

 

224.518,91 14.704,20 239.223,11 

 

Afirmado e acondicionamento de viario 

municipal de Vilar de Arriba a Bascuas 

 

 

90.335,9 

 

5.916,28 

 

96.252,18 

 

Subtotal investimentos achega provincial 

2016 

 

314.854,81 

 

20.620,48 

 

335.475,29 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Constenla e San Xoan de Calo 

 

40.805,66 2.677,17 43.482,83 

Construción de sendas peonís en Calo e Os 

Tilos 

228.954,07 15.170,64 244.124,71 

Subtotal investimentos  

préstamo provincial 2017 

 

 

269.759,73 

 

17.847,81 

 

287.607,54 

 

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS+ 2017 e que se relacionan nestas táboas. 
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B) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira 
Número/código do 

préstamo 

Importe de “préstamo 

provincial 2017” aplicado á 

redución da débeda 

LA CAIXA 9620 31359547020 68.709,19 

 

Subtotal redución de débeda con entidades 

financeiras 

 

68.709,19 

C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 
 
 
A- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2017 
 

511.639,07 21.240,11 532.879,18 
 

Achega 2016 
 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 
 

Préstamo 2017 
 

269.759,73 17.847,81 287.607,54 

 
B- REDUCIÓN 
DÉBEDA 

Préstamo 2017 
 

68.709,19 0,00 68.709,19 

 
 

T O T A L 

Achega 2017 
 

511.639,07 21.240,11 532.879,18 
 

Achega 2016 
 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 
 

Préstamo 2017 
 

338.468,92 17.847,81 356.316,73 
 

TOTAL 
 

1.164.962,80 59.708,40 1.224.671,20 

 

Segundo.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os investimentos 

financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes 

proxectos:  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

  
 
Afirmado e acondicionamento do viario municipal de Rial do Mato a Rarís 
 

 
156.192,63 



 

 - 9 -

 
Reparación e acondicionamento do edificio do  Centro Sociocultural 
Constante Liste 
 

 
228.695,11 

TOTAIS 384.887,74 
    

Terceiro.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para 

a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 

Cuarto.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2017 os fondos 

necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 

2017, se a houbera. 

Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello da 

contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá 

aceptada si esta se produce efectivamente. 

Sexto.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan.  

Sétimo.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia 

Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite 

que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

Oitavo.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 

presente acordo e o correspondente expediente, incluíndo a aprobación, no seu caso, das 

correspondentes modificacións dos proxectos de obra recollidos nesta proposta. 

Teo, 9 de febreiro de 2017 

O alcalde” 

 

Explica o sr. Moñino que as obras do núcleo de Ribas constan de dúas fases, 

incluíndose neste plan a primeira fase, e en relación co centro sociocultural vanse facer 

obras que consisten na remodelación da cuberta e a fachada e adaptación dos aseos 

para minusválidos, ademais vanse facer obras de accesibilidade e colocación de corta-

ventos na entrada do edificio, e cambio de parte da carpintería exterior. 

 

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

di que quere felicitar a Deputación polo reparto dos recursos, e polo incremento do 
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imporate asignado ao concello de Teo. En canto as obras incluídas na proposta 

considera que todas son necesarias aínda que quedan moitas pendentes, pero as que 

se propoñen son necesarias e polo tanto vai apoiar á proposta, e pídelle ao grupo de 

goberno que teña en conta a listaxe de obras pedidas polo BNG, que conten 16 

propostas, das que algunhas inclúense neste plan, pero pide que se teñen en conta as 

que quedan pendentes, xa que a proposta foi elaborada como consecuencia das 

reunións parroquiais e son demandas veciñais, e anuncia o seu apoio á proposta da 

alcaldía do POS+ 2017, que espera chegue aos cen millóns de euros.  

 

O portavoz do PP, sr. Guerra, pregunta onde é exactamente o afirmado de Monte e 

Lamas, en canto á obra do centro sociocultural considera que é moi elevado, tendo en 

conta que existen outras necesidades e que a cuberta fai pouco que se reparou e 

agora volvese a reparar. Remata dicindo que espera que a próxima vez se consensuen 

as obras co resto da corporación.  

 

Intervén o sr. alcalde e di que o edificio do centro sociocultural está en malas 

condicións, chegando incluso a chover polas paredes das oficinas, e polo tanto a 

reparación que se propón é necesaria, e aclara que a parte da cuberta que se inclúe no 

proxecto e a parte de diante do edificio, onde están as oficinas, e a que se reparou 

anteriormente foi a parte do auditorio que está na parte de atrás, aínda que se lle 

chame a todo edificio sociocultural. 

 

Di que el tamén felicita a Deputación, pero cando a achega do POS+ sexa  polo menos 

a do ano pasado sumando todos os plans que engloba agora, e cree que se deberían 

cambiar os criterios de reparto, para que sexan obxectivos, porque hai concellos aos 

que se lle incrementa a achega da Deputación ata un 40 ou 50% e a outros, como é o 

noso caso, ata o momento, non se incrementa nada con respecto ao ano pasado, e 

engade que mantendo os criterios do POS haberá concellos que se lle cheguen a 

aumentar a achega ata o 200 % e outros como nos, incrementaremos o 2% ou 3%. 

 

O sr. Moñino di que está de acordo co exposto polo ser. alcalde e que o importe da 

achega do POS+ e menor que a suma do POS, PAS e PAI do ano pasado. Aclara que 

o importe da obra do centro sociocultural inclúe o beneficio industrial, os gastos xerais, 
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e o IVE, polo que non é tan elevado tendo en conta que se vai facer unha rehabilitación 

total do edificio. 

 

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

que non recorda ningún plan provincial que tivera o volume de recursos deste plan, e 

engade que aínda que agora mesmo o importe da achega sexa inferior á suma do 

POS, PAS e PAI do ano pasado, ao final do ano vai ser superior, porque queda o plan 

complementario, e o importante deste plan é que son os concellos os que distribúen os 

recursos e poden facer previsións a estas alturas do ano, que antes non podía facer, e 

isto indica unha posición política, que da autonomía aos concellos, e engade que vai 

apoiar a proposta da alcaldía. 

 

O portavoz do PP, sr. Guerra, renuncia a intervir. 

 

Sometido a votación o ditame, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2017” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e 

solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que 

se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega 

provincial 2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”: 

A) Financiamento de investimentos: 

ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 
 

Denominación da obra ou 
subministración 

Deputación Concello Orzamento 
total 

Bombeos de saneamento en A Insúa 
(Luou) 

248.289,49 10.307,45 
 
 

258.596,94 

Afirmado e acondicionamento do viario 
municipal en Casal e Recesende 

 

42.005,01 1.743,79 43.748,80 
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 Afirmado e acondicionamento do 
viario municipal en Mouromorto 

 

115.561,81 4.797,42 120.359,23 
 

Afirmado e acondicionamento do viario 
municipal 

en Monte e Lamas 
 

105.782,76 4.391,45 110.174,21 

 
Subtotal investimentos achega 

provincial 2017 
 

 
511.639,07 

 
21.240,11 

 
532.879,18 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2016 

(Investimentos financeiramente 

sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 

subministración 

Deputación Concello Orzamento 

total 

Reurbanización do núcleo de Ribas- 

Fase I 

224.518,91 14.704,20 239.223,11 

Afirmado e acondicionamento de viario 

municipal de Vilar de Arriba a Bascuas 

 

90.335,9 

 

5.916,28 

 

96.252,18 

Subtotal investimentos achega 

provincial 2016 

 

314.854,81 

 

20.620,48 

 

335.475,29 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 

subministración 

Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Constenla e San Xoan de 

Calo 

40.805,66 2.677,17 43.482,83 

Construción de sendas peonís en Calo 

e Os Tilos 

228.954,07 15.170,64 244.124,71 

Subtotal investimentos  

préstamo provincial 2017 

 

269.759,73 

 

17.847,81 

 

287.607,54 
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Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS+ 2017 e que se relacionan 

nestas táboas. 

B) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira 
Número/código do 

préstamo 

Importe de “préstamo 

provincial 2017” aplicado á 

redución da débeda 

LA CAIXA 9620 31359547020 68.709,19 

 

C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 
 
A- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2017 
 

511.639,07 21.240,11 532.879,18 
 

Achega 2016 
 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 
 

Préstamo 2017 
 

269.759,73 17.847,81 287.607,54 

B- REDUCIÓN 
DÉBEDA 

Préstamo 2017 
 

68.709,19 0,00 68.709,19 

 
 

T O T A L 

Achega 2017 
 

511.639,07 21.240,11 532.879,18 
 

Achega 2016 
 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 
 

Préstamo 2017 
 

338.468,92 17.847,81 356.316,73 
 

TOTAL 
 

1.164.962,80 59.708,40 1.224.671,20 

 

Segundo.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os 

investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar 

os correspondentes proxectos:  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial 

asignado) 

Orzamento 

 
Afirmado e acondicionamento do viario municipal de Rial do 
Mato a Rarís 
 

 
156.192,63 
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Reparación e acondicionamento do edificio do Centro 
Sociocultural Constante Liste 
 

 
228.695,11 

TOTAIS 384.887,74 

    

Terceiro.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o 

relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente 

sexan necesarias. 

Cuarto.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2017 os 

fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos 

incluídos na anualidade do 2017, se a houbera. 

Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste 

concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no 

plan, que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 

Sexto.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 

doutras Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións 

incluídas neste Plan.  

Sétimo.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións 

da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade 

Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas 

tributarias e coa Seguridade Social. 

Oitavo.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa 

tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente, 

incluíndo a aprobación, no seu caso, das correspondentes modificacións dos 

proxectos de obra recollidos nesta proposta. 

 

Neste momento, sendo as vinte horas e vinte e cinco minutos, abandona a sesión a 

interventora municipal. 
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6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO RELATIVA AOS DANOS 

CAUSADOS POLOS TEMPORAIS DE FEBREIRO E ÁS RESPONSABILIDADES 

DAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS SUBMINISTRADORAS 

O sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do grupo mixto sr. Fernández Baz. 

 

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 7 de febreiro de 2017 ( rex. 

entrada nº 949 de 08/02//2017), que se recolle a continuación, informada 

favorablemente pola da Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, 

sostibilidade e servizos básicos de 14 de febreiro de 2017 

“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 aos danos 

causados polos temporais de febreiro e ás responsabilidades das compañías eléctricas 

subministradoras. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ao longo dos primeiros días de febreiro de 2017 producíronse en Galiza unha serie de 

temporais sucesivos que tiveron como consecuencia máis grave a perda de vidas humanas. 

Ademais, causaron importantes danos en propiedades privadas, no sector primario, na 

actividade industrial e de servizos e en infraestruturas e equipamentos públicos. 

Un dos efectos máis graves foi o dos cortes do subministro eléctrico que afectaron a 

milleiros de galegos e galegas durante máis de 48 e 72 horas. Unha situación que ten a ver coas 

deficiencias da infraestrutura da rede eléctrica, co abandono dos labores básicos e continuados 

de mantemento das liñas eléctricas e co insuficiente e tardío operativo das empresas 

distribuidoras e subministradoras finais de enerxía eléctrica.  

Tendo en conta a gravidade da situación, cómpre facer unha primeira avaliación dos 

danos producidos e aprobar un decreto de axudas para facer fronte ás perdas tanto no ámbito 

público como privado.  
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Alén diso, para evitar que situacións tan calamitosas se volvan a repetir tamén cómpre 

inspeccionar e revisar as obrigas que deben cumprir as empresas eléctricas respecto da 

conservación axeitada da infraestrutura eléctrica, esixindo as responsabilidades oportunas así 

como impondo un plan de mellora constante da rede eléctrica ás distribuidoras.  

Non é aceptábel que Galiza, sendo produtora e excedentaria de enerxía eléctrica, con 

numerosos encoros, minicentrais, centrais térmicas ou parques eólicos instalados ao longo do 

seu territorio que xeran enerxía sen parar, tendo que asumir os custes ambientais de dita 

actividade, estea obrigada ademais a soportar unha pésima calidade no subministro eléctrico.  

Polo anteriormente exposto, o BNG presenta a seguinte moción para o seu tratamento e 

debate polo Pleno da Corporación: 

“O Pleno do concello de Teo acorda: 

Instar ao Goberno galego a:  

a) Facer unha avaliación urxente e un estudo dos danos producidos polos temporais de 

2017 nas infraestruturas e servizos de titularidade pública e privada: infraestruturas e 

equipamentos públicos, mobiliario, equipamento e bens dos fogares; infraestruturas e bens do 

sector primario (agrario, gandeiro, forestal, marisqueiro, pesqueiro, acuícola…), actividade 

industrial e sector servizos.  

b) Aprobar axudas para os concellos, fogares e empresas que sufriron perdas como 

consecuencia dos temporais. 

c) Exixir responsabilidades e estabelecer medidas sancionadoras ás empresas titulares 

das infraestruturas polo mal estado das mesmas e ás prestadoras de servizos de subministro 

eléctrico polo tardío e deficiente operativo de resposta para minimizar os efectos dos cortes do 

servizo.  

d) Obrigar ás empresas subministradoras de enerxía a efectuar unha auditoría da 

situación das liñas eléctricas en Galiza, presentar un plan para subsanar as deficiencias 

urxentes e unha programación para acometer os investimentos precisos de forma continuada 

que garantan unha axeitada conservación da infraestrutura eléctrica. 
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 e) Prestar apoio e asesoramento á veciñanza afectada a través dos servizos 

municipais, a fin de axudar na presentación de reclamacións ou solicitudes de axudas, así como 

efectuar o seguimento na súa tramitación, para compensar os danos e perdas sufridos con 

ocasión do temporal.” 

Teo, 7 de febreiro de 2017 

 Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, din que apoian a moción. 

 

O sr. alcalde di que o grupo de Son de Teo-ANOVA tamén apoia a moción. 

 

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

quenda de intervencións. 

 

 Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 6PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), acorda: 

Instar ao Goberno galego a:  

a) Facer unha avaliación urxente e un estudo dos danos producidos polos 

temporais de 2017 nas infraestruturas e servizos de titularidade pública e 

privada: infraestruturas e equipamentos públicos, mobiliario, equipamento e 

bens dos fogares; infraestruturas e bens do sector primario (agrario, gandeiro, 

forestal, marisqueiro, pesqueiro, acuícola…), actividade industrial e sector 

servizos.  

b) Aprobar axudas para os concellos, fogares e empresas que sufriron 

perdas como consecuencia dos temporais. 

c) Exixir responsabilidades e estabelecer medidas sancionadoras ás 

empresas titulares das infraestruturas polo mal estado das mesmas e ás 

prestadoras de servizos de subministro eléctrico polo tardío e deficiente 

operativo de resposta para minimizar os efectos dos cortes do servizo.  
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d) Obrigar ás empresas subministradoras de enerxía a efectuar unha 

auditoría da situación das liñas eléctricas en Galiza, presentar un plan para 

subsanar as deficiencias urxentes e unha programación para acometer os 

investimentos precisos de forma continuada que garantan unha axeitada 

conservación da infraestrutura eléctrica. 

e) Prestar apoio e asesoramento á veciñanza afectada a través dos 

servizos municipais, a fin de axudar na presentación de reclamacións ou 

solicitudes de axudas, así como efectuar o seguimento na súa tramitación, para 

compensar os danos e perdas sufridos con ocasión do temporal. 

 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO RELATIVA Á IMPOSICIÓN 

DE TAXA POR UTILIZACIÓN OU APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL POLAS EMPRESAS TITULARES DE INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE 

ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS E HIDROCARBUROS 

O sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do grupo mixto sr. Fernández Baz. 

 

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 13 de xaneiro de 2017 ( rex. 

entrada nº 351 de 16/01/2017), que se recolle a continuación, informada 

favorablemente pola da Comisión Informativa de facenda e asuntos económicos de 14 

de febreiro de 2017 

“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 imposición dunha taxa pola utilización ou 

aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de 

enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Tribunal Supremo vén de avalar en diversas sentenzas que os concellos graven as 

empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos pola 
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utilización do dominio público local cun cálculo que excede o valor catastral dos terreos e que 

inclúe a súa utilidade.  

Fronte á pretensión de anulación de diversas ordenanzas municipais que fixaron unha 

taxa específica con ese obxecto, emitíronse de momento cinco sentenzas que sentan doutrina 

dando a razón aos concellos e pechan un longo enfrontamento entre municipios e compañías, 

sobre todo eléctricas, que se negaban a pagar estas taxas.  

Estes fallos, contrarios a Unión Fenosa, Gas Galicia e Red Eléctrica, e con impacto 

directo no resto do sector eléctrico e tamén noutros sectores que empregan o dominio público 

para o transporte de gas ou hidrocarburos, requiren que as ordenanzas fiscais regulen unha taxa 

pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións 

de transporte de enerxía eléctrica, gas e hidrocarburos. Ademais, tamén se validan os criterios 

empregados polos informes ténico-económicos onde se valora o solo ocupado como se esas liñas 

e canalizacións se tratasen de construcións a efectos de calcular a base impoñíbel da taxa. 

A Lei Reguladora das Facendas Locais estabeleceu en 2004 que as empresas eléctricas, de 

gas, de auga e hidrocarburos están obrigadas a pagar unha taxa fixada por un informe técnico-

económico por atravesar o dominio público local, aínda que non os subministren. Malia esa 

habilitación legal, e unha vez se aprobaron ordenanzas reguladoras para fixar esa obriga de 

xeito concreto, as empresas non aboaron nunca dita taxa, amosando belixerancia e conflitividade 

xudicial contra as entidades locais que a impulsaron, negando uns recursos lexítimos ás entidades 

locais necesarios para poder afortalar os servizos locais. 

As propias sentenzas emitidas avalan o cálculo das tarifas da taxa de acordo cun estudo 

técnico-económico onde se empregan como criterios para obter o seu valor a suma do valor 

catastral do solo rústico con construcións co valor das instalacións, e a base impoñíbel é 

resultado de multiplicar ese valor do inmóbel ao coeficiente de relación co mercado e a 

ocupación en metro cadrado que corresponde a cada metro lineal. Así, a cota a pagar sitúase 

entre 3.000 euros e 12.000 euros por metro lineal no caso das instalacións de transporte 

eléctrico, segundo o tipo de tensión -baixa, media ou alta-, e no que atinxe ás de transporte de 

gas, oscila entre os 500 euros e os 4.000 euros. 

Aclárase expresamente que é legal a pretensión dos concellos de gravar a utilidade que lle 

reporta ás empresas de enerxía, gas ou hidrocarburos a utilización privativa ou o aproveitamento 
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especial do solo que forma parte do dominio público, con exclusión doutros usos, para unha 

actividade netamente industrial consistente en transportar e distribuír enerxía eléctrica (partindo 

dos casos axuízados nas sentenzas) mais tamén gas ou hidrocarburos (ao estenderse a dito 

obxecto as ordenanzas validadas xudicialmente). 

Unha vez resolta a controversia xudicial a prol dos concellos, cómpre iniciar os procesos 

e trámites necesarios para poder facer efectiva a taxa pola utilización ou aproveitamento do 

dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, 

gas ou hidrocarburos en Teo. 

En base ao exposto, o BNG de Teo, solicita do Pleno da Corporación Municipal a 

adopción do seguinte  

ACORDO 

Iniciar os estudos e xestión necesarias para a tramitación e aprobación, a través da 

correspondente ordenanza fiscal reguladora, dunha taxa pola utilización ou aproveitamento do 

dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía 

eléctrica, gas ou hidrocarburos nos termos das sentenzas do Tribunal Supremo que así o 

avalan. 

Teo, 13 de xaneiro de 2017 

 Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz “ 

 

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

que o seu grupo vai apoiar a moción, e di que estiveron vendo a posibilidade de 

implantar esta taxa, pero dende a FEMP enviaron un escrito comunicando que había 

certas incoerencias nas sentenzas, en relación co estudio económico no que se basea a 

taxa, que se atribúe á FEMP, cando ese organismo di que non encargou ningún estudio, 

e engade que en concreto a sentenza de Arteixo ten votos particulares porque se discute 

o cálculo da taxa. Di a sra. Lemus que as compañías eléctricas ameazan con repercutir 

este custo sobre o prezo da luz a través dos peaxes eléctricos e espera que o goberno 

se posicione para evitar que non se repercuta as peaxes sobre os usuarios, no caso de 

que se implante esta taxa. 
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O concelleiro do PP, sr. Sánchez, di que teñen dúbidas de carácter tecnico-xurídicas, 

pero que, de todas formas, van apoiar a moción do BNG, porque consideran que a 

iniciativa é acertada, e recorda que o primeiro en promover eta iniciativa foi un alcalde do 

PP. 

 

O sr. alcalde di que van apoiar a moción, xa que do que se trata é de facer un estudio, 

que vai precisar dedicación e orzamento, e engade que sería importante poder incluír as 

empresas de telecomunicacións.  

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

Iniciar os estudos e xestión necesarias para a tramitación e aprobación, a través 

da correspondente ordenanza fiscal reguladora, dunha taxa pola utilización ou 

aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións 

de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos nos termos das sentenzas 

do Tribunal Supremo que así o avalan. 

 

8.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO PARA PROMOVER O 

COÑECEMENTO DA OBRA E DO COMPROMISO COA LINGUA, COAS MULLERES 

E CO PAÍS DE ROSALÍA DE CASTRO 

O sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do grupo mixto sr. Fernández Baz. 

 

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 30 de xaneiro de 2017 ( rex. 

entrada nº 909 de 06/01/2017), que se recolle a continuación, informada 

favorablemente pola da Comisión Informativa de administración, cultura, educación, 

seguridade cidadá e deportes de 14 de febreiro de 2017 

 

“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 
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seguinte MOCIÓN para o seu debate en Pleno, para promover o coñecemento da obra e do compromiso 

coa lingua, coas mulleres e co país de Rosalía de Castro. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O 24 de febreiro de 2017 cúmprense 180 anos do nacemento de Rosalía de Castro, un día 

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

para difundir unha obra e un pensamento con forte vixencia na actualidade. Temos a posibilidade 

de aproveitar este momento para exhibir o orgullo de quen somos, o recoñecemento da nosa 

lingua como expresión xenuína do pobo galego e a valentía de describir as discriminación das 

mulleres e apostar por unha sociedade libre e igualitaria. Lembremos que estamos a falar dunha 

escritora radical, culta, feminista e comprometida co noso país, coas súas clases populares e cos 

sinais de identidade da Galiza, entre os que se conta o idioma galego, hoxe especialmente 

ameazado.  

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

galegas. Ela iniciou o proceso de recuperación de usos do galego co obxectivo de lle devolver a 

dignidade de que fora desposuído. A publicación do seu libro Cantares Gallegos, o primeiro 

escrito integramente no noso idioma, sinala o comezo da restauración do uso escrito do noso 

idioma e o final de séculos de silencio e esquecemento. A recuperación literaria e lingüística da 

Galiza ten unha enorme débeda cunha obra, que desafía a sociedade do seu tempo a través dun 

discurso de defensa da terra, da súa xente -en especial, das mulleres- e dunha lingua que merece 

continuar a ser transmitida de xeración en xeración e ser utilizada en todos os ámbitos. 

Cómpre, pois, aproveitar a reivindicación desta data para estendela a un mes de febreiro 

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

o camiño por ela iniciado para o galego se converter na lingua en que expresamos todos os nosos 

sentimentos e emocións, en que desenvolvemos toda a nosa actividade profesional, e, en definitiva, 

en que realizamos a nosa contribución á cultura universal. 

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

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

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

“Instar ao goberno municipal a: 
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1. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa 

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

actividades, xulgamos de interese promover, accións como as seguintes: 

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

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

papel protagonista. 

b) Visibilizar textos rosalianos a través de pancartas, graffitis, murais... 

c) Desenvolver actividades para promover o coñecemento de actualizacións da obra 

rosaliana a través da música, o teatro, a literatura ou a danza, así como seminarios, mesas 

redondas e/ou conferencias sobre a súa obra e figura. 

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

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

todos os ámbitos. 

3. Solicitar da Xunta de Galiza mudanzas lexislativas substanciais guiadas pola 

activación de políticas lingüísticas a prol do galego.” 

Teo, 30 de xaneiro de 2017 

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz”  

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, sra. Lemus, e o concelleiro do PP, sr. Sánchez, din que apoian a moción. 

 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de educación, sra. Pérez, que di que o grupo 

de Son de Teo-ANOVA tamén apoia a moción, e procede a relatar as actuacións que 

se van a levar a cabo en relación con este tema, como son: 

- Agasallo do Concello, a cada aula de educación infantil dos colexios, escolas 

unitarias e escolas infantís, do disco Rosalía Pequeniña, de Uxía Sende no que se 

versionan versos de Rosalía e do libro-disco A Miña Primeira Rosalía, de María 

Manuela, Mero Mini  e Xiana Lastra, co obxectivo de poñer en valor e render unha 

homenaxe a Rosalía de Castro, e que se entregarán o día 23 deste mes de febreiro. 
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- Lecturas sobre Rosalía, que se van levar a cabo esta semana na mediateca, á que 

se convida a todos. 

- Colocación dunha pancarta no balcón do Concello, para conmemorar os 180 anos 

de Rosalía.  

- Constitución dun banco de recursos na piscina cuberta, con actividades e xogos 

sobre Rosalía, para todos os colexios.  

Así mesmo estase falando co presidente da Fundación Rosalía, para poñer en marcha 

a asociación Amigos da casa de Rosalía, para que entren todos os concellos de Galicia 

e en setembro asinarase un convenio, que Teo será o primeiro en asinar, mediante o 

que, ademais de apoio económico, ofertarase a todos os colexios a visita á casa de 

Rosalía. 

 

A concelleira do PP, sra. Nariño pregunta se as actividades da mediateca xa se están 

levando a cabo. 

 

Responde a sra. Pérez, que levan realizándose toda a semana, existe unha cámara 

para gravar as lecturas e subilas á web. 

 

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

quenda de intervencións. 

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

“Instar ao goberno municipal a: 

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

da nosa escritora que impliquen a veciñanza do noso concello ao longo do mes 

de febreiro. Entre estas actividades, xulgamos de interese promover, accións 

como as seguintes: 
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a) Realizar lecturas públicas da obra rosaliana en lugares destacados do 

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

actividade cultural teñan o papel protagonista. 

b) Visibilizar textos rosalianos a través de pancartas, graffitis, murais... 

c) Desenvolver actividades para promover o coñecemento de 

actualizacións da obra rosaliana a través da música, o teatro, a literatura ou a 

danza, así como seminarios, mesas redondas e/ou conferencias sobre a súa obra e 

figura. 

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

do mes de febreiro para reivindicar o futuro do noso idioma e a activación de 

medidas a prol do seu uso en todos os ámbitos. 

 3. Solicitar da Xunta de Galiza mudanzas lexislativas substanciais guiadas 

pola activación de políticas lingüísticas a prol do galego. 

 

9.- MOCIÓNS. 

Entrados no punto sexto da orde do día, relativo a mocións, o sr. alcalde, explica que 

hai unha moción do Grupo Mixto, e de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 

2568/1986, de 28 de novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se 

algún grupo municipal quere presentar algunha outra moción de urxencia, sen que se 

presente ningunha mais polos grupos municipais. 

Moción urxencia de 16 de febreiro de 2017, (rex. entrada nº 1.200, de data 17/02/2017), 

relativa á distribución dos recursos da Xunta de Galiza aos concellos con criterios 

obxectivos e transparentes. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do Grupo Mixto, D. Manuel Anxo Fernández 

Baz,  para que xustifique a urxencia, quen  xustifica a urxencia da moción porque no 

Pleno de hoxe tratouse o tema do POS+ e tendo en conta a distribución dos fondos da 

Deputación, parécelle oportuno tratar este tema, para deixar constancia de que hai 

unha forma de facer política diferente, que a Xunta de Galicia debería utilizar para o 
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fondo de cooperación local, co obxecto de que os concellos teñan mais capacidade de 

decidir. E engade que presentou a moción o 17 de febreiro, pensando que podía entrar 

na convocatoria e finalmente non entrou, por iso a presenta por urxencia. 

 

 Intervén o sr. alcalde para dicir que o fondo de cooperación é inmediato e esa sería a 

urxencia. 

 

Intervén o sr. Sánchez do PP e di que non considera que se trate dun tema urxente e o 

PP tiña unha moción para presentar, que non presentaron porque consideraron que 

non era urxente e polo tanto non van apoiar a urxencia. 

 

Intervén o sr. Fernández e di que non ten inconveniente en deixalo para o próximo 

pleno se a corporación considera que non é non é urxente e non acorda a súa inclusión 

neste pleno.  

 

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade dos 

presentes, e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, 

acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción do Grupo Mixto 

sobre a distribución dos recursos da Xunta de Galiza aos concellos con criterios 

obxectivos e transparentes.  

 

O portavoz do Grupo Mixto, Sr. Fernández, da lectura á moción de urxencia que se 

recolle a continuación:   

“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 distribución dos 

recursos da Xunta de Galiza aos concellos con criterios obxectivos e transparentes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Plan Único de Concellos (POS+2017), aprobado pola Deputación da Coruña no 

pleno do 25 de novembro de 2016, é un modelo singular de cooperación entre a Deputación e os 

concellos que, entre outros obxectivos, pretende mellorar e simplificar as fórmulas de 
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cooperación cos concellos, facilitándolles a tarefa de elaboración do seu orzamento anual, ao 

contar cunha previsión firme na aportación provincial, permitíndolle dar resposta a situacións e 

necesidades concretas de cada concello, simplificando ao mesmo tempo as tarefas 

administrativas, coa consecuente rebaixa na sobrecarga de traballo do persoal dos concellos. 

Cómpre destacar, así mesmo, que este plan de colaboración cos concellos contempla a 

distribución de fondos con criterios obxectivos (os criterios POS), uns criterios que suscitan un 

amplísimo e moi maioritario apoio entre os concellos da provincia. É, pois, un instrumento de 

cooperación que avanza claramente na transparencia do reparto dos fondos e que permite que 

os concellos teñan un marco referencial da achega total inicial da Deputación da Coruña, que, 

por outra parte, ten un carácter dinámico, xa que as propias bases do Plan recollen a 

posibilidade de incrementar a súa dotación orzamentaria con cargo aos remanentes que se 

xeren ao longo do exercicio. O Plan Único afonda igualmente no concepto de autonomía local, 

posto que facilita que os concellos destinen a achega provincial ás prioridades municipais de 

cada concello. 

Outros aspectos positivos e innovadores a destacar do Plan Único da Deputación da 

Coruña son: primeiro, que non esixe aos concellos o seu cofinanciamento, como si lles esixen os 

“Plans Finalistas” que levan aparellado unha porcentaxe de endebedamento local, evitando con 

isto provocar que as administracións locais sigan aumentando as súas obrigas e a súa débeda; 

segundo, que ofrece un mecanismo aos concellos en dificultades para sanear as súas contas 

públicas; e terceiro, que facilita que se rebaixen os períodos medios de pago ás empresas, o que 

evita que os concellos con graves problemas económicos se vexan na obriga de reducir servizos 

ou de subir taxas e impostos aos seus veciños e veciñas para poder facerlle fronte ao seu déficit 

e/ou débeda.  

Con este Plan Único de Concellos (POS+2017) a Deputación da Coruña está a marcar 

un novo camiño para outras administracións no ámbito da cooperación local. Só hai que 

salientar un dato comparativo: mentres a Deputación destina inicialmente ao Plan Único 74 

millóns de euros para os 93 concellos da provincia (que ao final do exercicio 2017 prevese que 

poida alcanzar a cifra de 100 millóns), a Xunta de Galicia unicamente achega 120 millóns ao 

Fondo de Cooperación Local para os 313 concellos do país. 

Por todo o exposto anteriormente, o BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal a 

adopción do seguinte: 
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ACORDO 

Instar á Xunta de Galicia a que siga os pasos da Deputación da Coruña, transferindo 

directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego destina aos 

concellos, actuando con transparencia e obxectividade no reparto de fondos da Comunidade 

Autónoma. 

Teo, 16 de febreiro de 2017 

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, sra. Lemus, di que o POS+ ten cousas positivas e negativas, e entre as 

negativas cita que os criterios do POS, que non se aplicaban ao PAS e PAI, 

prexudícalle a concellos como o de Teo, porque ten en conta o número de parroquias e 

a superficie que beneficia a concellos como o de Santa Comba., e di que o POS estaba 

previsto para dar servizos a concellos rurais, e agora os recursos afectan a 

saneamento abastecemento e outros servizos, que deberían ter en conta outros 

criterios de reparto como a poboación, polo que aplicando eses criterios do POS a 

todos os recursos, prexudica a este Concello. Engade que a parte positiva do POS+ é 

que non se esixe achega municipal, e que o plan complementario poderá esixir unha 

achega mínima, tendo en conta as baixas que se están producindo, ademais a partir de 

agora o POS+ esixe unha anticipación na planificación das obras.  

 

Di a sra. Lemus que a Deputación é mais eficiente que a Xunta na tramitación dos 

plans e no pago das certificacións, porque a Xunta esixe moita mais documentación e 

despois tarda moito mais en pagar, mais de tres meses en algúns casos, e logo esixen 

que se pague aos provedores dentro do prazo, esixen rapidez na contratación e que o 

concello adiante os cartos, por non falar do sistema de contratación no que piden tres 

ofertas sen importarlle se hai ou non baixas.  

 

Insiste a sra. Lemus que a achega da Deputación ao POS+ para este Concello, esta 

por debaixo das achegas totais do ano pasado, aínda que espera que co plan adicional 

espera superar a cantidade do ano pasado, pero a pesar de todo considera que a 
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Deputación funciona mellor que a Xunta, non solo por todo o papeleo que hai que 

presentar, senón tamén polo tempo que tardan en pagar despois de xustificar a 

inversión. 

 

O portavoz do PP, sr. Guerra, non intervén.  

 

O sr. alcalde di que distingue entre o que é a parte resolutiva da moción na que se insta 

á Xunta de Galicia a que siga os pasos da Deputación da Coruña, transferindo 

directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego 

destina aos concellos, actuando con transparencia e obxectividade no reparto de 

fondos da Comunidade Autónoma, coa que están de acordo, pero hai que diferenciar 

isto do que se di na exposición de motivos, co que ten algunha reticencia, e di que 

aínda que van votar a favor, pero aclara que unha cousa é o montante dos ingresos, 

que os concellos non deberían perder cartos con respecto aos plans anteriores, e Teo 

perde cartos, e outra e o cambio do modelo de financiamento encuberto, que modifica 

os criterios de financiamento, que fixo a Deputación, co que non está de acordo porque 

Teo sae prexudicado, e di que ou se reformulan os criterios ou senón os incrementos 

teñen que ser iguais para todos os concellos, e se hai un incremento do 5%, ten que 

ser un incremento do 5% para todos, e non que a uns se lle incremente o 5% e a outros 

o 50% estase creando un novo modelo de financiamento, e engade que pode abrirse 

un debate sobre o cambio de reparto dos recursos e modificar os criterios, e nese caso 

fixaremos unha posición ao respecto. Remata dicindo que van votar a favor da moción 

porque están de acordo coa proposta de acordo. 

 

O sr. Fernández di que o plan non o fixo o BNG, pero considera que a filosofía que está 

destras do plan si que está impulsada polo BNG, que consiste en baleirar ás 

deputacións de contido político, e engade que nos plans dos anos anteriores non se 

dispoñía destes recursos, e este ano a principios de ano o concello xa sabe con que 

recursos conta e iso non pasou antes. 

 

Engade o sr. Fernández que a suma dos plans provinciais de anos anteriores, POS, 

PAI e PAS, en total sumaban unha cantidade inferior ao POS+, que co plan 
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complementario Teo vai saír beneficiado se trata dunha mellora, pero en calquera caso 

el apoia as reclamacións que sexan precisas para traer mais cartos para Teo.  

 

Di o sr. Fernández que as características de Teo son diferentes a outros concellos e 

por exemplo Santiago recibe unha cantidade similar a Teo, tendo mais habitantes, pero 

a filosofía do Plan é beneficiar aos concellos rurais, porque os plans non están 

pensados para as cidades, que teñen outras vías de financiamento, e cree que se 

empregaran estes criterios a nivel do Estado, en Galicia estaríamos de acordo porque 

beneficiarían a esta Comunidade. Engade que ata agora os recursos repartíanse cuns 

criterios sen transparencia e non obxectivos e o que se pide é que sexan criterios 

obxectivos e que a Xunta tamén os empregue. Remata dicindo que está disposto a 

reclamar mais recursos para Teo, pero o que se pretende coa moción e que os criterios 

de reparto sexan obxectivos, e que a Xunta emprege criterios obxectivos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a sra. Lemus de la Iglesia do PSdeG-PSE, 

di que está de acordo con que non se sabe cales son os criterios que emprega a Xunta 

á hora de distribuír os fondos, e nunca se sabe se temos dereito a unha subvención ou 

non, pero aínda así a exposición de motivos da moción non a comparte de todo, porque 

non discute os criterios, discute que hai concellos aos que se lle incrementa un 100% 

os recursos e a no noso caso o incremento non chega ao 10% e iso indica que saímos 

prexudicados, e coma nos o resto dos concellos que non son totalmente rurais, nin son 

cidades, porque Santiago, por exemplo, ten outras fontes de financiamento e non 

entende porque se inclúe a Santiago nos fondos do POS+, porque é un concello con 

cerca de cen mil habitantes que ten un orzamento proporcionalmente moito mais 

elevado que o de Teo,  e hai que ter claro cal é a función das deputacións, e para que 

concellos son. Recoñece a sra. Lemus que este ano co POS+ si se pode discutir os 

criterios de reparto porque son obxectivos e sábese cales son, e isto, no caso da 

Xunta, non é posible, polo tanto o espírito da moción e acertado.  

 

O voceiro do PP, sr. Guerra, di que o importante e que sigan vindo cartos para Teo, e 

iso é debido a que a Deputación quedou saneada grazas á xestión da anterior 

corporación provincial.  
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Intervén o sr. alcalde e di que asume o que dixo a sra. Lemus con respecto aos 

criterios da Xunta e da Deputación, pero aclara que a suma total de todos os plans 

anteriores POS, PAS e PAI, suman mais cartos que o POS+ deste ano, polo menos de 

momento, e di que ademais hai que ter en conta que hai subvencións da Deputación  

que desaparecen porque quedan integradas neste plan. Engade que non lle cabe 

dubida de que Teo vai saír beneficiario, porque ata agora estaba sendo prexudicado co 

reparto anterior, pero este beneficio é relativo, porque depende do importe de cartos 

que se repartan, e tendo en conta que este concello, igual que lle ocorre a Ames e 

outros concellos do mesmo tamaño, que están no medio e nin son rurais nin cidades, o 

incremento dos recursos non lle benefician igual que a outros concellos de menor 

tamaño, e polo tanto Teo ten que pelexar por non quedar discriminado. Di que en todo 

caso está de acordo coa parte dispositiva da moción.   

 

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

maioría, con 10 votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo 

mixto) e seis votos en contra (6 PP) acorda: 

 

Instar á Xunta de Galicia a que siga os pasos da Deputación da Coruña, 

transferindo directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o 

Goberno galego destina aos concellos, actuando con transparencia e 

obxectividade no reparto de fondos da Comunidade Autónoma. 

 

Neste momento, sendo as vinte e unha horas e vinte minutos sae da sesión o sr. 

Arroyo Font, que se incorpora enseguida. 

 

10.- ROGOS E PREGUNTAS. 

O sr. alcalde intervén para pedir desculpas ao BNG, porque na sesión anterior dixo que 

lle ia contestar por escrito a unha pregunta, que fixo sobre os roubos que houbo en 

Augas Mansas, e non o fixo, e polo tanto vaille contestar neste pleno. 

 

Di o sr. alcalde que a finais de xaneiro tivo unha reunión co comandante do posto de 

Milladoiro, que é quen coordina estas actuacións, na que lle informou da situación e do 
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incremento de operativos do posto do Milladoiro, o que facía que fora optimista en 

relación con este tema, e informoulle sobre  as actuacións que están levando a cabo. 

 

Di que se lle ofreceu convocar a xunta local de seguridade, que estaba sen convocar 

dende finais de 2015, pero que lle respondeu que non o consideraba necesario neste 

momento, e que se as medidas adoptadas daban resultado, e quedaron en que a 

policía local fixera unhas roldas de vixilancia a última hora da tarde, sumándose a 

vixilancia da garda civil, e tamén se apuntou a posibilidade de facer reunións 

informativas cos veciños mais afectados. Remata dicindo que parece que a situación 

volveuse a calmar e o comandante comprometeuse a manternos informados de forma 

confidencial.  

   

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 

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

preguntas: 

 

1.- Os veciños de Os Tilos piden que se fago algo no mantemento da madeira na casa 

común, que está  nunha situación deplorable. 

 

Responde a concelleira de urbanísmo, vivenda e sotibilidade, sra, Lemus, que se trata 

dun tema complicado pero que tratará de facer algunha actuación dentro do posible. 

 

2.- En relación coa campaña de esquí da Deputación, o sr. Fernández di que os 

veciños queixáronse da falta de información sobre esta campaña e quere saber que 

fixo o Concello en relación coa selección dos alumnos participantes. 

 

Intervén o concelleiro de deportes, sr. Carballido, e di que se seguiu o mesmo 

procedemento doutros anos, aclara que se aplican as bases ditas a Deputación, non 

obstante no próximo pleno poderá proporcionarlle mais información, pero tendo en 

conta o número de prazas non se fixo a difusión con folletos, que se fai con outras 

convocatorias. 
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3.- O sr. Fernández di que o lugar de Covas, aparece a sinalización con “b”, e a 

nomenclatura oficial é con “v”, e pide que se modifique.  

 

Responde o sr. alcalde que se procederá a corrixilo, e que tamén Ermida aparece con 

“H” e en realidade é sen “H”. 

 

4.- Pregunta o sr. Fernández que pasa coas arbores que caeron co temporal de 

febreiro, concretamente en Oza, que seguen no chan e sen sinalizar, co perigo que isto 

supón, e pide que se sinalen as arbores caídos. 

  

Responde o concelleiro de servizos básicos, sr. Francos, que estiveron intentando 

localizar aos propietarios para que os retiraran, e que por fin xa está o tema resolto. 

 

5.- O sr. Fernández di que os veciños de Rarís piden que a parada do bus, que está 

xunto ao cruceiro, se poña mais atrás, onde está a marquesiña.  

 

6.- Pide o sr. Francos que se sinalicen as vías sen asfaltar que van aos montes, que 

son do Concello, polo menos as mais transitadas.  

 

7.- O sr. Fernández pregunta por un episodio lamentable que se produciu no entroido, 

porque o Concello comprometeuse a solicitar os permisos e non se solicitaron a tempo, 

e a Dirección Xeral de Tráfico en febreiro recomenda ao Concello que faga alegacións 

e pregunta porque se tardou tanto en pedir os permisos. 

 

Responde o sr. alcalde que o ano pasado non se pediron os permisos a tráfico e este 

ano si se pediron, si houbo permisos, pero o que pasou foi que se pediu o permiso a 

Tráfico e na primeira reunión coa Directora Xeral e fixáronse os criterios, e logo o que 

pasou foi que non deron o permiso porque se facía un corte nunha vía de alta 

capacidade nun momento que consideran de moito tráfico, non foi un problema de 

prazos. Di que nada mais recibir a denegación dende a alcaldía chamouse a Delegada 

de tráfico, que estaba de permiso e a persoa que asinou a denegación foi o substituto, 

e di que non entende o que puido pasar e que vai mirar o expediente para ver que 

pasou e que chama a mais tarde para dicir que a denegación non se correspondía co 
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que se falara na reunión de outubro e dinos que temos que facer unha alegación a 

resolución de denegación para revocala, facendo referencia á reunión de outubro, 

engade que se fixo a alegación e envióuselle por fax, e ao día seguinte dende tráfico de 

Santiago dinnos que van facer un informe favorable para que a Delegación provincial 

poida dar a autorización, e así se fixo. Engade que o despiste non foi do Concello, 

senón que foi da Delegada provincial de Tráfico, e que considera que a preocupación 

das comparsas é normal, pero a situación resolveuse a tempo.  

 

8.- Pregunta o sr. Fernández por unha solicitude que se presentou no Concello para 

instalar un mercadiño en Pontevea e por que non se autorizou. 

 

Responde a concelleira de transportes, turismo e comercio, sra. García, que se 

solicitou polos veciños a instalación dun mercadiño e pedía un emprazamento 

concreto, e fíxose unha reunión cos veciños afectados que dixeron que estaban de 

acordo, pero posteriormente algúns veciños protestaron porque entendían que o 

mercado podía producirlles molestias e promoveron a mobilización dos afectados, e 

entón os promotores desistiron da súa instalación pola oposición dos veciños, porque 

non querían problemas e paralizouse o procedemento. 

 

9.- O sr. Fernández di que no pleno de outubro preguntouse por unha gabia do lugar de 

Pazos, en Rarís, e que se quedou en facer obras para ampliala, que permitira evacuar 

a auga cando chova moito, e non se fixeron. 

 

Responde o concelleiro de servizos básicos, sr. Francos, e di que no momento de 

acometer as obras chegaron as choivas e tiveron que paralas, pero agora está 

pendente de executarse, nesta semana ou na próxima. 

   

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

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

Os/as concelleiros/as do PP formulan os/as seguintes rogos e preguntas: 
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1.- O sr. Sánchez Crespo pregunta polo concurso de fotografía que se publicitou, que 

parece ser que as bases do concurso non respectaban a Lei de propiedade intelectual, 

en concreto a base 9, e di que quixo consultar esta base e non estaba colgado na web. 

 

Responde a concelleira de urbanismo, vivenda e sostibilidade, sra. Lemus, que di que 

se comprobou que a base 9ª non facía referencia a propiedade intelectual e que polo 

tanto suprimiuse, e pide desculpas polo erro. 

 

O sr. Sánchez, di que se debería ter informado desta circunstancia na pax. Web, e non 

se fixo. 

 

2.- O sr. Guerra di que o lugar de Cobas tamén figura con “b” e en realizade é con “v”. 

 

Responde o sr. alcalde que a toponimia dos lugares que figura no DOG recólleo con “b” 

e polo tanto o que fan é respectalo. 

 

3.- O sr. Guerra di que a madeira da piscina cuberta está moi deterioradas e pide que 

se repoña pola empresa que fixo a obra. 

 

4.- O sr. Guerra pregunta polas obras da pista de Outeiro que está incluída nun plan 

provincial e non se está facendo. 

 

Responde a sra. Lemus que esa actuación está incluída no POS e estase licitando. 

 

5.-O sr. Guerra pregunta pola pista de Fogueira en Solláns, que tamén está moi mal. 

 

Responde a sra. Lemus que tamén está incluída nun proxecto do POS. 

 

6.- O sr. Guerra di que a pista interior da Povoa, está desfeita. 

 

7.- Pregunta o sr. Guerra pola pista de Lamas, no lugar onde están os chales, xunto 

aos contenedores, se está metida en algún plan. 
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8.- Pide o sr. Guerra que se limpe a masa común de Freixeiro. 

 

9.- O sr. Guerra di que un señor de Montouto, que ten falta de vista, que pediu que se 

puxeran sinais acústicas nos semáforos e que lle dixeron que se trataba dunha estrada 

da Xunta. 

 

Responde o sr. Francos que xa se fixera a solicitude á Xunta, pero de momento non 

fixeron caso. 

 

10.- Di o sr. Guerra que no parque que está encima da autovía falta un tobogán. 

 

11.- O sr. Guerra pregunta cando se vai reorganizar o tráfico nos Tilos. 

 

Responde a concelleira de urbanismo, sra. Lemus, e di que se van facer obras de 

mellora da accesibilidade, e que xa se lle comunicou aos veciños, que cando se 

rematen esas obras farase a reorganización do tráfico. 

 

12.- Pregunta o sr. Guerra se  xa se puxeron as varandas e as papeleiras no parque de 

Penelas. 

 

Responde o sr. Francos que a varanda si a puxeron e que a papeleira non o sabe. 

 

13.- A sra. Nariño pregunta se é posible plantar algunha arbore nos parque infantís que 

están encima das autovías, para que dean sombra no verán. 

 

O sr. alcalde respóndelle que non é posible plantar arbores, pero que pensarán en 

algunha outra solución que sexa posible. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas, de orde da 
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 
secretaria accidental, dou fe. 
 
      O alcalde                  A secretaria accidental 
 
 
Rafael C. Sisto Edreira                           M.ª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  3/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 29 DE MARZO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e nove de marzo de dous mil dezasete, 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

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 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 20.02.17 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 143/17 Á 242/17) 

3.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 

ABRIL, EN RELACIÓN CO PERSOAL EVENTUAL 

4.- DAR CONTA DO INFORME DE EVOLUCIÓN DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS DURANTE A ANUALIDADE 2016 

5.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DE SONDETEO-ANOVA E PSdeG-PSOE 

SOBRE RECLAMACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DA EXECUCIÓN DE SENDA 

PEONIL E CICLISTA DE PONTEVEA – O FERREIRIÑO 

6.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA SONDETEO-ANOVA E PSdeG-PSOE POLA 

BIODIVERSIDADE FRONTE Á EUCALIPTIZACIÓN 

7.- DITAME DA MOCIÓN GRUPO MIXTO RELATIVA A DOTAR A TEO DUN 

CENTRO DE DÍA PÚBLICO PARA ATENDER A PERSOAS MAIORES EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

8.- MOCIÓNS 

9.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

 

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

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

tratarse os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 

seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 20.02.17. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 20 de febreiro de 2017. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 143/17 Á 242/17). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 15 de febreiro ata o 23 de 

marzo de 2017, que comprenden os números 143 ao 242, indicando o sr. alcalde que 

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

desexan. 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 

ABRIL, EN RELACIÓN CO PERSOAL EVENTUAL. 

O sr. alcalde da conta do cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, en 

relación ao persoal eventual, segundo o documento incorporado ao expediente, que se 

reproduce a continuación, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan. 

“DACIÓN DE CONTA 

Segundo o artigo 104 bis 1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local (en adiante, LRBRL) as dotacións de postos de traballo cuxa cobertura 

corresponde a persoal eventual nos Concellos deberá axustarse aos limites e normas 

que determina e que, tratándose do concello de Teo, se concreta na posibilidade de 

incluír como máximo na súa plantilla dous postos de traballo de persoal eventual. 

Segundo o apartado 4 do mesmo artigo, o persoal eventual terá que asignarse sempre 

aos servizos xerais das Entidades Locais en cuxa plantilla aparezan consignados, 

podendo asignarse, so excepcionalmente, con carácter funcional, a outros dos servizos 

e departamentos da estrutura propia da Entidade Local, se así o reflectira 

expresamente o seu regulamente orgánico. 

Segundo o apartado 6 do artigo 104 bis analizado, o Presidente da Entidade Local 

informará ao Pleno con carácter trimestral do cumprimento do previsto neste artigo. 

De acordo co exposto, dáse conta ao Pleno da Corporación do cumprimento no 

concello de Teo da regulación contida no artigo 104 bis da LRBRL, ao contar con 
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un posto de traballo de persoal eventual, que é a Xefa de gabinete e 

comunicación, asignado aos servizos xerais da Entidade Local. 

Teo, 24 de marzo de 2017 

O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

4.- DAR CONTA DO INFORME DE EVOLUCIÓN DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS DURANTE A ANUALIDADE 2016. 

O sr. alcalde da conta do informe de Intervención, de 9 de marzo de 2017, sobre a 

evolución do período medio de pago a provedores durante a anualidade 2016, 

indicando que está a disposición de todos os membros da Corporación para a súa 

consulta se así o desexan.  

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

5.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DE SONDETEO-ANOVA E PSdeG-PSOE 

SOBRE RECLAMACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DA EXECUCIÓN DE SENDA 

PEONIL E CICLISTA DE PONTEVEA – O FERREIRIÑO. 

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

Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

A sra. Lemus sinala que esta moción responde xa a última tentativa a ver se entre 

todos se consigue que a Xunta de Galicia execute a senda peonil e ciclista de 

Pontevea ao Ferreiriño. 

 

A sra. Lemus da conta da moción de Son de Teo-Anova e PSdeG-PSOE, de 17 de 

marzo de 2017 (rex. entrada nº 2016), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, 

sostibilidade e servizos básicos de 23 de marzo de 2017. 
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“MOCION DE SONDETEO-ANOVA E PSdeG-PSOE DE TEO SOBRE 
RECLAMACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DA EXECUCIÓN DE SENDA PEONIL E 

CICLISTA DE PONTEVEA- O FERREIRIÑO 

O 2 de setembro do 2015, enviouse desde o Concello unha serie de propostas de 

sendas peonís, tras unha solicitude transmitida desde a dirección da Axencia Galega 

de Infraestruturas.  

Nesa comunicación incluíamos, entre outras en Calo e Cacheiras, unha senda en Reis, 

que conectaría o centro de Saúde de Pontevea, cara o Norte, ata O Ferreiriño, cuns 

900 metros de trazado. 

 

Tras varias solicitudes de información, o 28 de marzo de 2016 a conselleira de 

Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, anunciaba a licitación desta senda. Na propia 

nota de prensa da Consellería, indicábase o trazado, desde o consultorio de Pontevea 

a Pontevea Norte, pola Ac-841, con 900 metros de lonxitude, e sinalábase que no 

verán dese ano estarían redactados os proxectos das sendas para proceder á licitación 

das obras a medida que se fosen recibindo.  

Tras varias reunións mantidas entre a concelleira de urbanismo e o arquitecto 

municipal cos técnicos da Axencia (a última o día 18 de maio), debido as diferencias de 

criterio en canto o trazado e as marxes a empregar na senda, non tivemos máis novas 

sobre esta relevante infraestrutura para o noso Concello, ata o 7 de outubro de 2016. 

Enviadas varias reclamacións ao respecto por parte do departamento de Urbanismo 

para que se informase ao Concello do estado da tramitación, en outubro de 2016 
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recibimos un escrito do director da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) na que se 
indicaba que o proxecto “Itinerario peonil e ciclista na AC-841. Consultorio local 

Pontevea (Reis)- Pontevea Norte. P.Q. 10+500 a 10+950”, fora entregado á Directora 

de proxecto e que estaba a ser revisado para o seu envío á Oficina de Supervisión da 

AXI. 

En data 14 de outubro de 2016, solicitouse por parte da concelleira de Urbanismo 

coñecer dito proxecto, xa que non nos coincidían os puntos quilométricos sinalados no 

título do proxecto co trazado solicitado de senda, 450 metros fronte a 900 metros.  

Entendíamos que o Concello debía coñecer as causas de tal diminución de trazado, e 

como se xustificaba que o director da AXI no escrito de outubro de 2016, falase de que 

“o proxecto aumentou a súa magnitude para atender varias propostas de mellora que 

se formularon nas reunións técnicas”, consideración que se contradicía coa innegable 

redución drástica de trazado. 

Con data 7 de febreiro de 2017, e sen resposta a data de hoxe, reiteramos dita 

solicitude de información, nun proxecto de gran relevancia para Reis, que está a sofrer 

un inexplicable atraso na execución do mesmo. 

Á vista destas razóns, proponse o seguinte 

ACORDO 

Instar á Axencia Galega de Infraestruturas, da Xunta de Galicia a: 

1.- A trasladar ao Concello de Teo na maior brevidade, o proxecto “Itinerario peonil e 

ciclista na AC-841. Consultorio local Pontevea (Reis)- Pontevea Norte. P.Q. 10+500 a 

10+950”, co fin de coñecer o trazado previsto no mesmo. 

2.- A manter o trazado solicitado polo Concello, desde o centro de saúde de Pontevea 

ata o Ferreiriño. 

3.- A executar con celeridade dita senda, fundamental para a seguridade viaria na 

parroquia de Reis. 

4.- Que complete o trazado de senda peonil na AC-841, ao longo de todo o termo 

municipal de Teo”. 

 

Aclara a sra. Lemus que aínda que se poderían pedir máis tramos na AC-841, se lles 

dixo que tiñan que ser dun quilómetro ou quilómetro e medio como máximo, polo tanto, 

tendo en conta a existencia de núcleos, marcouse este como primeiro entendendo que 

o seguinte, sería o seguinte quilómetro, nunha segunda fase de sendas que dixeron 

que se executarían no ano 2017, porén entendendo que no ano 2016 non fixeron a 

primeira fase, xa non se agarda a segunda. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, 

amosa o seu apoio á proposta e a súa conformidade coa reclamación plantexada, 

engadindo que sempre que se fale de seguridade viaria alí vai a estar o BNG. Pide o sr. 

Fernández que se intenten facer actuacións deste tipo nas vías de titularidade 

municipal. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e di que non entende porque esta isto aquí 

porque aos veciños de Reis lles da igual un día que outro, resultando ademais que a 

Xunta cumpre os seus compromisos. Considera o sr. Guerra que existen outros 

problemas más importantes como os relacionados co alcantarillado  así como  a tubaxe 

tóxica que vai de Pontevea ata Fontenla ou o alcantarillado de Vilela cun trazado 

nefasto, que incluso o seu fillo de oito anos o faría doutra forma. 

 

Intervén o concelleiro de Son de Teo-Anova, sr. Iglesias, quen di que despois da 

intervención do sr. Guerra considera que non é igual que se faga un ano que outro, 

engadindo que iso de que a Xunta cumpre non sabe onde será, porque no concello de 

Teo non cumpre e o está demostrando. Considera que é inconcibible que a estas 

alturas se este reclamando esta senda e parece unha tomadura de pelo, e non só esta 

senda, sendo inconcibible que non se comunique a zona da piscina con Pontevea, 

porque iso significaría comunicar Pontevea con Santiago de forma peonil. Opina o sr. 

Iglesias que mellor no ano 2017 que no 2018 porque entre tanto a xente vai andando 

pola estrada, e ten bastante tráfico. Solicita o sr. Iglesias que se execute cando antes e 

se execute completa. 

 

A sra. Lemus di que lle chama a atención esta forma de tirar balóns fora por parte do 

sr. Guerra. En relación con saneamento de Villela sinala que se o sr. Guerra tivera a 

ben non soamente falar cos veciños senón tamén cos técnicos e ver o levantamento 

topográfico que se fixo vería que na pista de abaixo non daba. Sinala que, tratándose 

doutros temas de saneamento, se pode discutir todo o que queira o sr. Guerra, porén 

entre xaneiro e febreiro do 2016 os do PP fixeron unha nota de prensa na que xa 

vendían esta senda como de execución inmediata, pasou un ano e pico e a “Xunta 

cumpre”, igual que acontece co centro de saúde, que é unha nova forma de 

cumprimento da Xunta de Galicia. Explica a sra. Lemus que, o mesmo día de presentar 
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a moción, chegou un escrito da Directora do proxecto na que lle manda un informe no 

que se sinala que este proxecto se atopa en fase de supervisión e se está todavía 

tramitando administrativamente. Opina que o cumprimento dun procedemento 

administrativo onde se está 8 meses con supervisións debe ser unha senda de 900 

metros complicada. Di a sra. Lemus que en todo caso, xa que o grupo do PP que 

sempre ten moita man coa Xunta, nese afán de caciquear, esperaba que dende o PP 

hoxe lle dixeran cando se ia a executar, e non é así, non son capaces, porén son 

capaces de facer unha nota de prensa en febreiro de 2016, dicindo que se vai facer, e 

agora mesmo, en abril de 2017, se segue sen senda. 

 

Di a sra. Lemus que entende as queixas sobre o saneamento, e se pode discutir, porén 

non se poden mixturar churras con merinas, sendo isto un incumprimento total da 

Xunta de Galicia, igual que outros moitos que hai no concello. Entende a sra. Lemus 

que unha vez que se chega a un acordo sobre o que se ten que levar a cabo, incluso 

se fai unha nota de prensa, entendendo o proceso electoral, sería unha cuestión de 

meses. Salienta que xa ve que Teo interesa para facer as notas de prensa, poren 

cando se chega á execución costa un pouquiño máis. Lamenta a  sra. Lemus que 

despois desta moción non se chegue a ningunha conclusión de cando se vai a 

executar, tendo en conta que dende o PP sempre teñen información privilexiada, 

engadindo que de ser así estarían encantados de que llo contaran. Di que é un pouco 

triste que se teñan que mandar escritos continuos á Axencia Galega de Infraestruturas 

para a execución dunha obra que no gasto total da Xunta non cree que sexa de tanto 

montante. Di a sra. Lemus que o PP fala tanto de que o bipartito deixou os parroquias 

do sur sempre sen servizos, é certo que o primeiro que fixo, tamén parte do seu 

partido, foi deixar dende a piscina cara a abaixo sen senda, o que a día de hoxe é 

inasumible tendo en conta a perigosidade desa estrada.  

 

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

sinala que non ten nada que engadir. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle di á sra. Lemus que se estivera aquí a 

súa nai diría “que ben fala esa señora, fala moi ben”, porén precísanse feitos. Sinala 

que a obra da senda vaise facer, porque é unha prioridade, porén non tanto como o 
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alcantarillado. Aclara o sr. Guerra que fala do alcantarillado do Ferreiriño ou do tubo 

tóxico porque neste caso leva tres anos e non tiveron resposta, reiterando que fala do 

alcantarillado porque diso entende algo. Refírese o sr. Guerra ao alcantarillado de 

Vilela e sinala que co que se gastou recolle a metade da auga e quedan seis usuarios 

sen servizo, cando se tería que ter feito pola parte de abaixo, engadindo que non fai 

falta ser enxeñeiro. Sinala o sr. Guerra que á sra. Lemus lle da a risa e presume de 

urbanismo, fala do “obxectivo 2030”, cando esta concelleira está no 1930 trazando 

alcantarillados. Di o sr. Guerra que viña coa intención de non enfadarse, porque 

bastante choio ten coa súa empresa, e teñen que estar así. O sr. Guerra dille á sra. 

Lemus que se fora cos cartos seus iría perfecto, porén como é con cartos dos outros. 

Remata o sr. Guerra sinalando que hai que falar coa xente engadindo que ese don o 

teñen os do PP, falar coa xente. 

 

O sr. alcalde explica que falar coa xente non sabe, porén coa concelleira se ve que 

non, porque a data de execución da obra non foi capaz de dicila o sr. Guerra. 

 

O sr. Guerra di que mira que teñen agora unha presa cunha senda que será non de 

900 metros senón de 1000, engadindo que se fará este ano. 

 

O sr. alcalde di que xa se ia a facer o ano pasado. Explica, en relación co alcantarillado 

do Ferreiriño, que o concello fai o alcantarillado cos cartos que ten e cóbralle aos 

veciños pola auga menos do que lle costa, porén nos recibos da auga que lle pasan 

aos veciños todos os meses vai o canón da auga, que puxo o PP para financiar as 

infraestruturas básicas de saneamento, estándose en Teo esperando pola primeira que 

se financien con ese canón. O sr. alcalde dille ao sr. Guerra que xa que fala tanto coa 

xente, pode aproveitar e dicirllo a Conselleira cando fale con ela, e lle pregunte 

ademais cando vai a facer a senda e onde van os cartos que todos pagan para facer as 

infraestruturas. 

  

O sr. alcalde pídelle ao sr. Guerra que non fale de tubos tóxicos, porque é moi serio, 

porque non hai ningún tubo tóxico. Si hai tubos que non se poden poñer en 

funcionamento porque teñen un compoñente metálico, non tóxico, porque o aluminio 

non é tóxico, pero en todo caso o sr. Guerra o que pode dicir é o que quere facer, e se 



 

 - 10 - 

quere aperturar a tubaria, pois será baixa a responsabilidade do sr. Guerra, porque 

dende o concello estase esperando o permiso de sanidade.  

 

O sr. Sánchez pregunta cando se pon. 

 

O sr. alcalde di que cando Sanidade de permiso. 

 

O sr. alcalde di que el responde do que de el depende e el non é do partido da 

Delegación de sanidade, engadindo que xa que os do PP teñen tanta facilidade e tanto 

don de xentes para falar con todo o mundo ao mesmo tempo que van a facer o 

recorrido por todas as dependencias, deberían ir á Delegación de sanidade e 

preguntarlle cando van a dar o permiso para a posta en marcha. Reitera o sr. alcalde 

que non vai a depender do concello senón da Consellaría de sanidade que é a que ten 

que autorizala. 

 

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

unanimidade dos seus membros, acorda instar á Axencia Galega de 

Infraestruturas, da Xunta de Galicia a: 

1.- A trasladar ao Concello de Teo na maior brevidade, o proxecto “Itinerario 

peonil e ciclista na AC-841. Consultorio local Pontevea (Reis)- Pontevea Norte. 

P.Q. 10+500 a 10+950”, co fin de coñecer o trazado previsto no mesmo. 

2.- A manter o trazado solicitado polo Concello, desde o centro de saúde de 

Pontevea ata o Ferreiriño. 

3.- A executar con celeridade dita senda, fundamental para a seguridade viaria na 

parroquia de Reis. 

4.- Que complete o trazado de senda peonil na AC-841, ao longo de todo o termo 

municipal de Teo. 

 

6.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA SONDETEO-ANOVA E PSdeG-PSOE POLA 

BIODIVERSIDADE FRONTE Á EUCALIPTIZACIÓN. 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de administración, transportes, comercio, 

turismo e emprego, D.ª Concepción García Vázquez.  
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A sra. García  da conta da moción de Son de Teo-Anova e PSdeG-PSOE, de 17 de 

marzo de 2017 (rex. entrada nº 2045), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, comunicación, lingua e medio 

natural de 23 de marzo de 2017. 

“MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO MUNICIPAL SON DE TEO- ANOVA E 
PSdeG-PSOE 

MOCIÓN POLA BIODIVERSIDADE FRONTE A EUCALIPTIZACIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Co Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto entra en vigor o Catálogo Español de 

Especies Exóticas e Invasoras, co obxecto de reforzar a protección do medio ambiente 

e a biodiversidade. O problema causado por esas especies foi considerado prioritario 

dentro da Estratexia da Biodiversidade da Unión Europea para o ano 2020, aprobando 

o Regulamento 2016/1141 sobre especies exóticas e invasoras. 

Dende os anos 60, Galiza, Asturias, norte e centro de Portugal e sur-oeste de 

Andalucía foron territorios repoboados coa especie exótica eucalipto, para abastecer as 

fábricas de pasta de papel con esta madeira. O que nun principio pareceu que se 

trataba de dispor dun número determinado de hectáreas desa especie, co paso do 

tempo foi incrementándose exponencialmente. Dende as 130.000 ha. do ano 1973, 

segundo o primeiro inventario forestal do estado (IFN), en 2016 chega a ocupar na 

Galiza máis de 400.000 ha. entre masas puras e mixtas (con outras especies), o que 

representa practicamente a quinta parte do monte galego. E dicir, os eucaliptais 

medraron en superficie un 300% en 43 anos. 

Dito incremento asóciase a varias causas. Aparte das repoboacións voluntarias 

apoiadas e subvencionadas dende a administración como único cultivo forestal 

alternativo, destaca o avance descontrolado cara a terras abandonadas por 

espallamento da semente, agravado polos incendios forestais, cando se dan as 

mellores condicións de propagación pola velocidade do lume e o lanzamento de 

muxicas (poden chegar a máis dun km, cos conseguintes riscos para a poboación do 

entorno)  
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Nos últimos 40 anos, a superficie invadida pola semente de eucalipto só a 

consecuencia dos lumes forestais estímase en máis de 25.000 ha, aumentando o 

avance descontrolado desta especie. Ademais, os eucaliptais convértense en terreos 

con escasa biodiversidade, debido aos aceites esenciais das follas, que forman ao caer 

unha capa sobre o chan cunha baixa taxa de descomposición. Por outra banda, as 

raíces procuran humidade e auga chegando a percorrer máis de 50 m en eucaliptos de 

25 m de altura, penetrando en depósitos e manaciais, e creando unha maraña 

superficial que impide a filtración das augas cara aos acuíferos.  

Dende o punto de vista económico, cómpre engadir que moitos dos eucaliptais que 

pasaron dos tres aproveitamentos (tres cortas), pola perda de rendibilidade para o 

propietario quedan totalmente descoidados, con proliferación de abrochos de cepa, 

xerando espazos impenetrables de varas carentes de valor económico que fican nese 

estado ata que volven ser pasto do lume, incrementado a superficie de áreas 

degradadas. Na actualidade, aproximadamente 175.000 ha con eucaliptos están nesta 

situación. 

O Plan Forestal de Galiza de 1992, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego 

para un período de 40 anos, que contemplaba poñer freo ás repoboacións de eucalipto, 

resultou un auténtico fracaso. Partía das referencias do Inventario Forestal Nacional 

(IFN) do ano 1986, onde os eucaliptais ocupaban 220.000 ha (a proliferación xa era 

notoria dende o inventario anterior). Analizando a secuencia evolutiva dos eucaliptais 

entre masas puras e mixtas na Galiza: 

1973: I Inventario Forestal Nacional: 131.800 hectáreas. 

1986: II Inventario Forestal Nacional: 220.000 hectáreas. 

1998: III Inventario Forestal Nacional: 350.000 hectáreas. 

2016: Máis de 400.000 ha.  

Evidénciase que no período de control previsto no Plan Forestal de Galiza, só entre 

1992 (ano da súa publicación) e 1998, a superficie de eucalipto aumenta en 60.000 

hectáreas; é dicir, en seis anos excédense as previsións totais do plan de 40 anos.  
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Asemade, a proliferación do eucalipto ven acompañada de pragas e enfermidades, 

(algunhas foráneas, que chegaron coa importación de madeira desa especie), insectos 

como a Phoracantha semipunctata, o Gonipterus scutellatus (gorgullo do eucalipto) e 

fungos. Isto leva aos produtores e ás empresas pasteiras a aplicar insecticidas e 

funxicidas de forma extensiva e intensiva, con grande contestación social por empregar 

glifosato (de efectos nocivos para a saúde animal) para diminuír a carga do 

sotobosque, flufenoxurón (co nome comercial de “Cascade”, altamente perigoso) para 

combater o gorgullo, e a loita biolóxica coa solta de avispillas Anaphens nitens, insecto 

foráneo. 

A FAO tense pronunciado sobre as plantacións de eucaliptais novos (12-15 anos), que 

son os que chegan á quenda de corta ideal das fábricas de pasta de papel. Segundo a 

FAO, estas especies de medra rápida “non regulan tan ben o caudal hídrico coma os 

bosques naturais, as fortes e longas raíces superficiais fan que compitan coa 

vexetación rasante e cos cultivos veciños cando a auga escasea. Os eucaliptos non 

dan bos resultados para conter a erosión en condicións de seca, rematan coa 

vexetación rasante absorbendo a auga coas súas raíces. A tala continuada de 

eucaliptos a matarrasa (único método de tala utilizado), orixina un rápido esgotamento 

dos nutrientes do solo e impide o desenvolvemento de prantas-herbas de ciclo anual. 

Os eucaliptos desprazan os ecosistemas anteriores, apenas se constata a existencia 

de fauna, e reducen a biodiversidade”. 

Se analizamos a aplicación do Convenio Europeo da Paisaxe, Florencia 2000, que 

entrou en vigor no Estado en 2008, adaptado na Galiza coa Lei 07/2008 de Protección 

da Paisaxe de Galiza, e a Directiva Europea 2014/52/UE que avalía os proxectos 

públicos e privados sobre o medio ambiente, sendo de aplicación as repoboacións e 

intervencións nos montes, pode comprobarse que as administracións responsables fan 

caso omiso das recomendacións. É evidente o impacto que as repoboacións con 

eucaliptos e o seu espallamento tiveron, teñen e terán sobre o territorio galego de non 

modificarse as condicións actuais, nas que se ignoran os aspectos recollidos nas 

directivas europeas e na lexislación estatal e autonómica en materia de protección da 

paisaxe, e que dan como resultado centos de hectáreas continuadas, moitas delas 

afectadas por pragas, producindo anormalidades ambientais como a diminución dos 
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caudais de pozos e mananciais, solos sen biodiversidade, carencia de fauna, 

contaminación por tratamentos químicos, etc. 

Polo tanto, existen motivacións suficientes para que o Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural e Mariño proceda á inclusión do eucalipto como especie exótica e invasora 

no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras do Estado Español, e de non ser así, 

que o Parlamento do estado español se pronuncie sobre o asunto. Ademais, proponse 

a adopción das medidas inmediatas URXENTES que se enumeran a continuación, 

mentres non se elabore unha nova normativa reguladora que as inclúa na Lei de 

Montes. 

Por todo o exposto, proponse ao Pleno do Concello de Teo a adopción do seguinte  

ACORDO 

Primeiro.- Aprobar a declaración do Concello de Teo: “Menos eucalipto e máis 

biodiversidade” nos seguintes termos: Co fin de frear o esgotamento e desertización do 

solo e a ameaza ecolóxica que a especie exótica do eucalipto supón para os nosos 

ecosistemas, o Concello de Teo declárase a prol da biodiversidade, do mantemento, 

conservación e recuperación sostible da flora e a fauna autóctona da nosa terra.  

Segundo.- Solicitar do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño a inscrición 

do eucalipto no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras do estado español. 

Terceiro.- Trala inclusión no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras, e tendo en 

conta o impacto que podería ter tal resolución sobre algúns propietarios de montes, 

mentres non se elabore unha normativa para regular a superficie ocupada polo 

eucalipto adoptaranse as seguintes medidas de carácter urxente, mediante normativa 

vinculante para as comunidades autónomas: 

- Paralización de novas plantacións de eucalipto. 

- Eliminación desta especie dos espazos sensibles (os incluídos na Lei de Espazos 

Naturais e Rede Natura). 
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- Eliminación do eucalipto nun prazo de cinco anos das terras agrarias ocupadas dende 

o I Inventario Forestal Español, como primeiro paso na recuperación destes terreos. 

- Eliminación desta especie nun radio de 100 m dos mananciais e marxes de regatos e 

ríos nun prazo de cinco anos. 

- Ruptura da continuidade das masas forestais de eucalipto en montes veciñais en man 

común cada cinco hectáreas, con distancias mínimas de separación entre masas de 

100 metros sen esa especie, e en terreos privados particulares cunha separación de 25 

metros cada 0,5 hectáreas ocupadas por eucaliptos. 

- Separación de 200 metros de calquera ben inmoble, dos pastos e das zonas agrarias. 

- Instar ás administracións a que se doten de orzamento destinado a conceder axudas 

para o cumprimento destas medidas.  

Cuarto.- Trasladar este acordo á Consellería de Medio Ambiente, á Consellaría de 

Medio Rural, ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, e ao Parlamento 

Europeo co obxecto de que esta especie se inclúa tamén dentro do Catálogo Europeo 

de Especies Exóticas e Invasoras”. 

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

amosa a súa conformidade coa moción, engadindo que se está presentando nestes 

días noutros concellos, por exemplo Poio, Moaña, e o BNG mantén a súa posición 

contra á eucaliptización, sendo unha posición clara dende sempre. O eucalipto, como 

amosan as cifras da moción, é unha praga que se está estendendo de tal maneira que 

debería de preocupar a todos e todas porque todos e todas coñecen os males do 

eucalipto ou alomenos unha parte. Salienta o sr. Fernández que en ocasións parece 

que se está en contra das persoas que plantan eucaliptos, e non é iso, xa que non é 

tanto o particular que planta eucaliptos, a nivel micro, porque considera que é máis 

rendible, non é tanto iso senón que o que se reclama é unha  actuación dende a 

Administración contundente, da mesma forma que se prohiben moitas outras cousas, 

como edificar onde se queira, ou plantar o que se queira nas propiedades de cada un, 

tamén se pode intervir no tema da plantación de eucaliptos. Remata o sr. Fernández 
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sinalando que é un tema importante de prohibición e tamén de concienciación, e así se 

avanzará tamén na redución desa praga. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo 

á moción. 

 

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

grupo D.ª María Vázquez Rey. 

 

A sra. Vázquez di que ten entendido que medio rural xa estaba iniciando algo para este 

regulamento, non so dos eucaliptos, senón con algunha especie máis, e anuncia a 

abstención do seu grupo. 

 

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

dez votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete 

abstencións (7 PP), acorda: 

Primeiro.- Aprobar a declaración do Concello de Teo: “Menos eucalipto e máis 

biodiversidade” nos seguintes termos: Co fin de frear o esgotamento e 

desertización do solo e a ameaza ecolóxica que a especie exótica do eucalipto 

supón para os nosos ecosistemas, o Concello de Teo declárase a prol da 

biodiversidade, do mantemento, conservación e recuperación sostible da flora e 

a fauna autóctona da nosa terra.  

Segundo.- Solicitar do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño a 

inscrición do eucalipto no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras do estado 

español. 

Terceiro.- Trala inclusión no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras, e tendo 

en conta o impacto que podería ter tal resolución sobre algúns propietarios de 

montes, mentres non se elabore unha normativa para regular a superficie 

ocupada polo eucalipto adoptaranse as seguintes medidas de carácter urxente, 

mediante normativa vinculante para as comunidades autónomas: 
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- Paralización de novas plantacións de eucalipto. 

- Eliminación desta especie dos espazos sensibles (os incluídos na Lei de 

Espazos Naturais e Rede Natura). 

- Eliminación do eucalipto nun prazo de cinco anos das terras agrarias ocupadas 

dende o I Inventario Forestal Español, como primeiro paso na recuperación 

destes terreos. 

- Eliminación desta especie nun radio de 100 m dos mananciais e marxes de 

regatos e ríos nun prazo de cinco anos. 

- Ruptura da continuidade das masas forestais de eucalipto en montes veciñais 

en man común cada cinco hectáreas, con distancias mínimas de separación 

entre masas de 100 metros sen esa especie, e en terreos privados particulares 

cunha separación de 25 metros cada 0,5 hectáreas ocupadas por eucaliptos. 

- Separación de 200 metros de calquera ben inmoble, dos pastos e das zonas 

agrarias. 

- Instar ás administracións a que se doten de orzamento destinado a conceder 

axudas para o cumprimento destas medidas.  

Cuarto.- Trasladar este acordo á Consellería de Medio Ambiente, á Consellaría de 

Medio Rural, ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, e ao 

Parlamento Europeo co obxecto de que esta especie se inclúa tamén dentro do 

Catálogo Europeo de Especies Exóticas e Invasoras. 

7.- DITAME DA MOCIÓN GRUPO MIXTO RELATIVA A DOTAR A TEO DUN 

CENTRO DE DÍA PÚBLICO PARA ATENDER A PERSOAS MAIORES EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

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

Baz.  
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O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 13 de marzo de 2017 (rex. 

entrada nº 1933, de 14/03/2017), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, 

sostibilidade e servizos básicos de 23 de marzo de 2017. 

“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 a dotar a Teo 

dun centro de día público para atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un dos temas recorrentes nos últimos anos na Corporación municipal de Teo, e no que 

teñen coincidido todos os grupos políticos, é a necesidade dun centro de día para atender a 

persoas maiores en situación de dependencia. 

Pasa o tempo e a constatación da necesidade quedou niso, e nomeadamente desde 2009 

cando o goberno do PP na Xunta decidiu rachar todo o que estaba feito. Cando só faltaba licitar 

a obra xa orzamentada, o goberno de Núñez Feijoo tomou a decisión de que Teo non debía ter un 

centro de día, anulou o convenio e todo o traballo feito quedou en nada. Así pois, había un 

convenio para a construción dun centro de día na parroquia de Calo, e o novo goberno da Xunta 

optou por anulalo xerando o que consideramos como unha débeda cos veciños e veciñas de Teo, 

pois se daquela era necesario hoxe é moito máis. 

Despois de tantas mocións, (a última en xullo de 2015), rogos, preguntas, promesas 

electorais (incluso realizadas polo propio Núñez Feijóo na campaña das municipais de 2015), 

Teo segue sen este recurso fundamental. 

Tendo isto en conta, o BNG formulou en decembro de 2016 unha emenda aos orzamentos 

da Xunta para 2017, para a posta en funcionamento dun centro de día en Teo, que volveu rexeitar 

o PP no Parlamento de Galiza. Por isto, o BNG de Teo iniciou unha campaña social de recollida 

de sinaturas para mobilizar aos veciños e veciñas do noso concello na reclamación do centro do 

día, constatando nesta campaña que é un clamor social a demanda deste recurso para a atención 

ás persoas maiores dependentes e para a conciliación da vida laboral e familiar. 
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Así pois, máis unha vez o BNG de Teo considera imprescindíbel un novo acordo plenario 

para solicitarlle á Xunta de Galiza que atenda a demanda dos veciños e veciñas para dotar a Teo 

dun centro de día público para a atención ás persoas dependentes. 

En consecuencia, o BNG de Teo propón ao Pleno da Corporación municipal a adopción 

do seguinte 

ACORDO: 

1. Instar á Xunta de Galiza a que constrúa e/ou poña en funcionamento un centro de día 

público en Teo para atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

2. Instar ao goberno municipal a que manteña o seu compromiso de colaboración para a 

construción deste equipamento. 

3. Trasladar o acordo ao presidente da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentarios do 

Parlamento de Galiza”. 

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

anuncia o apoio do seu grupo. Sinala que é verdade que non por recorrente é menos 

necesaria a moción. Agarda a sra. Lemus que este incumprimento de anos con Teo 

nalgun momento teña algunha resposta mais que as meras frases de campaña 

electoral que, como se ve, as leva o vento e pouco máis. 

 

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

D.ª Mª Dolores Nariño Facal. 

 

A sra. Nariño sinala que como grupo están de acordo en que se trata de demandas dos 

veciños, e di que lle gustaría saber se se coñece cales son os datos reais das 

solicitudes dos veciños para este centro, porque tratándose deste tema se debe ser 

rigoroso e serio. Sinala a sra. Nariño que tamén lle gustaría expoñer que o equipo de 

goberno leva 10 anos gobernando, e en relación ás necesidades dos maiores tamén é 

de rigorosa importancia un centro sociocomunitario que parece que nunca se fala del e 

sorprende que concellos coa metade de habitantes o teñen e dan resposta a algunha 

das demandas existentes dos maiores, coma non estar solos, ter un lugar onde 



 

 - 20 - 

reunirse, un lugar onde pasar parte do día e en ocasións suplir esas carencias das que 

se fala, etc. Á sra. Nariño gustaríalle que todos os grupos políticos estivesen de acordo 

en que quizais sería un compromiso por parte do goberno que se podería levar algo 

adiante, con poucos recursos. Salienta a sra. Nariño que aínda que non din que non 

exista necesidade dun centro de día, ese compromiso é importante e hoxe por hoxe 

unha prioridade sería un centro sociocomunitario, como teñen outros concellos en 

pleno funcionamento. 

 

Intervén o  concelleiro de Son de Teo-ANOVA, sr. Iglesias, quen anuncia o apoio do 

seu grupo, engadindo que se trata dunha débeda de máis de dez anos para persoas 

con dependencia no concello de Teo. Salienta que En marea tamén fixo unha emenda 

aos orzamentos do 2017 para que se dotara de fondos a varios centros de día do pais, 

sete ou oito, entre eles o de Teo. Explica que nesta lexislatura o sr. alcalde e el mesmo 

se entrevistaron con Coro Piñeiro reclamando que se efectivizara este equipamento 

para o sistema de dependencia en Teo e se lles dixo que non había cartos e que non 

se ían a construír estes equipamentos en Galicia. Salienta o sr. Iglesias que concellos 

como Teo e Ames non teñen ningún equipamento público, aínda que sí privados, e así 

os veciños de Teo teñen que ir a Urdilde. En relación ao dito pola sra. Nariño sobre se 

teñen datos, o sr. Iglesias explica que hai unha persoa que colle todos os días o 

microbús e viaxa a Urdilde, a onde chega, despois de varias paradas, unha hora 

despois, polo que é normal que a xente non solicite un recurso como ese, tendo en 

conta o grado de inoperancia e o grado de dificultade de acceso. Isto provoca que se 

sobrecarguen outros servizos que non son idóneos, como a axuda no fogar, porque a 

xente que tería como recurso idóneo un centro de día, nesa situación non o solicitan 

porque está en Urdilde e 1,5 horas para ir e o mesmo para voltar é absolutamente 

penoso e custoso. Reitera o sr. Iglesias que nin Ames nin Teo teñen ningún tipo de 

equipamento, sendo un tema bastante sangrante. Tratándose do centro 

sociocomunitario explica que se trata de recursos que están planificados desde o Plan 

concertado e que o Concello de Teo ten dous que son as Casas comúns de Oza e de 

Rarís, e como tales foron financiadas con cargo ao plan concertado 2006-2007. Explica 

que outra cousa é o que se entenda como centro sociocomunitario, porque tería que 

estar financiado o persoal con cargo á subvención de servizos sociais da Xunta, que 

non se aumenta dende o ano 2004. Sinala que con fondos municipais non se pode 
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abrir un centro sociocomunitario como recurso que aparece recollido na Lei de servizos 

sociais, e optouse por abrir as actividades de envellecemento activo, por dispersalas e 

así actualmente existen 17 actividades de exercicio terapéutico, 5 de estimulación 

cognitiva, 1 de pintura, 1 de galego e 1 de palillos. Polo tanto en vez de centralizar 

optouse por descentralizar e así todos as parroquias teñen eses servizos. Salienta o sr. 

Iglesias que ata aquí se pode chegar con fondos municipais e que o se quere é un 

centro sociocomunitario, con persoal de atención, iso non pode ser asumido con fondos 

municipais  

 

O sr. Fernández di que el vai seguir co tema do centro de día público en Teo, partindo 

do que di a sra. Nariño de ser rigoroso e serio, xa que no ano 2017, 8 anos despois do 

ano 2009, os/as veciños/as de Teo seguen sen o centro de día público. 

 

Refírese o sr. Fernández ao que se di de que non se fixera nada, e sinala que o 29 de 

xuño de 2007 ditouse unha Providencia da alcaldía de inicio do expediente de cesión 

da parcela, emitiuse informe do arquitecto municipal sobre a idoneidade da parcela, o 3 

de xullo, e informe xurídico, do 6 de xullo do mesmo ano, aprobouse  en Pleno a cesión 

da parcela, coa única abstención de IN-Teo, o 24 de xuño de 2008, asinouse o 

protocolo  entre o concello de Teo e o IGVS para a construción do centro de día nunha 

parcela en Campos de Mirabel, o 2 de xuño dese ano houbo reunión co Director do 

IGVS polo que se acepta a cesión do concello, indicando que estaba todo correcto. No 

primeiro trimestre de 2009 redáctase o proxecto básico e en marzo de 2009 gaña as 

eleccións o PP e cancelan o proxecto, o que se comunica nunha reunión o 15 de 

setembro do 2009, no que se di que de todos os centros de día previstos en Galicia, un 

total de oito, catro serán rematados e catro non, entre eles o de Teo. Salienta o sr. 

Fernández que esa é a rigorosidade e seriedade do PP con Teo. Explica o sr. 

Fernández que 8 anos despois se segue sen centro de día en Teo e hai máis de 3.000 

persoa maiores de 65 anos, existindo concellos con menos habitantes que contan cun 

centro de día público. Sinala o sr. Fernández que, tal  e como dixo o sr. Iglesias, unha 

peregrinase á Urdilde é moi heavy. Salienta que el tamén fala cos veciños, quizais non 

tanto como os do PP, que presumen diso, e lle comentan as situacións que teñen, 

nalgún casos dramáticas, porque teñen que deixar de traballar para atender ás persoas 

maiores, porque para levala a Urdilde é mellor deixar de traballar. 
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Reitera o sr. Fernández que se trata dunha necesidade e un tema que se ten que tratar 

en serio. Considera que é preciso un acordo desta corporación para recordarlle aos 

sres. e sras. que tomaron unha decisión política de non facer centro de día que a 

reconsideren e lle devolvan aos/as veciños/as de Teo o que lles corresponde, un centro 

de día público.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do PP, sra. Nariño, quen 

sinala que ela non dixo que non fose necesario senón que o que di é que hai concellos 

coa metade de habitantes que teñen centros sociais que funcionan, é verdade que 

estar centralizados e o seu funcionamento é diferente ao que explicou o sr. Iglesias, en 

canto á descentralización das actividade, e así en Teo e podería pensar en 

centralizalas e buscar outro tipo de funcionamento. Salienta que o feito de desprazarse 

é moi dificultoso, é o de Urdilde é algo que pon trabas, porén quizais hai que pensar se 

entre todos se pode portar un grao de arena e ver se se pode facer algo máis. Remata 

a sra. Nariño a súa intervención, anunciando o apoio do seu grupo. 

 

O sr. alcalde salienta que a sra. Nariño falou de ser rigorosos, sobre todo para ver 

canta xente estaba afectada, porén lle pediría ao PP que fora igual de rigoroso, xa que 

lembra unha foto do sr. Guerra co sr. Feijjo , no pavillón dos Tilos, dicindo que ia a 

haber un centro de día en cada un dos concellos de máis de cinco mil habitantes, e 

pregunta onde está a rigorosidade, engadindo que xa están acostumados, porque 

primeiro o centro de día, despois o centro de saúde. Sinala o sr. alcalde que hai dúas 

parcelas cedidas, unha para o centro de día e outra para o centro de saúde, e se segue 

esperando, esperando que nalgún momento esas promesas e esa rigorosidade do PP 

lles leva a algunha parte. 

 

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

unanimidade dos seus membros, acorda: 

1.- Instar á Xunta de Galiza a que constrúa e/ou poña en funcionamento un centro 

de día público en Teo para atender a persoas maiores en situación de 

dependencia. 
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2.- Instar ao goberno municipal a que manteña o seu compromiso de colaboración 

para a construción deste equipamento. 

3.- Trasladar o acordo ao presidente da Xunta de Galiza e aos grupos 

parlamentarios do Parlamento de Galiza. 

 

8.- 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. 

 

1.- O concelleiro do PP, sr. Guerra, di que o seu grupo ten unha moción de urxencia, e 

procedese a repartir a mesma aos distintos grupos municipais.  

 

O sr. alcalde di que en primeiro lugar procede xustificar a urxencia. 

 

O sr. Guerra di que se lles pasou e pídelle aos grupos municipais que teñan a ben 

aceptar a moción.  

 

Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, con quince votos a 

favor (7 Son de Teo-Anova, 6 PP e 2 PSdeG-PSOE) e unha abstención (1 grupo 

mixto) e quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda 

que se proceda ao debate e posterior votación da moción do grupo municipal do 

PP sobre a mellora da estrada DP-8201. 

 

O sr. Guerra da conta da moción do seu grupo sobre a mellora da estrada DP-820 que 

se recolle a continuación. 

 

“José Manuel Guerra Calvelo, en calidade de voceiro do grupo municipal popular, 

considerando o establecido no Regulamento Orgánico Municipal de Teo, presenta a 

seguinte Moción relativa á mellora da estrada DP-8201. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A estrada DP-8201 ten unha función prioritaria como eixo vertebrador do sur do noso 

Concello. Trátase dunha vía moi transitada no municipio que dá servizo a unha 

poboación de máis de 2.000 veciños de cinco parroquias: Oza, Vilariño, Santa María de 

Teo, Bamonde e Lucí.  

 

Centrando a atención no tramo de discorre entre a rotonda da autovía situada en O 

Piro (Oza) e o punto que enlaza coa estrada AC-241 (Ponte Ulla-Pontevea), 

achámonos perante un viario con puntos especialmente estreitos e firme moi irregular 

que merman notoriamente a seguridade en moitas zonas dos 4,6 km. aproximados nos 

que se estende. Este feito provoca que vehículos de grandes dimensións vexan certas 

dificultades no seu tránsito provocando accidentes, como foi constatado en datas 

recentes cun autobús escolar. 

 

Pero máis aló de vertebrar o sur do municipio, convén engadir outro factor relevante 

desta estrada, determinado por ser a infraestrutura que conecta co municipio de Vedra. 

Tendo en consideración o exposto, propoñemos ao Pleno Municipal de Teo o seguinte: 

ACORDO 

Instar ao Goberno da Deputación Provincial a iniciar os trámites precisos e xestións 

oportunas para promover unha obra de mellora do viario no que se contemple o 

ensanchamento da estrada DP-8201 no tramo que discorre entre os puntos sinalados” 

 

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

di que hai que mirar o que son os argumentos, e os argumentos utilizados polo PP 

noutras mocións neste Pleno de hoxe. Sinala que diría aquilo de que non gobernaron 

anos na Deputación, non tiveron tempo para facelo e veñen agora pedindo isto, xa que 

como argumenta o PP estiveron anos gobernando e non fixeron nada, e os argumentos 

son así e a política é así, non acreditándose nesa forma de argumentar. Di o sr. 

Fernández que, sinalado isto, non ten nada máis que dicir, porque todo o que supoña 

darlle servizos aos veciños e melloralos, non hai problema, se pide el el o vai a apoiar  

 

A sra. Lemus di que vai a apoiar a moción, engadindo que en todo caso lle gustaría 

facer unha emenda in voce de substitución, que se recolle a continuación: 
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“Instar ao goberno da Deputación Provincial a iniciar os trámites preciso e xestións 

oportunas para promover obras de mellora dos viarios de titularidade provincial que 

transcorren polo termo municipal de Teo”. 

 

Cree a sra. Lemus que non é unicamente o problema de Teo senón que existen moitas 

estradas provinciais perigosas. Por parte de Deputación xa se están facendo proxectos 

para mellorar algún tramo con ampliación e con cambio de trazado, que será sometido 

a exposición pública nos vindeiros meses, porén é necesario. Lembra que este é un 

tema de moitísimos anos, dunha herdanza de estradas provinciais de carros que son 

as que dan a vinculación entre parroquias 

 

O sr. alcalde di que está de acordo coa emenda presentada pola sra. Lemus, 

engadindo que é certo que valoran e están de acordo co que di a moción, porén é 

perfectamente aplicable por exemplo ao tramo entre o Aido e Cornide ou a situación 

que se da no entorno da Igrexa de Cacheiras onde o índice de perigosidade ten 

producido incluso algún morto.  

 

O sr. Guerra di que están perfectamente de acordo con iso, lembrando que o sr. Blanco 

xa fixera moitos movementos con iso do Aido e coa de Cacheiras, engadindo que esta 

tamén o precisa porque nas curvas de Cascalleira non sabe como non hai unha 

desgracia. Sinala que a sra. Lemus ten razón e nos últimos 50 anos a estrada está 

exactamente igual, pintándose as liñas laterais e nada máis. 

 

O sr. alcalde di que procede someter a votación da moción, debéndose proceder 

previamente a votar o texto da emenda. 

Co permiso da Presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, para poñer de 

manifesto que, en aplicación do ROF e do ROM, as moción non son susceptibles de 

ser emendadas.  

 

Aclarado este punto a concelleira do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, retira a emenda 

formulada. 
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De acordo co exposto, sométese a votación a moción do grupo  municipal do PP sobre 

a mellora da estrada DP-8201. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), acorda 

instar ao Goberno da Deputación Provincial a iniciar os trámites precisos e 

xestións oportunas para promover unha obra de mellora do viario no que se 

contemple o ensanchamento da estrada DP-8201 no tramo que discorre entre os 

puntos sinalado. 

 

2.- Preguntado polo sr. alcalde o sr. Sánchez di que o seu grupo ten outra moción de 

urxencia. 

 

Procede o sr. Sánchez a repartir a citada moción relativa á segregación ou división de 

parcelas. 

 

O sr. alcalde di que procede xustificar a urxencia. 

 

O sr. Sánchez di que con respecto a argumentación da urxencia cabe dicir que a 

veciñanza de Cacheiras, por quen se motivou iniciar as xestións relativas a esta 

moción, ven demandando esta cuestión dende hai moito tempo. Consideran que é un 

aspecto de grande relevancia para a veciñanza e consideran igualmente que non pode 

demorarse máis, porque se a trouxeran no vindeira Pleno, xa se estaría no mes de 

maio, practicamente o verán estaría polo medio e nos meteriamos en setembro como 

momento real de iniciar as xestións correspondentes a esta moción. 

 

Co permiso da presidencia interveño eu, secretaria da Corporación, para poñer de 

manifesto que ao meu xuízo a moción proposta non é tal, senón que se trata dun rogo. 

Lémbrase que este tema xa foi exposto pola que subscribe, reiteradamente, aos 

distintos grupos, expoñéndollo e asesorando así mesmo ao sr. alcalde cando se 

confecciona a orde do día. Procédese a facer unha resumida aclaración do que é unha 

proposta, unha proposición e unha moción, coa necesidade nestes dous últimos casos 
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de que o pleno ratifique a súa inclusión na orde do día, por maioría simple, no primeiro 

caso, e ratifique a urxencia, por maioría absoluta, no segundo.  

 

Lémbraselle ás/aos sras./sres. Concelleiras/os a importancia da xustificación das 

urxencias das mocións, habida conta de que, a diferenza das propostas, que pasan 

pola correspondente Comisión Informativa, converténdose en ditames, e das 

proposicións, que se incorporan na orde do día, pode acontecer, como é neste caso, 

que a toma de coñecemento polos concelleiros/as das moción a se produza na propia 

sesión plenaria na que se pretende tratar, importancia da xustificación das mocións en 

xeral, de acordo co exposto, e en particular dende o punto de vista do dereitos de 

participación política das/os concelleiras/os. 

 

O sr. Sánchez di que polo que se refire a urxencia,  ten que recoñecer a súa sorpresa 

cando aquí en ningún momento se puxo en dúbida os argumentos que se deron acerca 

das urxencias e se alguén non lle gustou o argumentario do sr. Guerrra eles teñen 

tragado con outros argumentarios. 

 

O sr. alcalde di se xustificou a urxencia e ninguén cuestionou o tema da urxencia, polo 

que debería falar doutro tema. 

  

O sr. Sánchez di quede traer a moción a Pleno, fixo as correspondentes averiguacións, 

consultas técnicas a quen corresponde, e segundo o criterio do seu grupo consideran 

que se trata dunha moción e por iso a presentan como tal. Aclara que en todo caso non 

será el quen se atreva a contradicir o que di a sra. secretaria. Considera que, dende o 

seu punto de vista,  esta moción cumpre coas competencias do Pleno establecidas no 

artigo  12 do ROM, e por iso consideraron que era mocio´. Remata o sr. Sánchez 

solicitando que se lles argumente ou notifique legalmente o motivo polo cal non se trata 

dunha moción. 

 

O sr. alcalde salienta que como o sr. Sánchez, tal e como expuso, non vai a cuestionar 

á secretaria municipal, non hai nada que falar, existindo en todo caso un informe 

xurídico que se lle entregou recentemente sobre estas cuestións. 
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Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, para sinalar que, 

habida conta de que se trata dun tema tratado con todos os grupos, voume limitar, pola 

dúbida que poida ter o PP,  a dar lectura  á definición que tanto o ROF como o ROM 

dan do rogo sinalando que se trata da “a formulación dunha proposta de actuación 

dirixida a algún dos órganos de goberno municipal”. 

 

O sr. alcalde expón que, en función da interpretación que fai secretaría, considérase 

que se trata dun rogo, pasándose polo tanto ao punto de rogos e preguntas. 

 

9.- 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.- Di o sr. Fernández que quería solicitar a retirada dunhas sinais escolares en 

Solláns, na estrada de Solláns a Cabovila, porque está o edificio da escola pero non hai 

actividade escolar e hai unha sinal que indica que hai un espazo escolar polo que se 

solicita que se retire ou que, se se mantén que se explique a razón. 

 

2.- O sr. Fernández di que unhas/os veciñas/os de Recesende comentáronlle que lle 

preguntaron ao alcalde se era  posible facer unha permuta de terreos para un 

aparcadoiro para a igrexa e o cemiterio. 

 

O sr. alcalde explica que está en proceso,  existindo pronto unha resposta. 

 

O sr. Fernández pregunta se e é posible o que plantexan. 

 

O sr. alcalde resposta que ese é o tema clave. 

 

O sr. Fernández di que formula isto porque é algo que se fala en Recesende. 
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3.- Refírese o sr. Fernández ao repetidor de sinala de televisión que hai en Rarís e di 

que veciños de Coira e de Rial do Mato lle comentaron que seguen tendo moitos 

problemas coa sinal de televisión nesas zonas. Quere saber o sr. Fernández se o 

goberno municipal fixo algunha xestión e pide que se non se fixo que se faga algo 

canto antes. 

 

O sr. alcalde si que entende que ese repetidor non é municipal. 

 

O sr. Fernández di que da cobertura a unha zona do concello e aclara que afecta a 

Coira e a Rial do Mato. 

 

O sr. alcalde di que se mirará o tema e se falará con Retegal. 

 

4.- O sr. Fernández pide que dende o concello se inste á Xunta para que limpe os 

sumidoiros, cunetas e gabias da estrada AC841 que están tupidas en moitos puntos da 

estrada e sobre todo os sumidoiros vense tupidos. 

 

5.- O sr. Fernández di que se fai eco dunha reclamación veciñal dos Tilos en relación 

coa parada de autobús escolar na rotonda de Cobas, onde para en vez de parar na 

parada que hai habilitada para o autobús. Sinala que iso fai que si obstrúa o tráfico de 

vehículos e iso provoca unha situación de inseguridade para os vehículos e sobre todo 

para os nenos. 

 

O sr. alcalde pregunta se se trasladou dende o colexio. O sr. alcalde sinala que no que 

se refire ás paradas e o cumprimento dos horarios hai dirixirse directamente ao colexio. 

 

6.- O sr. Fernández refírese ao colector que se vai a facer en Luou e pregunta cándo 

está previsto facelo. 

 

A sra. Lemus di que, hai un ano, o 11 de marzo de 2016, mandouse o expediente do 

colector a Augas de Galicia. Explica que, como xa lle extranaba, comezouse a chamar 

en outubro, e nesa conversa tivo incluso que darlle o número de rexistro de entrada a 

Augas de Galicia porque sabían que estaba o expediente porén non sabían onde. 
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Despois de explicarlle que era una fase dunha obra proxectada por eles, decidiron 

buscar o expediente e tres semanas despois o atoparon. Dende aquela contactouse 

con eles unha vez por semana, porque o expediente está á firma pero pendente dunha 

supervisión. Salienta a sra. Lemus que o último que tivo que facer foi chamar á 

supervisora para que tratase o tema cun pouco de premura. Reitera a sra. Lemus que o 

único que falta é o de augas de Galicia, engadindo que se intentou por moitos sitios e 

que a supervisora lle dixo que estaría listo en breve e se non se solventa o único que 

quedar é ir por alí, porque o expediente non sae de augas de Galicia. 

 

O sr. Fernández di que vaiche bo. 

 

O sr. alcalde sinala que é o único que mantén bloqueado o tema. 

 

O sr. Fernández di que claro como tanto da para un ano que para outro ou para outro, 

engadindo que é un vicio do partido. 

 

7.- O sr. Fernández di que este día, cree que onte, parece que houbo movementos na 

urbanización que está abandonada, Val da Ramallosa, cunhas pedras e parece que 

caeu algo de barro e terra nun camiño. Pregunta o sr. Fernández se ese camiño é 

público. 

 

A sra. Lemus di que non houbo ningunha queixa. 

 

O sr. alcalde di que se é un camiño de dentro da urbanización está sen recepcionar. 

 

O sr. Fernández di que polo tanto é privado, entón non hai nada que dicir. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE. 

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

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

Os/as concelleiros/as do PP formulan os/as seguintes rogos e preguntas: 
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1.- O sr. Guerra di que unhas señoras pediron, reiteradamente, un semáforo en 

Cacheiras no supermercado A praza, enfronte onde hai un paso de peóns. 

 

O sr. alcalde di que hai que pedirllo á Xunta. 

 

2.- O sr. Guerra di que na travesía de Balcaide, no marxe esquerdo, baixando, uns 

veciños presentaron un último comunicado o 28 de xullo de 2016, sobre a auga e 

alcantarillado. Pregunta o sr. Guerra como está este tema. 

 

O sr. alcalde explica que en talleres barros a única comunicación que tivo cos 

afectados foi cando se fixo o trazado das Galanas, na parte de arriba, o compromiso 

era de poñerse ao longo do 2017 a ver se se podía executar esa segunda parte da 

nacional 550. 

 

3.- O sr. Guerra di que preguntan os veciños porque non se poñen os carteis cando se 

fan a obras e o importe, referíndose á obra que se fixo na nave municipal. 

 

O sr. alcalde pregunta se non ten cartel, engadindo que se non está posto se poñerá 

porque é un dos requisitos da subvención. 

 

4.- O sr. Guerra refírese á casa do finado Marcial Gallego, en Nespereira, e sinala que 

está invadida de malezas e hai ratas, culebras, etc. Pide que a ver se se poden 

localizar aos propietarios e o limpan. O sr. Guerra pregunta se non hai unha lei que 

permita desbrozalo e despois pasarlle a factura aos propietarios.  

 

O sr. alcalde di que con sentenza xudicial sí e sempre referido a perigo de incendio 

forestal. 

  

5.- O sr. Guerra di que a estrada de Fornelos a Lampai tamén está destrozada. 

 

6.- A sra. Nariño di que na urbanización de Penelas se fixo un amago de non se sabe 

que, unha chapuza, intentándose bachear pola urbanización, onde se foi parcheando o 

aglomerado, que o único que fai é pegarse as rodas dos coches. Entende a sra. Nariño 
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que se se quere arranxar hai que facer unha cousa ben feita pero para facer iso é 

mellor non facer nada. Aclara a sra. Nariño que eles pagan os impostos igual que os de 

Cobas, engadindo que se teña iso en conta. Explica que diante da súa casa tiraron 4 

pegotes soltos, non entendendo moi ben o obxecto da actuación. Pregunta a conta de 

que viña iso. 

 

7.- Di a sra. Nariño que no parque infantil de Penelas si que se puxo a baranda que se 

pediu, lembrando que se pedira tamén unha papeleira engadindo que cando se poida 

estaría ben facelo. 

 

8.- En relación co transporte escolar, a sra. Nariño di que uns rapaces que xusto os 

deixa o transporte escolar, baixando de Raxó a Procelas, estaban demandando a ver 

se os podían coller onde estaba a escola de Tras do Eixo.  

 

O sr. alcalde aclara que as solicitudes das paradas se fan dun curso para outro, polo 

que se queren modificar a parada que llo trasladen ao colexio agora, antes de que 

remate o curso. 

 

9.- A concelleira do PP, sra. Vázquez, pregunta se está estipulado por Augas de Teo 

algún período concreto para a limpeza da depuradora de Pontevea ou se so se fai 

cando chaman os veciños. 

  

O sr. alcalde di que existe un programa de mantemento, pero hai depuradores que por 

moito que limpes, teñen un problema, como a de Pontevea, por iso se van a meter 

bombeos, estando pendente do informe de estradas.  

 

10.- A sra. Vázquez pregunta se os pasos elevados que se fará nos Tilos igual que os 

que hai no instituto en Cacheiras ou os que hai no anexo en Recesende, cumpren a 

normativa vixente. 

  

A sra. Lemus resposta que si, engadindo que ten que quedar claro que hai unha 

confusión cos pasos de peóns sobreelevados e a normativa. Explica que hai unha Orde 
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do Ministerio de Fomento para as estradas estatais e é o que se ten en conta, aínda 

que non habería que aplicala, tratándose, en todo caso, de recomendacións. 

 

O sr. alcalde di que entende que non se refire aos pasos sobreelevados senón as 

bandas. 

 

A sra. Lemus di que calquera das dúas cosas cumpre. 

 

11.- A sra. Vázquez di que a policía local tiña un Renault Megán para patrullar, que se 

levou a arranxar e di que agora non se ve e pregunta se volveu, se non, ou se segue a 

arranxar. 

 

 O sr. alcalde di que o descoñece, sabendo unicamente que non está utilizable. 

 

Co permiso da alcaldía, a sra. García lembra que hai un coche da policía que se dou de 

baixa, fai un meses, antes do vencemento da póliza, porque non se podía amañar sen 

meter no vehículo máis do que custaba o propio vehículo. 

 

Pregunta a sra. Vázquez se se levou, non tiña arranxo, e non se arranxou. 

 

A sra. García di que chega un momento no que hai que tomar unha decisión sobre se é 

viable ou non é viable o arranxo, considerouse que non o era e polo tanto mandouse ao 

desguace. 

 

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 xeral 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  4/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 26 DE ABRIL DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e seis de abril de dous mil dezasete, 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

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. 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.ª María Vázquez Rey 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

ORDE DO DÍA: 

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 243/17 Á 325/17) 

2.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 

OPERACIONS COMERCIAIS, 1º TRIMESTRE DE 2017 

3.- DAR CONTA DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2016 

4.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA DE FORMA DE XESTIÓN DO SERVIZO DE 

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS 

MUNICIPAIS E PRÓRROGA TRANSITORIA DO CONTRATO  

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO ACORDO 

PLENARIO DE APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS 

OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE 

CONCELLOS) “POS+ 2017” 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONTEO-ANOVA DE 

REXEITAMENTO DE DETERMINADAS ACTUACIÓNS DA VALEDORA DO POBO 

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 e cinco minutos, declara público e aberto o 

acto. 
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O sr. alcalde desculpa a ausencia da concelleira do PP, D.ª María Vázquez Rey 

 

A continuación procédese a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 243/17 Á 325/17). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 24 de marzo ata o 20 de 

abril de 2017, que comprenden os números 243 ao 325, indicando o sr. alcalde que 

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

desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

2.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 

OPERACIONS COMERCIAIS, 1º TRIMESTRE DE 2017. 

O sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 4 de abril de 2017, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no primeiro 

trimestre de 2017, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan.  

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3.- DAR CONTA DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2016. 

O sr. alcalde da conta dos resultados da liquidación do exercicio 2016, segundo o 

documento incorporado ao expediente, de 5 de abril de 2016, que se reproduce a 

continuación. 

“DACIÓN DE CONTA 
 
Rafael Sisto Edreira, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do 
disposto no artigo 193.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL. 

DOU CONTA ao Pleno da Corporación dos resultados da Liquidación do exercicio 
2016, có seguinte resumo: 

1.-RESULTADO ORZAMENTARIO  
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A) RESULTADO ORZAMENTARIO 

1.-RESULTADO ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO 

a) operacións correntes 

 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 13.094.033,62 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 11.253.236,17 

RESULTADO ORZAMENTARIO 1 1.840.797,45 

 

b) operaciones de capital 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 389.578,72 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 1.153.886,61 

RESULTADO ORZAMENTARIO 2 -764.307,89 

 

Resultado Orzamentario Non Financeiro(1+2)…1. 076.489,56€ 

 

2.-RESULTADO ORZAMENTARIO FINANCEIRO 

a) activos financieros 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 0.00 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 0.00 

RESULTADO ORZAMENTARIO F.3 0.00 

 

b) pasivos financieros 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 68.000,00 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 373.175,91 

RESULTADO ORZAMENTARIO F.4 -305.175,91 

 

Resultado Orzamentario Financeiro(3+4)…….-305.175,91 € 

RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 2016………….771.313,65€ 

 

Axustes: 

1.-Desviacións imputables  positivas (-)……………..…363.205,48€ 

2.-Desviacións imputables negativas (+)………………294.870,71€ 

3.-Modificacións de crédito financiadas con RLTGX, fase O………..0,00€ 

 

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO 
EXERCICIO 2016 

702.978,88€

 

2.-REMANENTE DE TESOURERÍA 
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1. (+) FONDOS LÍQUIDOS  261.154,67
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO  3.687.081,67
(+) del Presupuesto corriente 2.831.772,71 
(+) de Presupuestos cerrados 540.783,75 
(+) de operaciones no presupuestarias 314.525,21 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 18.019,54 
3. (-) OBRIGAS PENDENTES DEPAGO  2.829.881,05
(+) dol Presupuesto corriente 2.200.898,89 
(+) do Presupuestos cerrados 281.131,35 
(+) de operaciones no presupuestarias 347.850,81 
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva 41.122,19 

 REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 - 3)  1.141.457,94
 SALDOS DE DUBIDOSO COBRO(-)  -228.323,90

REMANENTE DE TESOURERÍA GFA (-)  -15.282,27
 REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS 
XERAIS (RTT-RTGFA)  

897.851,77

 
 
 
3.-AFORRO NETO E NIVEL DE ENDEBEDAMENTO 
 

AFORRO BRUTO E NETO 
LIQUIDACION 2016 
  

CAP ING  DRN 
1 3.460.476,18
2 107.030,41
3 4.772.767,27
4 4.753.531,90
5 227,86

TOTAL 13.094.033,62
  

CAP GAS ORN 
1 3.310.474,47
2 7.482.363,68
4 449.642,08

TOTAL 11.242.480,23
  
AB 1.851.553,39
ATA 361.640,19
AN 1.489.913,20

 
 

DEBEDA VIVA A 31/12/2016 2.555.696,92
DEREITOS CORRENTES LIQUIDADOS 13.094.033,62
% ENDEBEDAMENTO 0,1952

 
4.- ESTABILIDADE ORZAMENTARIA  E REGRA DE GASTO: 
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA: INCUMPRIMENTO 
REGRA DE GASTO: INCUMPRIMENTO 
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Teo, 5 de abril de 2017 

O alcalde 

 
Rafael Sisto Edreira” 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

4.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA DE FORMA DE XESTIÓN DO SERVIZO DE 

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS 

MUNICIPAIS E PRÓRROGA TRANSITORIA DO CONTRATO. 

O sr. alcalde explica que tratándose do punto 4 da orde do día, relativo á forma de 

xestión do servizo de conservación e mantemento do alumeado público e instalacións 

municipais e prórroga transitoria do contrato, resulta preciso ratificar a súa inclusión na 

orde do día, ao tratarse dun asunto non ditaminado. 

Explica que as razóns de urxencia que xustifican a inclusión do asunto na orde do día 

están relacionadas coa data de remate do contrato, que tivo lugar o 24 de abril de 

2017, polo que se fixo a prórroga por Decreto, ante a necesidade de manter un servizo 

básico, resultando agora precisa a súa ratificación, xa que se tal ratificación non se 

produce o servizo deixaría de existir. Clarifica o sr. alcalde que se trata dunha prórroga 

transitoria, ata que se asuma a prestación do servizo con medios propios. Explica que o 

que aconteceu foi que se extinguiu o contrato dos traballadores de parques e xardíns e 

houbo que anticipar este proceso e que o contrato de limpeza quedou deserto, o que 

retrasou o tema do alumeado. 

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 

membros presentes (7 Son de Teo-Anova, 6 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), 

acorda 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 da conta da proposición de 20 de abril de 2017, que se recolle a 

continuación. 
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“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 

Forma de xestión do “Servizo de conservación e mantemento do 

alumeado público e instalacións municipais” e prórroga transitoria 

do contrato por un ano 

Considerando que con data de 25 de abril de 2012 asinouse o contrato do “Servizo de 

conservación e mantemento do alumeado público e instalacións municipais”, entre o 

Concello de Teo e Electricidad Cruceiro SL por un período de tres anos, prorrogables 

por mutuo acordo ata un máximo total de seis anos. 

Considerando que, mediante acordo plenario de 26 de marzo de 2015, dito contrato foi 

prorrogado por un ano, rematando o mesmo o 24 de abril de 2016. 

Considerando que mediante Resolución da alcaldía de data 21/04/2016 (res. 310/16), 

que foi ratificada por acordo plenario de 28/04/2016, acordouse prorrogar por un ano 

mais o contrato asinado o 25 de abril de 2012, rematando dita prorroga o 24 de abril de 

2017. 

Considerando que D. José Manuel Varela Carregal, en nome e representación da 

empresa Electricidad Cruceiro SL, mediante escrito do 18 de abril de 2017 (rex. de 

entrada nº 2.805) solicitou a prórroga por un ano máis do contrato (en cumprimento da 

cláusula cuarta do contrato asinado o 25 de abril de 2012), prórroga que, habida conta 

da data de remate do contrato, foi preciso resolver mediante Decreto da alcaldía de 20 

de abril de 2017 (res 325/17), sen prexuízo da súa ratificación plenaria. 

Considerando que, tratándose do servizo de conservación e mantemento do alumeado 

público, o concello debería decidir se mantén unha xestión indirecta ou se opta por 

unha xestión directa do servizo, de acordo co artigo 85 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local (en adiante, LRBRL) e demais normativa 

aplicable. 

Considerando que o goberno municipal estima que a xestión directa dos servizos 

públicos é a mellor forma de acadar a eficacia, sustentabilidade e eficiencia que a 

sociedade demanda dos servizos básicos, e que o servizo de conservación e 
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mantemento do alumeado público e instalacións municipais é de titularidade e 

competencia municipal plena. 

Considerando que a aprobación da participación do concello de Teo no programa de 

axudas para a renovación das instalacións do alumeado exterior vai modificar 

substancialmente as características deste servizo de mantemento, circunstancia que se 

deriva do “Inventario e auditoría enerxética das instalacións de iluminación pública no 

concello de Teo 2015” realizado por ela. Ingeniería y medio ambiente. 

Considerando que, con carácter previo á determinación da forma de xestión do servizo, 

hai que ter en conta e dar cumprimento ao previsto no artigo 26.2 da LRBRL, segundo 

o cal nos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes será a Deputación 

provincial a que “coordinará” a prestación, entre outros, do servizo de alumeado 

público, de acordo co previsto no artigo en cuestión. 

Considerando que, segundo o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión 

de 28 de abril de 2016 é á vista do artigo 26.2 da LRBRL, con data 9 de maio de 2017 

(nº rex. 1.578) deuse traslado á Deputación Provincial da Coruña do acordo adoptado 

polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria citada, manifestando a vontade do 

Concello de Teo de asumir a xestión directa do servizo de conservación e mantemento 

do alumeado público e instalacións municipais aos efectos de que prestase a súa 

conformidade á posta en marcha do expediente encamiñado á determinación da forma 

de xestión do servizo, acordo que foi recibido o día 12 de maio de 2016 sen que a día 

de hoxe se recibira neste concello resposta algunha. 

Considerando que, ademais deste trámite, o proceso de asumir a xestión directa do 

mencionado servizo é complexo e longo, como se ten demostrado co servizo de 

abastecemento e saneamento de auga, e require dun longo proceso administrativo que 

atenda cuestións como persoal, medios, vehículos,… 

En virtude do exposto, tomando en consideración o arriba indicado, e á vista do 

previsto no artigo 26.2 LRBRL, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do 

seguinte ACORDO: 
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Primeiro.- Reiterar a vontade do concello de Teo de asumir a xestión directa do servizo 

de conservación e mantemento do alumeado público e instalacións municipais, 

continuando cos estudos e procedementos necesarios. 

Segundo.- Remitir o presente acordo á Deputación Provincial, reiterándolle á 

necesidade de que manifeste a súa conformidade á posta en marcha do expediente 

encamiñado á determinación da forma de xestión do servizo de acordo co previsto no 

artigo 26.2 da LRBRL. 

Terceiro.- Ratificar o Decreto da alcaldía de 20 de abril de 2017 (res. 325/17), polo que 

se resolve prorrogar, transitoriamente ata que se asuma a prestación do servizo con 

medios propios,  e como máximo ata o 24 de abril de 2018, (un ano) o contrato asinado 

o 25 de abril de 2012, coa entidade ELETRICIDAD CRUCEIRO S.L., CIF B-15457575, 

para a prestación do servizo de “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO 

PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS”, mantendo as condicións contractuais 

vixentes. 

Teo, 20 de abril de 2017 

O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

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

pregunta se hai informe de secretaría incorporado ao expediente. 

 

Interveño eu, secretaria municipal, para confirmar que se incorporou dito informe. 

 

O sr. Fernández anuncia o seu apoio ao asunto, argumentando que senón se estaría 

sen servizo. Insiste o sr. Fernández en que se materialice canto antes esa vontade de 

municipalizar o servizo. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen advirte que existe un erro na parte 

expositiva da proposta xa que no párrafo noveno da mesma recóllese a referencia ao 
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“9 de maio de 2017 “ cando debería ser “9 de maio de 2016”, corrixíndose a proposta, 

coa conformidade de todos os membros presentes da Corporación, neses termos, 

quedando redactado o paragrafo citado segundo se detalla a continuación: 

 

“Considerando que, segundo o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión 

de 28 de abril de 2016 é á vista do artigo 26.2 da LRBRL, con data 9 de maio de 2016 

(nº rex. 1.578) deuse traslado á Deputación Provincial da Coruña do acordo adoptado 

polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria citada, manifestando a vontade do 

Concello de Teo de asumir a xestión directa do servizo de conservación e mantemento 

do alumeado público e instalacións municipais aos efectos de que prestase a súa 

conformidade á posta en marcha do expediente encamiñado á determinación da forma 

de xestión do servizo, acordo que foi recibido o día 12 de maio de 2016 sen que a día 

de hoxe se recibira neste concello resposta algunha”. 

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

 

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

dez votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e seis 

abstencións (6 PP), acorda: 

Primeiro.- Reiterar a vontade do concello de Teo de asumir a xestión directa do 

servizo de conservación e mantemento do alumeado público e instalacións 

municipais, continuando cos estudos e procedementos necesarios. 

Segundo.- Remitir o presente acordo á Deputación Provincial, reiterándolle á 

necesidade de que manifeste a súa conformidade á posta en marcha do 

expediente encamiñado á determinación da forma de xestión do servizo de 

acordo co previsto no artigo 26.2 da LRBRL. 

Terceiro.- Ratificar o Decreto da alcaldía de 20 de abril de 2017 (res. 325/17), polo 

que se resolve prorrogar, transitoriamente ata que se asuma a prestación do 

servizo con medios propios,  e como máximo ata o 24 de abril de 2018, (un ano) o 

contrato asinado o 25 de abril de 2012, coa entidade ELETRICIDAD CRUCEIRO 

S.L., CIF B-15457575, para a prestación do servizo de “CONSERVACIÓN E 
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MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS”, 

mantendo as condicións contractuais vixentes. 

 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO ACORDO 

PLENARIO DE APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS 

OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE 

CONCELLOS) “POS+ 2017”. 

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 proposta da alcaldía de 12 de abril de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 20 de abril de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Asunto: Modificación do acordo plenario de aprobación do Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 

“POS+ 2017” 

 

Considerando que, en relación co Plan provincial de cooperación ás obras e servizos 

de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2017”, o Pleno da 

Corporación, na sesión ordinaria de 20 de febreiro do 2017, adoptou o seguinte acordo: 

 

“Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2017” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar 

a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a 

continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 

2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”: 

 

A) Financiamento de investimentos: 
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ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 

subministración 

Deputación Concello Orzamento 

total 

Bombeos de saneamento en A Insúa 

(Luou) 

248.289,49 10.307,45 

 

 

258.596,94 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Casal e Recesende 

42.005,01 1.743,79 43.748,80 

 Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Mouromorto 

115.561,81 4.797,42 120.359,23 

 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Monte e Lamas 

105.782,76 4.391,45 110.174,21 

 

Subtotal investimentos achega 

provincial 2017 

 

511.639,07 

 

21.240,11 

 

532.879,18 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2016 

(Investimentos financeiramente 

sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 

subministración 

Deputación Concello Orzamento 

total 

Reurbanización do núcleo de Ribas- 

Fase I 

224.518,91 14.704,20 239.223,11 

 

Afirmado e acondicionamento de viario 

municipal de Vilar de Arriba a Bascuas 

 

90.335,9 

 

5.916,28 

 

96.252,18 

 

Subtotal investimentos achega 

provincial 2016 

 

314.854,81 

 

20.620,48 

 

335.475,29 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 

subministración 

Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 
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Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Constenla e San Xoan de 

Calo 

 

40.805,66 2.677,17 43.482,83 

Construción de sendas peonís en Calo 

e Os Tilos 

 

228.954,07 15.170,64 244.124,71 

Subtotal investimentos  

préstamo provincial 2017 

 

 

269.759,73 

 

17.847,81 

 

287.607,54 

 

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS+ 2017 e que se relacionan nestas 

táboas. 

 

B) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira 
Número/código do 

préstamo 

Importe de “préstamo provincial 

2017” aplicado á redución da 

débeda 

LA CAIXA 9620 31359547020 68.709,19 

 

Subtotal redución de débeda con 

entidades financeiras 

 

68.709,19 

 

 

C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 

 

A- INVESTIMENTOS 

 

Achega 2017 

 

511.639,07 21.240,11 532.879,18 

 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 

 

Préstamo 2017 

 

269.759,73 17.847,81 287.607,54 

 

B- REDUCIÓN 

DÉBEDA 

Préstamo 2017 

 

68.709,19 0,00 68.709,19 
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T O T A L 

Achega 2017 

 

511.639,07 21.240,11 532.879,18 

 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 

 

Préstamo 2017 

 

338.468,92 17.847,81 356.316,73 

 

TOTAL 

 

1.164.962,8

0 

59.708,40 1.224.671,2

0 

 

Segundo.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os 

investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os 

correspondentes proxectos: 

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 

 (mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

  

 

Afirmado e acondicionamento do viario municipal de Rial do Mato a Rarís 

 

156.192,63 

 

Reparación e acondicionamento do edificio do  Centro Sociocultural 

Constante Liste 

 

228.695,11 

TOTAIS 384.887,74 

    

Terceiro.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado 

coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 

Cuarto.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2017 os 

fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na 

anualidade do 2017, se a houbera. 

Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello da 

contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se 

entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 

Sexto.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste 

Plan.  
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Sétimo.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da 

Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas 

que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa 

Seguridade Social. 

Oitavo.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e 

xestión do presente acordo e o correspondente expediente, incluíndo a aprobación, no 

seu caso, das correspondentes modificacións dos proxectos de obra recollidos nesta 

proposta”. 

 
Considerando que tratándose da obra de “Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Mouromorto”, foi preciso solicitar o correspondente informe á Dirección 

Xeral do Patrimonio Cultural, informe que foi recibido no concello con data de 30 de 

marzo de 2017 (rex. entrada nº 2422), esixíndose no mesmo que “os camiños situados 

no Conxunto de Mouromorto e os que rodean o núcleo se pavimenten en formigón 

lavado”. 

 
Considerando que o cumprimento da citada condición implicaría, non unha simple 

modificación do proxecto, senón a reformulación completa do mesmo, sobre todo pola 

variación do importe que supón, reformulación que debe ser obxecto dun proxecto de 

reurbanización de núcleo. 

 

Considerando que, de acordo co exposto, resulta preciso a estes efectos desistir da 

execución da citada obra a través do POS + 2017, resultando conveniente propor no 

seu lugar unha obra que, no  caso de precisar informes sectoriais, xa se dispoña dos 

mesmos con fin de evitar unha maior dilación na tramitación municipal e/ou provincial, 

como é o caso da obra de “Afirmado e acondicionamento do viario municipal de Rial do 

Mato a Rarís”, inicialmente incorporado no Plan complementario do ano 2107, 

incorporándose neste a obra de “Reurbanización do núcleo de Ribas, Fase II”, obra 

que, como a anterior, xa conta co correspondente informe de patrimonio. 

 

Vista a necesidade de modificación do acordo plenario de data 20 de febreiro de 2017, 

co fin de substituír o proxecto sinalado, proponse ao Pleno Municipal a adopción do 

seguinte acordo: 
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PRIMEIRO.- Eliminar do POS + 2017 a obra de “Afirmado e acondicionamento do 

viario municipal en Mouromorto”,  substituíndoa pola obra de “Afirmado e 

acondicionamento do viario municipal de Rial do Mato a Rarís”, incluída inicialmente no 

POS complementario, e incorporar neste a obra de “Reurbanización do núcleo de 

Ribas, Fase II”, modificándose os puntos primeiro e segundo do acordo plenario de 

aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 

municipal (Plan único de concellos), “POS+ 2017”, de 20 de febreiro de 2017, que 

quedarían redactados segundo se recolle a continuación: 

 

“Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2017” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar 

a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a 

continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 

2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”: 

 

A) Financiamento de investimentos: 

ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Bombeos de saneamento en A Insúa (Luou) 248.289,49 10.307,45 

 

 

258.596,94 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Casal e Recesende 

42.005,01 1.743,79 43.748,80 

 Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal de Rial do Mato a Rarís 

115.561,81 40.630,82 156.192,63 

 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Monte e Lamas 

105.782,76 4.391,45 110.174,21 

 

Subtotal investimentos achega provincial 2017

 

511.639,07 

 

57.073,51 

 

568.712,58 
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ACHEGA PROVINCIAL 2016 

(Investimentos financeiramente sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase I 224.518,91 14.704,20 239.223,11 

 

Afirmado e acondicionamento de viario 

municipal de Vilar de Arriba a Bascuas 

 

90.335,9 

 

5.916,28 

 

96.252,18 

 

Subtotal investimentos achega provincial 

2016 

 

314.854,81 

 

20.620,48 

 

335.475,29 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Constenla e San Xoan de Calo 

40.805,66 2.677,17 43.482,83 

Construción de sendas peonís en Calo e Os 

Tilos 

228.954,07 15.170,64 244.124,71 

Subtotal investimentos  

préstamo provincial 2017 

 

 

269.759,73 

 

17.847,81 

 

287.607,54 

 

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS+ 2017 e que se relacionan nestas 

táboas. 

 

B) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira 
Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 
2017” aplicado á redución da 
débeda 

LA CAIXA 9620 31359547020 68.709,19 
 
Subtotal redución de débeda con entidades 
financeiras 

 
68.709,19 
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C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 

 

A- INVESTIMENTOS 

 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 

 

Préstamo 2017 

 

269.759,73 17.847,81 287.607,54 

 

B- REDUCIÓN 

DÉBEDA 

Préstamo 2017 

 

68.709,19 0,00 68.709,19 

 

 

T O T A L 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 

 

Préstamo 2017 

 

338.468,92 17.847,81 356.316,73 

 

TOTAL 

 

1.164.962,80 95.541,80 1.260.504,60 

 

Segundo.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os 

investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os 

correspondentes proxectos: 

 

 Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 

 (mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

 

Reparación e acondicionamento do edificio do  Centro Sociocultural 

Constante Liste 

 

228.695,11 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase II 257.711,00 

 

TOTAIS 486.406,11” 
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SEGUNDO.- Conforme ao punto anterior, o acordo plenario de aprobación do Plan 

provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de 

concellos) “POS+ 2017”, do 20 de febreiro de 2017, unha vez modificado, quedaría da 

seguinte forma: 

“Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2017” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar 

a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a 

continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 

2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”: 

 

A) Financiamento de investimentos: 

ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Bombeos de saneamento en A Insúa (Luou) 248.289,49 10.307,45 

 

 

258.596,94 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Casal e Recesende 

42.005,01 1.743,79 43.748,80 

 Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal de Rial do Mato a Rarís 

115.561,81 40.630,82 156.192,63 

 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Monte e Lamas 

105.782,76 4.391,45 110.174,21 

 

Subtotal investimentos achega provincial 

2017 

 

511.639,07 

 

57.073,51 

 

568.712,58 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2016 

(Investimentos financeiramente sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase I 224.518,91 14.704,20 239.223,11 
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Afirmado e acondicionamento de viario 

municipal de Vilar de Arriba a Bascuas 

 

90.335,9 

 

5.916,28 

 

96.252,18 

 

Subtotal investimentos achega provincial 2016

 

314.854,81 

 

20.620,48 

 

335.475,29 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Constenla e San Xoan de Calo 

40.805,66 2.677,17 43.482,83 

Construción de sendas peonís en Calo e Os 

Tilos 

228.954,07 15.170,64 244.124,71 

Subtotal investimentos  

préstamo provincial 2017 

 

 

269.759,73 

 

17.847,81 

 

287.607,54 

 

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS+ 2017 e que se relacionan nestas 

táboas. 

 

B) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira 
Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 
2017” aplicado á redución da 
débeda 

LA CAIXA 9620 31359547020 68.709,19 
 
Subtotal redución de débeda con 
entidades financeiras 

 
68.709,19 
 

 

C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 

 

A- INVESTIMENTOS 

 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 
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Préstamo 

2017 

 

269.759,73 17.847,81 287.607,54 

 

B- REDUCIÓN 

DÉBEDA 

Préstamo 

2017 

 

68.709,19 0,00 68.709,19 

 

 

T O T A L 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 

 

Préstamo 

2017 

 

338.468,92 17.847,81 356.316,73 

 

TOTAL 

 

1.164.962,8

0 

95.541,80 1.260.504,6

0 

 

Segundo.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os 

investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os 

correspondentes proxectos: 

  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 

 (mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

 

Reparación e acondicionamento do edificio do  Centro Sociocultural 

Constante Liste 

 

228.695,11 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase II 257.711,00 

 

TOTAIS 486.406,11” 

    

Terceiro.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado 

coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
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Cuarto.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2017 os 

fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na 

anualidade do 2017, se a houbera. 

 

Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello da 

contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se 

entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 

 

Sexto.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 

Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste 

Plan.  

 

Sétimo.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da 

Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas 

que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa 

Seguridade Social. 

 
Oitavo.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e 

xestión do presente acordo e o correspondente expediente, incluíndo a aprobación, no 

seu caso, das correspondentes modificacións dos proxectos de obra recollidos nesta 

proposta”. 

 

TERCEIRO.- Remitir este acordo á Deputación provincial, así como a documentación 

que se sinala nas bases reguladoras do Plan, para continuar a tramitación do 

expediente”. 

 

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

di que entendendo as razóns e a situación que se produce por ese informe de 

patrimonio, o único que agarda e que se execute ese compromiso de realizar a obra de 

Mouromorto, co proxecto de núcleo correspondente, e que se inclúa canto antes nas 

obras a realizar polo goberno municipal. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e pregunta que hai alí de patrimonio. 
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A sra. Lemus resposta que todo o núcleo. 

 

O sr. Guerra di que lle extrana que patrimonio, en vez de pedra ou adoquín, esixa 

cemento. 

 

O sr. alcalde lembra que xa pasara antes en San Martiño. 

 

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

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

 

PRIMEIRO.- Eliminar do POS + 2017 a obra de “Afirmado e acondicionamento do 

viario municipal en Mouromorto”,  substituíndoa pola obra de “Afirmado e 

acondicionamento do viario municipal de Rial do Mato a Rarís”, incluída 

inicialmente no POS complementario, e incorporar neste a obra de 

“Reurbanización do núcleo de Ribas, Fase II”, modificándose os puntos primeiro 

e segundo do acordo plenario de aprobación do Plan provincial de cooperación 

ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos), “POS+ 

2017”, de 20 de febreiro de 2017, que quedarían redactados segundo se recolle a 

continuación: 

 

“Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2017” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e 

solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que 

se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega 

provincial 2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”: 

 

A) Financiamento de investimentos: 
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ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Bombeos de saneamento en A Insúa 

(Luou) 

248.289,49 10.307,45 

 

 

258.596,94 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Casal e Recesende 

42.005,01 1.743,79 43.748,80 

 Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal de Rial do Mato a Rarís 

115.561,81 40.630,82 156.192,63 

 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Monte e Lamas 

105.782,76 4.391,45 110.174,21 

 

Subtotal investimentos achega provincial 

2017 

 

511.639,07 

 

57.073,51 

 

568.712,58 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2016 

(Investimentos financeiramente sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase I 224.518,91 14.704,20 239.223,11 

 

Afirmado e acondicionamento de viario 

municipal de Vilar de Arriba a Bascuas 

 

90.335,9 

 

5.916,28 

 

96.252,18 

 

Subtotal investimentos achega provincial 

2016 

 

314.854,81 

 

20.620,48 

 

335.475,29 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Constenla e San Xoan de 

Calo 

40.805,66 2.677,17 43.482,83 
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Construción de sendas peonís en Calo e 

Os Tilos 

228.954,07 15.170,64 244.124,71 

Subtotal investimentos  

préstamo provincial 2017 

 

 

269.759,73 

 

17.847,81 

 

287.607,54 

 

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS+ 2017 e que se relacionan 

nestas táboas. 

 

B) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira 
Número/código do 

préstamo 

Importe de “préstamo 

provincial 2017” aplicado á 

redución da débeda 

LA CAIXA 9620 31359547020 68.709,19 

 

Subtotal redución de 

débeda con entidades 

financeiras 

 

68.709,19 

 

 

C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 

 

A- INVESTIMENTOS 

 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 

 

Préstamo 2017 

 

269.759,73 17.847,81 287.607,54 

 

B- REDUCIÓN 

DÉBEDA 

Préstamo 2017 

 

68.709,19 0,00 68.709,19 

 

 

T O T A L 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 
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Préstamo 2017 

 

338.468,92 17.847,81 356.316,73 

 

TOTAL 

 

1.164.962,80 95.541,80 1.260.504,60 

 

Segundo.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os 

investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar 

os correspondentes proxectos: 

 

 Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 

 (mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

 

Reparación e acondicionamento do edificio do  Centro Sociocultural 

Constante Liste 

 

228.695,11 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase II 257.711,00 

 

TOTAIS 486.406,11” 

    

SEGUNDO.- Conforme ao punto anterior, o acordo plenario de aprobación do 

Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 

(Plan único de concellos) “POS+ 2017”, do 20 de febreiro de 2017, unha vez 

modificado, quedaría da seguinte forma: 

 

“Primeiro.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+  2017” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e 

solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que 

se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega 

provincial 2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”: 

 

A) Financiamento de investimentos: 
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ACHEGA PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Bombeos de saneamento en A Insúa 

(Luou) 

248.289,49 10.307,45 

 

 

258.596,94 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Casal e Recesende 

42.005,01 1.743,79 43.748,80 

 Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal de Rial do Mato a Rarís 

115.561,81 40.630,82 156.192,63 

 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Monte e Lamas 

105.782,76 4.391,45 110.174,21 

 

Subtotal investimentos achega provincial 

2017 

 

511.639,07 

 

57.073,51 

 

568.712,58 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2016 

(Investimentos financeiramente sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase I 224.518,91 14.704,20 239.223,11 

Afirmado e acondicionamento de viario 

municipal de Vilar de Arriba a Bascuas 

 

90.335,9 

 

5.916,28 

 

96.252,18 

 

Subtotal investimentos achega provincial 

2016 

 

314.854,81 

 

20.620,48 

 

335.475,29 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento 

total 

Afirmado e acondicionamento do viario 

municipal en Constenla e San Xoan de 

Calo 

40.805,66 2.677,17 43.482,83 
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Construción de sendas peonís en Calo e 

Os Tilos 

228.954,07 15.170,64 244.124,71 

Subtotal investimentos  

préstamo provincial 2017 

 

 

269.759,73 

 

17.847,81 

 

287.607,54 

 

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS+ 2017 e que se relacionan 

nestas táboas. 

 

B) Redución de débeda con entidades financeiras: 

Entidade financeira 
Número/código 

do préstamo 

Importe de “préstamo 

provincial 2017” aplicado á 

redución da débeda 

LA CAIXA 9620 31359547020 68.709,19 

 

Subtotal redución de débeda con 

entidades financeiras 

 

68.709,19 

 

 

C ) Resumo: 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 

 

A- INVESTIMENTOS 

 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 

 

Préstamo 2017 

 

269.759,73 17.847,81 287.607,54 

 

B- REDUCIÓN 

DÉBEDA 

Préstamo 2017 

 

68.709,19 0,00 68.709,19 

 

 

T O T A L 

Achega 2017 

 

511.639,07 57.073,51 568.712,58 

Achega 2016 

 

314.854,81 20.620,48 335.475,29 
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Préstamo 2017 

 

338.468,92 17.847,81 356.316,73 

 

TOTAL 

 

1.164.962,80 95.541,80 1.260.504,6

0 

 

Segundo.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os 

investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar 

os correspondentes proxectos: 

  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 

 (mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

 

Reparación e acondicionamento do edificio do  Centro Sociocultural 

Constante Liste 

 

228.695,11 

Reurbanización do núcleo de Ribas- Fase II 257.711,00 

 

TOTAIS 486.406,11” 

    

Terceiro.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o 

relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente 

sexan necesarias. 

 

Cuarto.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2017 os 

fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos 

incluídos na anualidade do 2017, se a houbera. 

 

Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste 

concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no 

plan, que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 
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Sexto.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 

doutras Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións 

incluídas neste Plan.  

 

Sétimo.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións 

da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade 

Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas 

tributarias e coa Seguridade Social. 

 

Oitavo.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa 

tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente, 

incluíndo a aprobación, no seu caso, das correspondentes modificacións dos 

proxectos de obra recollidos nesta proposta”. 

 

TERCEIRO.- Remitir este acordo á Deputación provincial, así como a 

documentación que se sinala nas bases reguladoras do Plan, para continuar a 

tramitación do expediente.  

 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONTEO-ANOVA DE 

REXEITAMENTO DE DETERMINADAS ACTUACIÓNS DA VALEDORA DO POBO. 

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 Son de Teo-ANOVA de 11 de abril de 2017 (rex. 

entrada nº 2690), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de benestar social, igualdade, participación veciñal e mocidade 

 

“MOCIÓN DO GRUPO DE MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA PARA O 

REXEITAMENTO  DE DETERMINADAS  ACTUACIÓNS DA VALEDORA DO POBO 

 
Exposición de motivos 
 



 

 - 31 -

A Valedora do Pobo, compareceu o día 3 de abril na cámara autonómica para 
presentar o seu informe do xestión do ano anterior. Segundo datos do informe, o 
98.30% das queixas son referidas a competencias autonómica, sobre todo en cuestións 
referidas a servizos básicos para a cidadanía como a sanidade, a educación ou os 
servizos sociais, con especial incidencia neste último apartado no drama de moitas 
persoas dependentes sen servizos. So o 1.7% das queixas son sobre actuacións de 
competencia municipal, aínda que incluso este dato sería cuestionable xa que hai 
temas que se lle atribúen aos concellos nos que a competencia esta mal atribuída, xa 
que  é autonómica. A atención a persoas sen fogar nin residencia, é un servizo 
especializado e segundo a normativa vixente a competencia dos mesmos é 
autonómica. 
 
Sobre esta cuestión, a señora valedora fixo unha exposición verbal  extensa, onde 
entre outras cousas, identificou a tres persoas, dou datos sobre a súa vida e  incluso 
falou sobre as familias destes. O seu discurso ademais de innecesario, é irrespectuoso, 
e, por analoxía, incluso podería considerarse ilegal. 
 
A lei de Servizos Sociais de Galicia, recolle no seu artigo 6, 3, f, indica que as persoas 
usuarias do sistema de servizos sociais  teñen dereito “A confidencialidade, ao sixilo, e 
ao respecto  en relación cos seus datos persoais e coa información que sexa coñecida 
en razón profesional”. E dicir, a actuación que tivo dona Milagros, se a fixera calquera 
profesional dos servizos sociais podería ser directamente demandado ou demandada. 
É  tamén de destacar que non aportaron nada a súa argumentación, e o único fin que 
tiñan era destacar o dominio que tiña sobre o caso dende unha óptica coloquial e nada 
seria. 
 
 A obriga de protexer a confidencialidade dos datos persoais debese entender e 
estender  a todas as institucións, forzas políticas ou colectivos sociais, é un xeito de 
construír as relacións entre as persoas e as institucións, e representa unha obriga, 
ademais de legal, ética.  
 
A señora Valedora do Pobo,  xa demostrou  no mes de novembro pasado que non 
entende o funcionamento dos sistemas sanitarios, sociais e xudiciais, cando falou de 
“incapacitar e someter a tratamento” a persoas por alteracións da orde pública. Nesa 
ocasión os colectivos e organizacións profesionais de todos estes sistemas afearon as 
súas declaracións polo que tiñan de descoñecemento da normativa básica e dos 
dereitos humanos elementais.  A reacción foi totalmente unánime e puramente técnica, 
quedando totalmente cuestionada a súa valía para desempeñar un posto no que ten 
velar polos dereitos das persoas fronte aos incumprimentos da administración. Como 
vai a desempeñar esta importante función alguén tan desautorizada? 
 
Dado que calquera persoa de Galiza pode ter que recorrer a presentar unha queixa 
diante da Valedora do Pobo, e que polo tanto os nosos veciños e veciñas de Teo 
poden acabar sufrindo un atropelo nos seus dereitos, debemos actuar a tempo e 
eliminar este risco. 
 
Por todos estes motivos,  o grupo municipaL de SONDETEO-ANOVA  solicitan do 
Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte: 
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Acordo 
 
Primeiro.- Manifestar o rexeitamento da Corporación Municipal  coa actuación da 
Valedora do Pobo o día 3 de abril, e a desconsideración aos e a  cidadá dos que non 
respectou o seu dereito á intimidade. 
 
 
Segundo.- Solicitar a Valedora do Pobo que reflexione sobre a súa capacidade e 
idoneidade para desempeñar tal cargo. 
 
Terceiro:- Dar traslado a Presidenta do Parlamento galego do presente acordo”. 
 

O sr. Iglesias di que, ante a actuación da Valedora do mes de novembro, asinouse un 

manifesto, do colexio de psicólogos, colexio de educadores e colexio de traballo social, 

sobre o as declaracións da Valedora do pobo antes as persoas sen fogar de Santiago 

de Compostela, que se fixo público nas redes e no que desautorizan á Valedora por 

todos os lados. Sinala o sr. Iglesias que é hora de pedirlle á Valedora que pense algo, 

porque se trata dunha institución que se ten que valer unicamente da persuasión, 

engadindo que hai determinados colectivos como CIGA Saúde, Colexio oficial de 

psicólogos de Galicia, Xuíces para a democracia, Asociación galega de medicina 

familiar e comunitaria, Asociación galega de médicos forenses, Asociación galega de 

psicólogos internos residentes, Médicos do mundo, etc, que respaldan un comunicado  

que contén párrafos como o que procede a ler o sr. Iglesias e que se transcribe: 

“A Valedora compareceu no Parlamento o pasado día 3 de abril, de novo sacou á 

palestra ás persoas sen fogar no concello de Santiago de Compostela, de novo 

amosou o seu trato desconsiderado ás mesmas ás que en sede parlamentaria citou por 

nome, informou das súas xestións, das súas vidas, das que non é quen para falar e 

menos en público 

Qué máis ten que facer para que se produza a renovación na titularidade desta 

institución?”. 

 

Sinala o sr. Iglesias que é evidente que a nivel social e organizativo hai unha clara 

manifestación da necesidade de cambiar, de que o Parlamento tome unha decisión ou 

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

di que esta moción leva a pensar no informe de xestión presentado pola Valedora do 

Pobo, institución que debe adicarse a garantir os dereitos que consagra o título I da 

Constitución. Explica que se trata dunha institución importada dos países nórdicos, 

onde cumpre o seu cometido e é respectada polo mesmo, tratándose dunha peza 

fundamental nun sistema democrático. Explica que o 3 de abril presentou a Valedora 

nesa memoria do 2016, un informe que diagnostica dun xeito descarnado as 

consecuencias das políticas de brutais recortes do PP que tantas veces se ten 

denunciando e amosa as mesmas carencias que se repiten ano tras ano sen intención 

algunha de remedialas. Recopila e enumera pero non ten conclusións no sentido de 

que se actúe diante das denuncias. Explica o sr. Fernández que das 70.000 queixas, 

50.000 son de sanidade, que xunto coas estafas bancarias e a discriminación co 

idioma, suman o groso das denuncias e ante iso o BNG denunciou  ante o Parlamento 

a falta de valentía da Valedora do pobo contra as políticas do goberno que as provoca.  

 

Salienta o sr. Fernández que a institución non se pode limitar a enumerar queixas 

senón que debe incluír conclusións que saque as cores as Administracións e que poña 

en evidencia unha forma de facer política que destrúe servizos públicos e que na 

práctica deixa as persoas sen dereitos. Sinala o sr. Fernández que di isto porque  é 

importante, porque parece que o 3 de abril a Valedora so falou do asunto que se está 

plantexando, pero tamén falou de todo isto que parece que pasou sen pena nin gloria. 

Di o sr. Fernández que cando se presentou a moción preguntouse porque se presenta 

en Teo cando é unha situación que se plantexa en Santiago e sinala que cando se pon 

en cuestión a actuación da Valedora, se di que é unha institución independente, porén 

é elixida polo Parlamento polo tanto a moción se debe dirixir a quen a elixe para 

pedirlle que a destitúa, por considerar que non sexa a axeitada para ocupar o cargo, 

porén a moción se dirixe directamente a ela. O sr. Fernández ten claro que a actuación 

da Valedora do 3 de abril non é a correcta, porén considera que a moción debería ser 

máis completa e ter máis cuestión e ser dirixida a aqueles/as que a elixiron, que 

consideraron que era a persoa más idónea para ocupar ao cargo, porque son os 

responsables de que esa persoa sexa a Valedora do Pobo.  
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Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo. 

Salienta que si que quizais debería terse colocado un apartado para os diferentes  

grupos parlamentarios, porque son os que elixen a esta Valedora que nos últimos 

meses amosou unha actitude moi belixerante en determinados aspectos e pouco 

belixerante noutros aspectos como por exemplo a defensa da sanidade pública. A sra. 

Lemus anima ao sr. Fernández para que se considera que hai algún aspecto a mellorar 

na moción faga unha emenda se o considera necesario e senón no próxima Pleno se 

pode someter unha moción moito máis completa. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e cede a palabra ao concelleiro do su grupo, D. 

Antonio R. Sánchez Crespo. 

O sr. Sánchez anuncia o voto en contra do seu grupo, engadindo que dende o seu 

grupo non van a cuestionar a valía, independencia e a imparcialidade da Valedora do 

Pobo. Sinala que a ninguén se lle escapa o trasfondo que hai detrás desta moción e 

que apoiar esta moción supón seguirlle o xogo as pataletas do sr. alcalde de Santiago 

e a súa garda pretoriana nunha actitude que é absolutamente pueril. Considera o sr. 

Sánchez que o feito de traer a Teo esta moción pola rabecha do sr. Noriega coa 

Valedora, prefire non cualificalo, engadindo que hai que desenmascarar esta moción, 

porque todo o mundo sabe o que hai detrás. Sinala que xa están afeitos a estas 

situacións porque as mareas teñen que sacarse do medio o que lle molesta ou a quen 

lle di aquilo que non queren escoitar. Entende que a único valedora que lles valería é 

unha Valedora co carné das mareas, porén non é así. Sinala o sr. Sánchez que a sra. 

Otero foi crítica coa xestión da Xunta, como dixo o BNG e o PSOE no Parlamento de 

Galicia, e é constatable. Pregunta se hai algún cargo do PP que pida a dimisión da 

Valedora por ter sido critica coa xestión da Xunta, engadindo que as mareas de 

podemos si por telo sido co concello de Santiago. Opina o sr. Sánchez que apoiar esta 

moción non supón máis que seguirlle o xogo á estratexia que Podemos instaurou 

dende o principio da lexislatura, a de deslexitimar permanentemente a todas as 

institucións que están ao servizo da democracia. Remata o sr. Sánchez a súa 

intervención sinalando que iso de intentar sacar do medio a quen non lle gusta é 

predemocrático.  
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O sr. Iglesias di que hai moitas máis cousas no informe que son moi discutibles e que 

darían para cuestionar cal é a función da Valedora. Explica que a moción céntrase nun 

tema moi grave e moi concreto, non quere dicir que non houbera outros, engadindo que 

dar datos persoais de tres persoas nun Pleno, non ten desculpa de ningún tipo e se 

pasa de toda ética e forma de traballar que debería ter a Administración, por iso esta 

centrada niso a moción. Considera o sr. Iglesias que é importante que unha  persoa 

que sabe cal é a súa función pense se a repercusión do que fixo a deslexitima ou non 

para levar adiante dita función, engadindo que a propia Lei do Valedor do pobo sinala 

que unicamente pode traballar dende a súa persuasión, porque non ten ningún tipo de 

función coercitiva. O sr. Iglesias salienta que se trata de alguén que está 

absolutamente contestada por todo o mundo e aclara que o obxecto da moción é que 

non se dean nomes de persoas e datos persoais nunha intervención deste tipo. Sinala 

que el inicialmente pensou en reproducir a intervención porén non se fixo porque sería 

volver a reproducir unha actuación deleznable. Salienta o sr. Iglesias que á hora de 

plantexar unha cuestión como esta non ten por costume falar co sr. Noriega nin con 

concelleiros de Santiago, engadindo que ten por costume pensar nos habitantes de 

Teo, o que fixo cando plantexou a moción.  

 

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

di que non hai dúbida de que a actuación da Valedora non foi correcta porén tamén ten 

claro que foi elixida polo Parlamento, polo que debería ser este quen ten que 

deslexitimala e pedirlle o cese. Sinala que habería que preguntarse aos que a elixiron 

se están de acordo con esa actuación. Considera o sr. Fernández que se a elixiron 

sería porque ten os méritos adecuados, porén chegado a este punto habería que 

preguntarlle aos que a elixiron se están de acordo, debéndose de enfocar o tema por 

aí. 

 

A  portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, non fai uso da súa quenda de intervención.  

 

O concelleiro do PP, sr. Sánchez, di que o sr. Iglesias sinalou que ten por costume 

pensar no habitantes de Teo porén iso hai que demostralo cos feitos e pensar nos 
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habitantes de Teo tería sido permitido no Pleno pasado a moción das segregacións e 

non traer a este Pleno unha moción sobre un asunto sobre o que o concello non ten 

competencias mais que unha simple declaración institucional, que é o que se está 

facendo. Sinala que a ninguén se lle escapa o que hai detrás da moción, que é a 

rabecha do sr. Noriega coa sra. Valedora do Pobo. Considera que a moción tamén 

debería traer algunha pequena reflexión, en relación co debate que se suscitou na 

última xunta de portavoces, en relación co tema das moción a Pleno. Opina que 

tecnicamente a moción do Pleno pasado podería estar en entredito en relación coas 

competencias do Pleno, porén a moción que se está a tratar non é competencia do 

Pleno, aínda que é unha declaración institucional, pero entrar nesa xogo no supón 

chegar a un punto que non concorda co que se acordou na Xunta de portavoces. 

Lamenta o sr. Sánchez que o PSOE e o BNG non teñan o mesmo posicionamento que 

tiñan no Parlamento e que en ningún caso secundaron a proposta das mareas de pedir 

a dimisión da Valedora do Pobo. 

 

O sr. alcalde sinala que fronte á crítica pola competencia sinala que nunca se rexeitou 

unha moción no que se pedira un posicionamento do Pleno na medida en que non 

entra en colisión con competencia de ningún outro órgano, que é o fundamental da 

cuestión.  

 

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

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE), seis en contra (6 PP) 

e unha abstención (1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Manifestar o rexeitamento da Corporación Municipal  coa actuación da 

Valedora do Pobo o día 3 de abril, e a desconsideración aos e a  cidadá dos que 

non respectou o seu dereito á intimidade. 

Segundo.- Solicitar a Valedora do Pobo que reflexione sobre a súa capacidade e 

idoneidade para desempeñar tal cargo. 

Terceiro.- Dar traslado a Presidenta do Parlamento galego do presente acordo. 
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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.- Pregunta o sr. Fernández como está funcionando o Teobus e que valoración se fai 

dende o goberno municipal. 

 

A concelleira de Son de Teo-Anova, sra. García, resposta que a primeira etapa do 

Teobus valórase desde distintos aspectos, por exemplo tratándose do aspecto técnico 

o percorrido está sendo cómodo e fácil para o vehículo, xa que transcorre por vías 

rurais, bastantes estreitas, e por agora non hai incidentes e estanse cumprindo os 

horarios, polo que nese senso está sendo bastante positivo.Tratándose do itinerario 

sinala que foi proposto inicialmente, ao pensar que podería cubrir bastantes núcleos, 

aínda que non todos os do concello, sendo preciso en todo caso unha liña piloto para 

probar o servizo, testalo e testar a resposta cidadá. En canto á usabilidade sinala a sra. 

García que é demasiado prematuro valorar o nivel de ocupación, aínda que si que 

existen bastantes suxestións de veciños, que foron consideradas, aínda que parece 

necesario consumir unha primeira etapa prudente para facer valoracións tanto en 

relación ao itinerario como no que se refire ás expedicións e horarios. 

  

Explica a sra. García que existiu unha variación horaria, con respecto ao establecido 

inicialmente, para facelo coincidir con algúns dos servizos do corredor e permitir o 

trasbordo, que é gratuíto coa tarxeta metropolitana. Sinala a sra. García que para a 

usabilidade é moi importante transmitir máis información, non so sobre o propio servizo 

senón tamén sobre a coordinación con outros servizos do concello, polo tanto se está  

traballando na elaboración dun material informativo que recolla todas as expedición do 
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concello de todas a liñas e un mapa que estableza todos os puntos de coordinación 

entre uns servizos e outros, porque unha das finalidades é conectar os diferentes 

trazados non so dos corredores senón dos sete operadores que traballan na liña, algo 

que vai a influír a medio prazo na usabilidade do servizo. Salienta a sra. García que en 

principio a percepción é positiva, intentando en todo caso aportar novos valores que 

mellorarán a usabilidade e a percepción que os veciños teñan do servizo. 

O sr. Fernández fai unha suxerencia para que no próximo Informateo se inclúa 

información sobre o servizo, ou un mapa, porque se trata dunha iniciativa moi positiva, 

porén hai que intentar que funcione ben. 

  

A sra. García explica que no próximo Informateo van os horarios e as paradas, con 

todas as frecuencias. Explica que cando teñan a información de todos os operadores, 

que non é sinxelo, se ofrecera aos veciños unha información fiable, porque se se lle da 

a información oficial e resulta que parte dese servizo foi modificado, e iso non se 

recolle, se prexudica máis aos veciños do que se lles axuda. 

 

2.- O sr. Fernández sinala que no lugar de Bustelo hai un camiño que remataba onde 

era a casa do sr. Neira e pregunta se se ten previsto mandar os técnicos, porque se 

quedou en mirar. 

 

A sra. Lemus di que se mirará. 

 

3.- Sinala o sr. Fernández que en Bustelo hai uns tubos ao final da aldea, que cando 

chove moito anega a zoa, tratándose duns tubos que puxera o concello en época de D. 

Ignacio, e como están por en riba do firme, reten a auga. Sinala o sr. Fernández que 

tamén se quedara de mandar aos técnicos e pregunta se se ten previsto facer algo ou 

non. 

 

A sra. Lemus di que si se mirará. 

 

4.- Pregunta o sr. Fernández se as zoas de carga e descarga se solicitan polos 

comercios e establecementos?. 
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O sr. alcalde resposta afirmativamente. 

 

O sr. Fernández pregunta se onde non existe é porque non se solicitaron, 

respostándose afirmativamente polo sr. alcalde. 

 

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.- O sr. Sánchez sinala que se vai a referir a dúas cuestións das que aínda non recibiu 

resposta. Sinala que unha é moi inminente, unha é dunha demanda dun veciño de 

Calo, que a fixo por escrito, e a outra sobre unha sinal que hai na praza da 

urbanización de Braña dos Alfereces onde se permite o paso dos vehículos de 

emerxencia, porén xustamente a entrada da praza para calquera tipo de vehículos de 

emerxencia  está bloqueada pola propia estrutura da praza e por prazas de 

estacionamento. 

 

A sra. Lemus di que tratándose da demanda do veciño de Calo se mirará, aínda que 

non se sabe como facer un aglomerado dese estilo tan pequeno. Sinala que se mirará 

unha solución, porén por agora non se atopou, sen tocar o firme do aglomerado, que 

tampouco está mal na zoa e ao mellor faise moito pegote.  

 

O sr. Francos sinala que nos primeiros días vanse a repintar varios pasos de peóns e 

prazas de aparcamento para xente con mobilidade reducida, entre elas xusto na 

entrada, vaise desprazar para abaixo e xa se aproveita para a entrada. 

 

2.-  O sr. Guerra refírese a unha suxerencia dos veciños de Oza para que se inste á 

Deputación para que pintara a estrada de Oza . 

 



 

 - 40 -

3.- Sinala o sr. Guerra que lle dixeron uns veciños de Sextelo que hai uns baches na 

Ponte e a ver se se podían reparar. Lembra o sr. Guerra que na época de Armando se 

expropiara un trozo. 

 

O sr. alcalde sinala que non se expropiou, aínda que existía un proxecto pequeno de 

50.000 euros para anchear a ponte, porén cando se solicitou permiso a Augas de 

Galicia, obrigaba a deixar cinco metros dende o río aos apoios, polo que o que era 

unha ponte de 50.000 € se convertía nunha ponte de 300.000 €, por iso quedara nesas 

circunstancias, pero non se chegar a expropiar nada. 

 

4.- A sra. Ferreiro sinala que estes días, a raíz dos problema de seguridade cidadá que 

se produciron en Teo, con roubos e actos vandálicos, o que levou á celebración da 

Xunta de seguridade que fai dous anos que non se convocaba, e por se todo isto non 

fora suficiente a falta de choiva aventura un verán coa ameaza de incendios. Sinala 

que quixo mirar do outro lado e ver cal era a situación e os medios cos que conta a 

Policía Local e Protección Civil e reunida certa cantidade de información se le 

plantexaron algunhas dúbidas que espera que o sr. alcalde, como responsable máximo 

destes dous corpos, lle poida contestar, se non é hoxe no próximo Pleno. Expón a sra. 

Ferreiro que o concello Teo conta con 9 axentes de policía, 7 membros do servizo 

municipal de emerxencias e unha agrupación de voluntarios de PC, da que é 

presidente o sr. alcalde. Quere deixar claro a sra. Ferreiro que valora e admira o 

traballo destes corpos, e en especial a labor dos voluntarios que prestan a súa 

colbaroacio´n de xeito altruísta. Sinala que a situación laboral dos traballadores que 

forman parte destes dous corpos, e as condicións nas que se desenvolve o 

voluntariado é a que me leva a facer as preguntas que vai a plantexar. Refírese a sra. 

Ferreiro ai recollido nun xornal local de que "a final deste ano esperamos poñer en 

marcha o servizo de policía local, gracias a un proceso de mobilidade ao final do verán 

virán 2 axentes máis ao corpo", engadindo que de ser certo se aledaría e sería unha 

decisión acertada, dada a falta que hai de máis efectivos. Pregunta a sra. Ferreiro se 

dentro do orzamento  municipal que está redactando está previsto este gasto, e se o sr. 

Alcalde cree que tan só con eses dous axentes novos sería suficiente para que se 

puidesen realizar as quendas de noite, tendo en conta que poderían repetirse, as 

baixas masivas que, como nestes meses pasados.  
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O sr. alcalde dille á sra. Ferreiro que ela mesma da a contestación, xa que eles poden 

poñer a quenda de día ou poden ter que pechar a policía de día, como xa ten 

acontecido varias veces, porque se de 9 axentes faltan 7, ou están 7 ou 6 de baixa, 

evidentemente hai que pechar a policía de dia, de noite ou de tarde. En circunstancias 

normais o propio xefe da policía ten confirmado que con dous axentes máis sería 

posible poñer o servizo nocturno. Pregúntase o sr. alcalde sobre as garantías de que 

iso sexa real, engadindo que haberá que confiar en Deus e na saúde dos axentes.  

 

A sra. Ferreiro sinala que xa se sabe que a policía local coordínase en moitas das súas 

tarefas coa Garda Civil e pregúntalle ao sr. alcalde se xa ten noticias dun posible 

traslado de axentes das Cancelas para reforzar a plantilla do cuartel do Milladoiro, o 

que de ser certo sería unha boa noticia tamén para os veciños de Teo.  

 

O sra. alcalde sinala que, segundo as súas noticias xa se fixo o traslado antes da Xunta 

local de seguridade, porque o que tiñan como centro de detención nas Cancelas, en 

principio o trasladaron para o Milladoiro, co cal, se non hai detidos, que é a 

circunstancia que se pide, esa xente que está encargada dese asunto pode cubrir 

outras tarefas. Salienta o sr. alcalde que en principio é o que están facendo, e o que se 

dou conta na Xunta Local de Seguridade.  

 
A sra. Ferreiro sinala que, en relación ao SME, no que traballan 7 persoas, xa se falou 

no Pleno cando foi do tema da non solicitude da subvención das cuadrillas de 

incendios, e na comparecencia do sr. alcalde este falou dun retén nocturno dentro do 

período de perigo de incendios. Sinala que este retén repetiuse durante varios anos e 

sen entrar no custo que supuxo, do que xa se falou nesa comparecencia, na que tamén 

quedou clara a postura do PP pola súa negativa a solicitar a subvención das brigadas, 

quere que lle aclare se ese retén supuxo un incremento das horas de traballo dos 

membros dese servizo, podendo sobrepasar tal vez as 80 horas extras anuais por 

traballador. Di a sra. Ferreiro que se fose así lle gustaría saber cal foi a postura de 

intervención, dado que como xa se dixo ese retén non é algo puntual dun ano, senón 

que xa se leva facendo varios anos.  
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O sr. alcalde explica que o retén é un acordo que se chega cos propios membros de 

Protección Civil, para solventar unha situación entendida con determinadas 

consideracións. Sinala que Intervención, obviamente, considera que a retribución por 

retén debe ir incorporada na RPT e a súa intención, e niso se está traballando, é 

incorporar os complementos necesarios na mesma, tanto para Protección Civil como 

para outros moitos traballadores do concello que teñen que ter retribuída a súa 

dispoñibilidade e demais. O retén en principio non supón un incremento de horas, 

senón que é unha garda localizada, o que quere dicir que, se agora non hai servizo 

nocturno, a partir do 15 de xuño, ou cando empece a época de incendios, non é que se 

teña servizo nocturno, o que pasa é que en caso de incendio hai unha persoa que é a 

que recolle a chamada e mobiliza o servizo. Entón, nese caso, si se producen as horas 

extras, pero prodúcense se hai un incendio, non é unha hora extra permanente, polo 

que o que se retribúe é a dispoñibilidade a durmir con un teléfono acendido que pode 

sonar en calquera momento, iso é a retribución do retén. O sr. alcalde entende que, 

polo número de incendios deste, non se sobrepasan as horas, engadindo que, aínda 

que non o comprobou exactamente, dubida que acontecera. 

 

A sra. Ferreiro sinala que se fose así imaxina que intervención xa o poría de manifesto.  

 

O sr. alcalde di que sí, e que ademais llo faría saber. 

  

A sra. Ferreiro refírese aos custos, previstos na Ordenanza, en relación coas 

intervencións de Protección Civil, sinalando que isto supón un ingreso para o concello, 

engadindo que en todo caso chama a atención que este ano non se pasou ningunha 

taxa por esa ordenanza. 

 

Sinala o sr. alcalde que iso habería que falalo co responsable do Corpo que será o que 

lles ten que informar, engadindo que en todo caso nunca tiveron ningunha reclamación 

de honorarios nin de horas que lles pasase o responsable tanto de Protección civil 

como da Policía local. Explica que iso pasa directamente a Intervención, que é quen 

ten que xestionalo e di que se enterará se hai algún problema ao respecto, aínda que 

en principio non lle consta ningunha noticia. 
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A sra. Ferreiro di que non  leu ben os Decretos. 

 

O sr. alcalde sinala que evidentemente co nivel de Decretos que xera é posible que 

non, xa que parte de as cousas teñen que funcionar ben. Di que se hai algún dato 

obxectivo como o que comenta a sra. Ferreiro de que funciona mal, iso é porque os 

funcionarios ou os traballadores non cumpriron co que está nunha ordenanza, que non 

foi el quen a aprobou, senón o Pleno, e se se está están incumprindo unha ordenanza 

se mirara. 

 

A sra. Ferreira sinala que a ordenanza ten 3 anos. 

 

O sr. alcalde resposta que por suposto, engadindo que el non a derrogou.  

 

O sr. alcalde sinala que si que houbo unha compra de material de segunda man hai 

non sei cantos anos, porque cree que era unha academia que deixaba de funcionar, é 

dicir, que non era material usado, e entón a responsable de Protección civil naquel 

momento propuxo que era unha boa compra e se fixo. Sinala que, en xeral, a alcaldía, 

todo o que lle propón o responsable de Protección civil ou a responsable de Protección 

civil, no seu momento, o fai. Explica o sr. alcalde que cando dicía antes que lle da a 

impresión de que a sra. Ferreiro ten unha idea equivocada do papel do alcalde, xa que 

alcalde é o responsable máximo do concello pero non sabe relatar proxectos de obras, 

e igual que non sabe redactar proxectos de obras, non é un técnico de Protección civil, 

e non sabe se o material caduca aos 3 anos, aos 4, aos 5 ou aos 25, nin lle interesa, 

nin cree que esa sexa a función do alcalde. Explica que o alcalde o que ten que facer é 

que os traballadores funcionen, engadindo que ata este momento parte de que os 

responsables que teña a policía local e protección civil fan o seu traballo, e facer o seu 

traballo é que el lle ten que xerar crédito, podéndose discutir se é máis ou é menos, 

sendo esa a súa responsabilidade, a de crearlle un presuposto. Sinala que se eles 

consideran que o teñen que gastar todo, ou non gastar todo, en función das 

necesidades, esa é unha decisión non sabe se unipersoal do responsable do servizo 

ou consensuada co conxunto dos traballadores, pero dende logo para iso existe e se lle 

paga por unha responsabilidade de Protección civil a unha persoa e por 
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responsabilidade da policía a outra, sendo eles os que determinan. Sinala que se a sra. 

Ferreiro lle está dicindo que o traxe está caducado e o responsable non di nada igual 

hai que abrirlle un expediente .  

 

Sinala que el non vai ir pola nave mirando se os traxes están caducados ou non, 

porque para iso non necesitábamos traballadores nin responsables, o facían eles 

directamente e xa estaba, pero iso non é o papel. Di que eles, en todo caso, o terán 

que ver, igual que calquera outro traballador, e así se el sabe que un traballador da 

administración non manda un expediente que hai que mandar a Deputación haberá que 

mirar por que non o fixo e abrirlle un expediente, ao igual que neste caso, se alguén, 

sobre todo nun corpo de protección civil onde o material é tan importante. Considera 

que se lles pode criticar por que non s compra algo ou porque hai unha petición do 

servizo para comprar tal cousa non se comprou. Sinala o sr. alcalde, tratándose dos 

medios, que o de excarcelación cree que non o teñen, engadindo que nunca se lle 

pediu e se se lle pedira el cree que iso transcende o que é un servizo de protección civil 

básico, porque en Teo non é un GES. Explica que a Xunta determinou cales eran os 

corpos de protección civil que transformaba en GES e que son os que doto ela, é dicir, 

A Estrada ten medios de excarcelación, pero non porque o concello de A Estrada 

mercaran eles senón porque o concello da Estrada se lles comprara un equipo 

excarcelación, senón porque dentro do mapa de emerxencias de Galicia a Xunta 

considerou que ese era un punto central que se tiña que responsabilizar, entre outros, 

do Concello de Teo, e por iso lle comproba o equipo de excarcelación. Entón hai 

cuestión nas que non se pretende chegar e non se vai a chegar. Salienta que hai 

cuestións que teñen un prezo máis razoable e que si que lle pediron , por exemplo a 

cámara térmica, e que temos, e se lle pediu durante o ano pasado, tendo pensado 

incorporalo nos orzamento, porque ten un custe razoable e asumible polo concello e 

que pode aportar seguridade en casos de incendio, ademais cree que cando se lles 

plantexou directamente foi cando houbo o incendio da casa da pradera, en Vilar de 

Calo, xa que aí cando se lle dixo o da cámara térmica. 

 

Explica o sr. alcalde que el formalmente é o presidente da asociación de voluntarios e 

ten unha reunión co colectivo onde se da conta, porén se trata dunha presidencia 

formal, xa que eles teñen unha xunta directiva e igual que non lle pide as subvencións 
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para a S.R. de Calo nin para a Mámoa de Luou tampouco llas pide para os voluntarios 

de protección civil, aínda que evidentemente moitas veces lle traen a documentación 

indicándolle o que van a e solicitando a súa sinatura como presidente, e o asina, porén 

eles se autoxestionan a nivel de subvencións. 

 

Explica que cando non chega, fan un traslado e faise o esforzo para cubrir dende o 

concello esa parte do voluntariado, porén en principio, e durante anos, polo menos 

durante o tempo que unha das traballadoras do concello estivo ao fronte de Protección 

civil, sabe que daquela a xestión das subvencións daban para cubrir o servizo. Cree o 

sr. alcalde que cambiaron algo as circunstancias, e as subvencións se recortaron 

tamén, pero en principio tampouco tiveron unha demanda do voluntariado de 

Protección civil dunha cuestión concreta, e en todo caso eles con quen teñen a maior 

coordinación, a secretaria, a xunta directiva e a que leva a responsabilidade en 

concreto, son con quen hai máis interlocución, porque en definitiva dependen dos seus 

medios fundamentalmente, e aparte os que teñen que orientar e dirixir a súa actuación, 

é o responsable de Protección civil.  

 

A sra. Ferreiro di que se lle quedou claro di que hai un encargado e unha secretaria, a 

quen lle tocaría pedir a subvención, cousa que non fixo, e o encargado o ano pasado 

pediulle a cámara térmica entón é o sr. alcalde o que ten que dicir si ou non  

 

O sr. alcalde asinte e di que xa comentou que lla pediron o ano pasado a raíz dun 

incendio e lle dixo que se miraría a posibilidade de incorporalo nos orzamentos deste 

ano. 

 

A sra. Ferreiro pregunta se o dos traxes de intervención non sería o mesmo.  

 

O sr. alcalde di que non, porque ademais hai unha serie de cousas que están 

reguladas automaticamente. Explica que se fixou unha cantidade anual que xa cando 

estaba a anterior responsable de protección civil se consideraba que cubría as 

necesidades de renovación de material, de material ordinario, vestiario e demais. 

Aclara que iso se mantén todos os anos e non houbo ningunha petición na que se lle 

dixese que non chegaba. Aclara que si é certo  que hai material específico, tipo cámara 
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térmica, que non entra dentro do que é o orzamento anual ordinario, que hai que 

valorar, como cando se necesita un vehículo novo, pois se mira de incorporalo nos 

orzamentos do ano seguinte, porque ao non estar orzamentado, hai que programalo 

para o seguinte ano.  

 

A sra. Ferreiro di que hai algo que non lle cadra e sinala que, tratándose do material no 

está falando dos cascos, os guantes, e as botas, que non ten problema, senón que se 

refire realmente a algo moi importante como é o traxe de intervención. 

 

O sr. alcalde sinala que os traxes de intervención entran dentro de vestiario  

 

A sra. Ferreiro di que o xusto iso é o que non se está comprando. 

 

O sr. alcalde di que eles teñen un orzamento. 

 

A sra. Ferreiro dille ao sr. alcalde que lle vai a dicir porque e explica que no ano 2016, 

nos orzamentos dos gastos que lle pasaron, tiñan con maquinaria, instalacións técnicas 

e utillaje, etc, 4.000 € de orzamento, gastaron 271 €, quedando case todo de 

remanente e eles seguen carecendo de material?. 

 

O sr. alcalde dille á sra. Ferreiro que ten que ter en conta outra cousa. Eles fan dunha 

compra de material onde se asigna orzamentariamante, non é unha cuestión que eles 

decidan, é Intervención.  

O sr. alcalde dille á sra. Ferreiro que, á hora de facer unha valoración, tería que mirar 

máis o montante global asignado a Protección civil, porque apartado por apartado pode 

ser que un quede escaso e outro se pase, porque é unha bolsa común, e entón 

depende. Reitera o sr. alcalde que o que está orzamento, se non o gastan, como en 

calquera outro servizo, é porque non fan a petición de gasto. Salienta que el non se 

negou a facer ningunha petición de gasto, salvo o da cámara térmica que considerou 

que era necesario pero que era unha cuestión que se debería de tratar, partindo de que 

o orzamento ordinario, que é o que está nos orzamentos, o normal é que se gaste.  
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A sra. Ferreiro di que non lle acaba de encaixar. 6.000 para vestiario, teñen falta de 

vestiario pero non se gasta, o diñeiro está aí e pregunta se o diñeiro volta para o 

orzamento e queda no remanente.  

 

O sr. alcalde reitera que o que non se gasta un ano non se gasta, non se reincorpora 

no remanente. Dille á sra. Ferreiro que iso non o mire en Protección civil, senón en 

calquera traballador do concello. A el se lle comenta, e non exactamente os 

responsables políticos, que hai que facer unha proposta de gasto e se a sra. Ferreira lle 

dixera que lle presentaron 3 propostas de gasto e as rexeitaches e as deixase sen 

aprobar, asinadas polo responsable, tería algunha responsabilidade. Salienta o sr. 

alcalde  que co que está dicindo a sra. Ferreiro van a ter que facer unha investigación 

seria nos dous servizos para ver que pasa cos responsables porque se hai ese nivel de 

non gasto e demais algunha razón haberá, ou non se están valorando ben as 

necesidades, porque falta a primeira negativa miña a que se gaste o orzamentado nese 

ano.  

 

A sra. Ferreiro pregúntalle ao sr. alcalde canto tempo lle dedica máis ou menos á 

semana aos temas que lle poidan presentar os encargados, ou a esta chica que di os 

sr. alcalde que é a secretaria. 

 

O sr. alcalde resposta que o necesario, engadindo que hai semanas que coa policía 

non fai outra cousa, por exemplo, e hai semanas nas que vive moi tranquilo, xa que se 

están todos de baixa vive máis tranquilo.  

 

A sr. Ferreiro refírese ao  Teovivo deste e mes sinala que ten  bastante de onde sacar 

e sinala que sae a Agrupación de voluntarios de protección civil, saen aí uns cinco, 

todos guapos cos seus uniformes. 

 

O sr. alcalde aclara que os uniforme foron pagados polo concello, para que a sra. 

Ferreiro se de conta pon arriba, "publireportaxe".  

 

A sra. Ferreiro di que por iso sonreían tanto. 
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O sr. alcalde dille á sra. Ferreiro que “para que vexa ata que punto non se nega”. 

Explica que chegaron a xunta del e lle dixeron que se estaba notando unha baixa no 

número de voluntarios, e que a ver que cuestións se podían facer, e aínda que non 

estaba directamente presupostado, como non era unha cantidade importante de máis. 

Explica que primeiro lles insinuou que falara cos de Teovivo a ver se lles parecía ben 

facer unha reportaxe que el cría que podía incentivar á xente nova, a que se 

incorporase.  

 

Sendo as vinte unha horas e dezaoito minutos sae do Salón de Plenos a concelleira de 

Son de Teo-Anova, que se incorpora á sesión pasados dous minutos. 

 

Explica o sr. que lle viñeron a dicir que economicamente había que facelo como un 

anuncio e como non lle parecía moito falou persoalmente coa directora e pediulle unha 

publireportaxe que reflectira o que fan e que intente fomentar que a xente se anime. 

Remata o sr. alcalde dicíndolle á sra. Ferreiro que para que veza que no que se piden 

son xenerosos.  

 

A sra. Ferreiro di que iso espera e a ver se funciona. A sra. Ferreiro di que ela se 

quería referir precisamente a iso porque eles explicaban moi ben precisamente o 

pasado desa agrupación, porque hoxe en día din que eles falan de participar nos 

operativos, queren experiencia no mundo das emerxencia, os voluntarios teñen acceso 

gratuíto á escola galega de seguridade pública, cousa que hoxe en día non, non están 

facendo cursillos de campañas polos colexios, que antes se facía, de seguridade vial, 

aquela famosa campaña dos chalecos. Sinala a sra. Ferreiro que iso como que está 

todo parado, engadindo se ten algunha razón en concreto, se hai algo aí que se frenou, 

engadindo que agora a mellor a partir do reportaxe funciona.  

 

O sr. alcalde di que se trata de dúas cousas distintas, unha é a cuadrilla, os 

traballadores municipais, e outra o tema dos voluntarios, e o que saía na revista era o 

tema dos voluntarios. Explica que el non é un técnico de Protección civil e que para iso 

teñen un responsable, quen ten que determinar se necesitan algo, coma calquera 

outro. O sr. alcalde pregunta se se lle vai a pagar un traballador municipal para ir a 

facer un cursillo a Oviedo e por qué, porque a xente que se preocupa, e que expón que 
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necesitan un determinado cursillo porque evita unha contratación demais, para iso está 

a formación. Explica que hai comprometido horas de formación no convenio e todos os 

policías, ou case todos, presentan os diplomas das 40 horas de formación ao ano 

porque se lles detraen das horas de servizo, e Protección civil é o mesmo caso. Sinala 

o sr. alcalde que se alguén non fai as cousas é porque non ten interese, porque non se 

lle poñen trabas a ninguén, e menos para que se formen.  

 

A sra. Ferreiro di que isto non é para que se formen eles, é más que nada para captar 

máis voluntarios porque cada vez son menos, e desanímanse porque non dan cursos, 

non fan prácticas con material etc. 

 

O sr. alcalde di que os responsables do voluntariado, que teñen unha Xunta directiva, o 

que lle pediron foi a publicidade no Teovivo, e se piden outro tipo de cousas se lles 

dará se se considera razoable. Reitera o sr. alcalde que el non é de Protección civil, e 

non hai técnicos especializados de Protección civil máis que os propios membros de 

Protección civil, engadindo que, en xeral, están ben formados. Sinala o sr. alcalde que  

eles saberán se necesitan facer máis cousas ou menos cousas, engadindo que a súa 

labor en todo caso é facilitarllas.  

 

A sra. Ferreiro di que vai a falar con eles e preguntarlle porque se frenou, porque nunha 

marxe de dous anos para aquí quedou aí en                                                                                       

 

O sr. alcalde di que a el o que lle da impresión é que a sra. Ferreiro está falando so 

cunha parte, e ademais unha parte que hoxe en día non é de Protección civil. 

 

A sra. Ferreiro di que non.  

 

O sr. alcalde di que se algún traballador deixou de estar en Protección civil e considera 

que dende que se foi non se fixo nada é o seu problema, el ten que fiarse dos que son 

responsables de Protección civil, sobre todo cando a persoa que se foi o fixo 

voluntariamente.  

 

A sra. Ferreiro di que non, que son máis as queixas. 
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O sr. alcalde di que tamén é curioso que resulta que lle dan as queixas á a sra. Ferreiro 

e non a el, sobre todo se as queren solucionar, e pídelle a este concelleira que se as 

queren solucionar que lle digan a esta concelleira algo que lles dixeran ao sr. alcalde e 

non o fixo. 

  

A sra. Ferreiro di que é unha parte que algo que funcionaba ben é unha pena que se 

perda, sinalando que pola súa parte non ten nada máis que engadir e agradece as 

explicacións, esperando que siga funcionando todo ben, que facía falta.  

 

O sr. alcalde di que cabe esperar que así sexa. 

 

5.- O concelleiro do PP, sr. Retis, refírese a unha queixa de dez veciños de Montouto e 

sinala que o peche por abaixo está moi mal.  

 

O sr. alcalde pídelle aos/ás concelleiros/as que ese tipo de cousas as avisen porque 

non tiñan noticia 

 

6.- O concelleiro do PP, sr. Arroyo, refírese ao tema do vehículo municipal que se falou 

no anterior Pleno e sinala que se atopou unha factura de reparación, foi ao desgüace, 

se reparou, ou non se reparou, e pregunta como foi ese tema.  

 

7.- O sr. Arroyo refírese ao plan de circulación dos Tilos, e di que, tal e como aparece 

na páxina web, quería facer unha consideración, no senso de que na parte baixa da rúa 

Ameneiro, como sempre ten eses problemas, que de momento non se poden reparar, 

polos medios e polo custe da mesma, como hai problemas na época de inverno, 

quedaría toda a saída das tres rúas de arriba bloqueada. Di o sr. Arroyo que non sabe 

se iso se tivo en conta ou non e se lle podía dar solución. 

 

O sr. alcalde, con respecto á primeira cuestión, cédella a palabra ao concelleiro do 

PSdeG-PSOE, Roberto Moñino Gil.  
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O sr. Moñino  di que saíu en todos os sitios, e se fixo en base a un estudo de 

enxeñeiros especialista nisto, facéndose fixo pola frecuencia de tráfico, con medición 

de número de coches, con zona conflitiva, sinalando que non entende a pregunta. 

 

O sr. Arroyo di que quizais o enxeñeiro non sabe que en inverno inúndase a rúa 

Ameneiro cinco, seis ou sete veces, e toda a circulación quedaría bloqueada por aí, e 

quizais podería mirar de nalgún caso, a rúa que sube, darlle dobre dirección, para 

aliviar neses casos. 

 

O sr. Moñino di que iso deriva da saturación que ven incluso de parque Montouto non 

acontece moitas veces e de feito este ano non aconteceu, tratándose polo tanto unha 

consideración que non se tivo en conta. 

 

O sr. alcalde di que non entende como se desmadran algunhas cousas e sinala que no 

fondo, pasa un pouco como o de Sofía, e resulta que os concelleiros do PP teñen unha 

concepción equivocada do que é un goberno municipal. Explica que eles consideran 

que a función dun goberno municipal non é decidir se un coche hai que levalo a un 

taller, a que taller se leva nin que tipo de reparación se lle fai. Explica que o alguén 

chega, lles informa que o coche está avariado e que reparalo costa tanto, que hai 

opción de mercar outro coche e entón deciden. Reitera que eles están aquí e lles 

chega cando hai algunha circunstancia anómala. Explica que, nese caso, o xefe da 

policía decidiu a que taller se levaba o coche, que había que facerlle, e nun momento 

determinado o xefe da policía dille que o Megane a reparación se vai a tanto, e el 

mesmo di que parece que é moito, e comenta que habería que mirar. Explica que 

pagar 3000 € para facer unha reparación ao motor, coa posibilidade de mercar un 

novo, que parecía a mellor opción, e a partir de aí foi cando se tramita a baixa do 

Megane. Sinala o sr. alcalde que non tivo outra comunicación. 

 

O sr. Arroyo di que o que non entende e que se pague unha factura e se leva o 

desgüace. 

 

O sr. alcalde di que a el en ningún momento se lle di, entende que a factura se lle fai un 

arranxo, o coche sae, se pon a funcionar, non queda ben, engadindo que  son as 
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noticias que el ten porque esas decisións non as toma el, podéndose en todo caso 

preguntar ao xefe da Policía local que especifique as decisións que se tomaron ao 

respecto. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e trinta minutos, 

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

eu, secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  5/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 31 DE MAYO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a trinta e un de maio de dous mil dezasete, 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

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. Manuel Anxo Fernández Baz 

 

Non asisten, previa escusa: 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Roberto Moñino Gil 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 29.03.17 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 326/17 Á 429/17) 

3. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

DO PREZO PÚBLICO POR SERVIZOS DE CONCILIACIÓN 

4.  DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUBSTITUCIÓN DE AVAIS DA 

PISCINA MUNICIPAL 

5. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DO DECRETO DE 4 

DE ABRIL DE 2017(RES 271/17) DE PROMOCIÓN CONXUNTA DO ENTROIDO DOS 

XENERAIS DA ULLA 

6. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL VIXENTE PARA O PERSOAL LABORAL 

MUNICIPAL 

7. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULARIZACIÓN RETRIBUTIVA 

DA CATEGORÍA PROFESIONAL DE OFICIAL DO PERSOAL LABORAL DO 

CONCELLO DE TEO 

8. MOCIÓNS 

9. ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

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

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

seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 29.03.17. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 29 de marzo de 2017. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 326/17 Á 429/17). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 21 de abril ata o 24 de 

maio de 2017, que comprenden os números 326 ao 429, 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

DO PREZO PÚBLICO POR SERVIZOS DE CONCILIACIÓN. 

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

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O sr. Iglesias da conta da proposta de 16 de maio de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 24 de maio de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Asunto:  MODIFICACION DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO 

POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E 

FAMILIAR 

O Pleno da Corporación en sesión  de data 29/09/2016 a modificación da ordenanza 

reguladora do prezo público pola utilización dos servizos de conciliación. 

 

Esta ordenanza non contemplaba ningún tipo de bonificación no pago de cota para as 

familias monoparentais. Tendo en conta a realidade social e a necesidade de habilitar 

facilidades para as familias segundo a súa composición  esta bonificacion debería de 

incluirse. 

 

 PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 

Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
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Primeiro.-Aprobar inicialmente a modificación da  Ordenanza do Prezo Público por 

servizos de conciliación da vida persoal e familiar, que de seguido se reflicte: 

 

Modificacion do artigo 6, de xeito que se inclúa a seguinte bonificación: 

2.- Bonificacións: 

· Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo irmán 

e sucesivos terán un desconto dun 25%. 

· Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar que teña unha 

renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM Anual terán dereito a unha 

bonificación do 50% da cota. Terase en conta o IPREM anual do exercicio ao que 

corresponda a declaración do IRPF. 

· Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias numerosas segundo a definición da 

Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas terán unha 

bonificación do 25% da cota resultante. Esta situación deberá acreditarse mediante a 

presentación do correspondente título de familia numerosa. 

·· Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias monoparentais segundo a definición 

da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, establecida 

no apartado c) do artigo 4, terán unha bonificación do 25% da cota resultante. Esta 

situación deberá acreditarse mediante a presentación do Libro de familia no que figuren 

un/ha proxenitor/a e os/as menores, así como o certificado de convivencia. No caso de 

falecemento dun/ha proxenitor/a, presentarase, ademais da documentación anterior, o 

certificado de defunción. De existires outro proxenitor ou proxenitora coa obriga do 

pagamento da pensión de alimentos que non contribúa economicamente ao sustento 

da descendencia común, requiriranse tamén o testemuño do convenio xudicialmente 

aprobado ou da resolución xudicial que declare o dereito de alimentos, o testemuño de 

ter instado a execución da resolución que declare aquel dereito e a certificación 

expedida polo/a secretario/a xudicial que acredite o resultado infrutuoso desa 

execución.  

Con carácter excepcional, por estar en curso o proceso xudicial correspondente, 

poderase eximir da entrega desta última documentación mediante informe do 

departamento de Servizos Sociais do concello de Teo. 



 

 - 5 - 

 Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar que teña unha renda 

per cápita igual ou inferior ao 75% do IPREM Anual terán dereito a unha bonificación 

do 25% da cota. Terase en conta o IPREN anual do exercicio ao que corresponda a 

declaración do IRPF. 

 

Segundo.- Expoñer o texto da Ordenanza ao público, durante trinta días mediante 

edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións ou suxestións. 

 Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 

quedará definitivamente aprobada. 

 No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas deberán 

ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva”. 

 

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

portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, amosan a 

conformidade dos seus respectivos grupo coa proposta. 

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da  Ordenanza do Prezo Público 

por servizos de conciliación da vida persoal e familiar, que de seguido se reflicte: 

 

Modificacion do artigo 6, de xeito que se inclúa a seguinte bonificación: 

2.- Bonificacións: 

· Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo irmán 

e sucesivos terán un desconto dun 25%. 

· Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar que teña unha 

renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM Anual terán dereito a unha 

bonificación do 50% da cota. Terase en conta o IPREM anual do exercicio ao que 

corresponda a declaración do IRPF. 
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· Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias numerosas segundo a definición da 

Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas terán unha 

bonificación do 25% da cota resultante. Esta situación deberá acreditarse mediante a 

presentación do correspondente título de familia numerosa. 

·· Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias monoparentais segundo a definición 

da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, establecida 

no apartado c) do artigo 4, terán unha bonificación do 25% da cota resultante. Esta 

situación deberá acreditarse mediante a presentación do Libro de familia no que figuren 

un/ha proxenitor/a e os/as menores, así como o certificado de convivencia. No caso de 

falecemento dun/ha proxenitor/a, presentarase, ademais da documentación anterior, o 

certificado de defunción. De existires outro proxenitor ou proxenitora coa obriga do 

pagamento da pensión de alimentos que non contribúa economicamente ao sustento 

da descendencia común, requiriranse tamén o testemuño do convenio xudicialmente 

aprobado ou da resolución xudicial que declare o dereito de alimentos, o testemuño de 

ter instado a execución da resolución que declare aquel dereito e a certificación 

expedida polo/a secretario/a xudicial que acredite o resultado infrutuoso desa 

execución.  

Con carácter excepcional, por estar en curso o proceso xudicial correspondente, 

poderase eximir da entrega desta última documentación mediante informe do 

departamento de Servizos Sociais do concello de Teo. 

 Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar que teña unha renda 

per cápita igual ou inferior ao 75% do IPREM Anual terán dereito a unha bonificación 

do 25% da cota. Terase en conta o IPREN anual do exercicio ao que corresponda a 

declaración do IRPF. 

 

Segundo.- Expoñer o texto da Ordenanza ao público, durante trinta días mediante 

edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións ou 

suxestións. 

Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 

quedará definitivamente aprobada. 

 No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas 

deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva 
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4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUBSTITUCIÓN DE AVAIS DA 

PISCINA MUNICIPAL. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 18 de maio de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 24 de maio de 2017. 

 

“PROPOSTA  DA ALCALDÍA 

Vista a solicitude  presentada en data 06/04/2017  (nº RE 2595 ) por D. Roberto Ramos 

Piñeiro,  en nome e representación da empresa Aquafit Gestión SL, por medio da cal 

solicita a  sustitución das garantias constituídas para o contrato de xestion do servizo 

da piscina municipal. 

 

Visto o informe favorable da Intervención municipal de data 18/05/2017. 

 

E,  en aplicación do artigo 102 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, Texto Refundido da 

Lei  de Contratos do Sector público (LCSP), e o art. 65 do RD 1098/2001, asi como o 

artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local,  

 

Propoño  ao  Pleno da Corporación previo dictame da Comisión  Especial de Contas e 

Asuntos Economicos a adopción dos seguintes acordos: 

 

Primeiro.- Autorizar a devolución das garantias por importe de 12.430€(nº registro 

343.533)  e por importe de 19.373,85€( nº registro 343.535) emitidas por Nova Galicia 

Banco, constituídas pola empresa AQUAFIT GESTION SL, correspondente ao contrato 

de xestión da piscina municipal de Teo xa que serán sustituídas por outros avais do 

mesmo importe emitidas por Bankia que xa constan na Tesourería municipal. 

 

Segundo.- Dar conta do presente acordo ao interesado, así como á Tesouraría 

municipal para a súa anotación no libro de avais”. 

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

portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, amosan a 

conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

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

grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Autorizar a devolución das garantias por importe de 12.430€(nº registro 

343.533)  e por importe de 19.373,85€( nº registro 343.535) emitidas por Nova 

Galicia Banco, constituídas pola empresa AQUAFIT GESTION SL, correspondente 

ao contrato de xestión da piscina municipal de Teo xa que serán sustituídas por 

outros avais do mesmo importe emitidas por Bankia que xa constan na 

Tesourería municipal. 

 

Segundo.- Dar conta do presente acordo ao interesado, así como á Tesouraría 

municipal para a súa anotación no libro de avais. 

 

Neste momento abandona o Salón de Plenos a interventora municipal, D.ª Mónica I. 

Lado Varela. 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DO DECRETO DE 4 

DE ABRIL DE 2017(RES 271/17) DE PROMOCIÓN CONXUNTA DO ENTROIDO DOS 

XENERAIS DA ULLA. 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de administración, transportes, comercio, 

turismo e emprego, D.ª Concepción García Vázquez.  

 

A sra. García da conta da proposta de 18 de maio de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración, 

cultura, educación, seguridade cidadá e deportes de 24 de maio de 2017. 

 

“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 

Delegación protocolo para a colaboración conxunta do Entroido da Ulla – 

Xenerais da Ulla asinado entre os concellos de A Estrada, Boqueixón, Santiago 

de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces 
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Considerando que, o 3 de febreiro de 2012, os concellos de A Estrada, Boqueixón, 

Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces, asinaron un 

protocolo de intencións para a colaboración conxunta do Entroido da Ulla – Xenerais da 

Ulla. 

Considerando que o 30 de marzo de 2012, o Pleno do Concello de Teo, entre outros, 

acordou solicitar á Secretaría Xeral para o Turismo da Xunta de Galicia a declaración 

do Entroido da Ulla –Entroido dos Xenerais, como Festa de Galicia de Interese 

Turístico, e así o Consello da  Xunta de Galicia de 19 de setembro de 2013, aprobou 

dita declaración. 

 

Considerando que, dende hai anos, os concellos citados, asumen de maneira solidaria 

e coordinada a tarefa de promocionar esta festa conxuntamente, segundo o contido do 

Protocolo de Intencións, que cada ano rubrican os alcaldes dos citados concellos. 

 

Considerando que, ao seguirse mantendo o interese dos oito concellos asinantes do 

protocolo de 2012 de desenvolver e manter a cooperación para a promoción desta 

festa, o 18 de xaneiro de 2017 asinouse un novo protocolo de intencións para a 

colaboración na promoción conxunta do Entroido dos Xenerais. 

 

Considerando que, na reunión celebrada o 18 de xaneiro de 2017, os cinco concellos 

asinantes do protocolo, que pertencen á provincia da Coruña (Boqueixón, Santiago de 

Compostela, Teo, Touro e Vedra), acordaron solicitar á Deputación Provincial unha 

axuda económica para soster o Plan de Acción de 2017. 

 

Considerando que cada ano, con carácter rotativo, dous concellos, un por cada 

provincia, tramita a correspondente solicitude fronte á Administración provincial en 

nome e representación dos concellos correspondentes a súa área provincial. 

 

Considerando que este ano, a representación dos concellos da Provincia de A Coruña  

será asumida polo concello de Boqueixón, sendo preciso acordar a correspondente 

delegación da representación do concello de Teo no citado concello. 
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Considerando que, en base a dito acordo, o Concello de Boqueixón está a xestionar, 

diante da Deputación da Coruña, a través da subvención do Departamento de 

Cooperación, Plans provinciais xerais, Asistencia a municipios, Turismo e Patrimonio 

histórico- artístico, a solicitude dunha subvención para financiar os gastos derivados da 

promoción do Entroido Tradicional dos Xenerais da Ulla en 2017 incluídos no 

orzamento de actuacións. 

 

Considerando que, entre a documentación que hai que remitirlle á Deputación, 

atópase, ademais da solicitude, a memoria e o orzamento de actuación para o ano 

2017, aprobados polos oito concellos, así como, o acordo de representación, para esta 

materia en concreto, dos catro concellos da Coruña fronte á Deputación, por parte do 

Concello de Boqueixón. 

 

Considerando que o importe da subvención que se solicita ascende ao 100% do 

orzamento das actuacións a desenvolver, polo que as actuacións en cuestión non 

suporán ningunha achega económica por parte do Concello de Teo, porén se como 

consecuencia do convenio houbese que incorrer a posteriori nalgún gasto, será 

necesario sometelo a fiscalización previa da intervención do concello, así como a 

valoración e posterior acordo, de ser o caso, por parte do órgano competente. 

 

Considerando as condicións previamente consensuadas entre os oito concellos 

participantes no Protocolo de Intencións para a colaboración na promoción conxunta do 

Entroido dos Xenerais da Ulla e as condicións consensuadas nas reunións de 

coordinación e organización entre os concellos da provincia da Coruña (Boqueixón, 

Santiago de Compostela, Teo, Touro e Vedra), no que atinxe á xestión da promoción 

da citada festa e coa finalidade de solicitarlle á Deputación da Coruña unha axuda 

económica para os gastos relativos á promoción conxunta do Entroido dos Xenerais da 

Ulla en 2017. 

 

Tendo en conta que, as dúas Deputacións implicadas (A Coruña e Pontevedra) 

manifestaron publicamente a súa intención de concretar esta axuda a través dun 

convenio de colaboración estable que permita renovar estas subvencións a través das 

solicitudes presentadas en cada exercicio. 
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Considerando que, seguindo o mesmo modelo de xestión de edicións precedentes, os 

cinco concellos que forman parte da celebración deste entroido dentro da provincia da 

Coruña, organizan de maneira conxunta a promoción e difusión da festa, a través de 

actividades e acción promocionais coordinadas. 

En virtude do exposto, tomando en consideración o arriba indicado, e á vista do 

previsto no artigo 26.2 LRBRL, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do 

seguinte ACORDO: 

Primeiro.- Ratificar o Decreto da Alcaldía de 4 de abril de 2017 (res. 271/17), polo que 

se resolve delegar no Concello de Boqueixón a representación do Concello de Teo 

para tramitar a solicitude, xestión e percepción da subvención nominativa para o 

exercicio 2017 e se aproba a memoria de actividades e o Orzamento da promoción 

conxunta do entroido dos Xenerais da Ulla. 

Segundo.- Remitir o presente acordo ao Concello de Boqueixón para o seu 

coñecemento e efectos oportunos”. 

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

portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, amosan a 

conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta. 

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Ratificar o Decreto da Alcaldía de 4 de abril de 2017 (res. 271/17), polo 

que se resolve delegar no Concello de Boqueixón a representación do Concello 

de Teo para tramitar a solicitude, xestión e percepción da subvención nominativa 

para o exercicio 2017 e se aproba a memoria de actividades e o Orzamento da 

promoción conxunta do entroido dos Xenerais da Ulla. 

Segundo.- Remitir o presente acordo ao Concello de Boqueixón para o seu 

coñecemento e efectos oportunos. 
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL VIXENTE PARA O PERSOAL LABORAL 

MUNICIPAL. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 12 de maio de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 24 de maio de 2017. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Modificación do sistema de clasificación profesional vixente 

para o persoal laboral municipal 

O Colectivo de traballadores/as que prestan servizo no Concello baixo a categoría de 

Operario/a Especialista mantén dende hai anos una reclamación laboral reiterada que 

foi trasladada, formalmente, pola súa representación legal, o Comité de Empresa. A 

reclamación está baseada no desempeño habitual de tarefas por parte dos 

traballadores adscritos a categoría de Operario Especialista que, ao seu entender, 

excederían da delimitación profesional inherente á mesma e que, polo tanto, resultarían 

propias dunha categoría superior. 

A causa do conflito semella estar na inadecuación entre a categoría de Operario 

Especialista e a realidade funcional definitoria do desempeño laboral ordinario e 

continuado dos traballadores/as que na mesma se integran, de tal xeito que, lonxe de 

tratarse dunha circunstancia puntual, estaría directamente relacionada coa propia 

definición formal e estrutural do sistema de clasificación actualmente vixente.  

Consecuentemente, atopámonos diante do tratamento dunha cuestión directamente 

vinculada coa aplicación e interpretación do previsto no Convenio Colectivo, 

concretamente no referido á regulación do sistema de clasificación profesional. Polo 

tanto, corresponderíase coas competencias que, con arranxo ao previsto na Lexislación 

Laboral ordinaria (artigos 85 e 91 do ET), así como no propio Convenio Colectivo do 

Concello (artigo 13), resultarían propias da súa Comisión Paritaria de Control e 

Seguimento; todo isto sen prexuízo de que, a proposta finalmente adoptada pola 

Comisión, deba ser obxecto de remisión, aos efectos do seu estudo e aprobación, por 

parte da Comisión Negociadora do Convenio (no caso do noso concello, e segundo o 

previsto no artigo 34 do Convenio, a Mesa de Negociación do Convenio Colectivo do 

Persoal Laboral), órgano competente para aprobar a modificación do referido 

Convenio. 

Á vista do exposto, presentouse á Comisión Paritaria de Control e Seguimento do 

Convenio celebrada o 17 de novembro de 2016 a seguinte proposta: 
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PROPOSTA DE REVISIÓN/MODIFICACIÓN DO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL ACTUALMENTE VIXENTE PARA O PERSOAL LABORAL 

MUNICIPAL 
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Aprobada a proposta por unanimidade na Comisión Paritaria de Control e Seguimento 

do Convenio celebrada o 17 de novembro de 2016 e ratificada pola Mesa de 

Negociación do Convenio Colectivo do Persoal Laboral a celebrada o 17 de xaneiro de 

2017, proponse ao Pleno o seguinte  

ACORDO 

 

1. Modificar o sistema de clasificación profesional vixente para o persoal laboral 

municipal previsto no artigo 67 e Anexo I do Convenio Colectivo do Persoal Laboral ao 

Servizo do Concello de Teo, do xeito especificado na proposta aprobada pola Comisión 

Paritaria de Control e Seguimento do Convenio e que, basicamente, se concreta en: 

Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, unha nova categoría profesional 

denominada “OFICIAL DE 1ª”, que resultaría substitutiva da anterior categoría 

profesional de “OFICIAL”. 

Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, unha nova categoría profesional 

denominada “OFICIAL DE 2ª”, que resultaría substitutiva da anterior categoría 

de “OPERARIO ESPECIALISTA” (que seguiría a contemplarse dentro grupo 

profesional C3/A.P., baixo a condición de “categoría a extinguir”)  

2. Asumir o compromiso de incorporar nos orzamentos municipais de 2017 as partidas 

económicas necesarias para implementar esta modificación”. 

 

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

pregunta porque se somete a Pleno esta proposta en maio se a mesa de negociación 

tivo lugar o 17 de xaneiro. 

 

O sr. alcalde explica que se quería traer conxuntamente este tema e a clasificación 

retributiva, tendo en conta ademais que non estaban aprobados os orzamentos, que se 

levaran ao vindeiro ordinario, engadindo que, entre tanto non se aproban os 

orzamentos, non ten consecuencias e polo tanto non incide nas retribucións. 

 

O sr. Fernández anuncia o seu apoio á proposta. 
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 Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo 

á proposta. 

 

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 existe un informe desfavorable de intervención e pregunta se se 

refire so ao asunto que se está a tratar ou tamén ao incluído no punto seguinte. 

 

O sr. alcalde sinala que, pola redacción do informe, entende que afecta aos dous 

asuntos, tendo en conta ademais que a intervención se lle plantexaron conxuntamente.  

 

O sr. Sánchez aclara que dende o seu grupo tiñan en principio predisposición para 

apoiar este asunto, porén ao existir un informe negativo de intervención vanse a abster. 

 

O sr. alcalde explica que o informe é negativo porque o convenio do ano 2010 xa foi 

informado negativamente, poren dentro do ánimo da mesa xeral, para levar a bo porto 

a RPT, este é un paso imprescindible. Entende que o informe non ten aspectos que 

impidan a súa aprobación ao igual que no seu momento se aprobou o convenio. 

 

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

 

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

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e seis 

abstencións (6 PP), acorda: 

1.- Modificar o sistema de clasificación profesional vixente para o persoal laboral 

municipal previsto no artigo 67 e Anexo I do Convenio Colectivo do Persoal 

Laboral ao Servizo do Concello de Teo, do xeito especificado na proposta 

aprobada pola Comisión Paritaria de Control e Seguimento do Convenio e que, 

basicamente, se concreta en: 

Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, unha nova categoría 

profesional denominada “OFICIAL DE 1ª”, que resultaría substitutiva da 

anterior categoría profesional de “OFICIAL”. 
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Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, unha nova categoría 

profesional denominada “OFICIAL DE 2ª”, que resultaría substitutiva da 

anterior categoría de “OPERARIO ESPECIALISTA” (que seguiría a 

contemplarse dentro grupo profesional C3/A.P., baixo a condición de 

“categoría a extinguir”)  

 

2. Asumir o compromiso de incorporar nos orzamentos municipais de 2017 as 

partidas económicas necesarias para implementar esta modificación. 

 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULARIZACIÓN RETRIBUTIVA 

DA CATEGORÍA PROFESIONAL DE OFICIAL DO PERSOAL LABORAL DO 

CONCELLO DE TEO. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 12 de maio de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural de 24 de maio de 2017. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Regularización retributiva da categoría profesional de oficial 

do persoal laboral do Concello de Teo 

O Colectivo de traballadores/as que prestan servizo no Concello baixo a categoría de 

Oficial mantén unha reclamación laboral reiterada que foi trasladada, formalmente, pola 

súa representación legal, o Comité de Empresa. A reclamación está baseada na 

disfunción retributiva que se produce tanto en relación a traballadores/as do mesmo 

grupo, como coa progresiva equiparación con traballadores/as de inferior categoría. 

Consecuentemente, en base a un criterio de racionalidade retributiva e, sobre todo, coa 

finalidade de respectar a proporcionalidade salarial que, dun xeito obxectivo e valorado, 

se fixou no Convenio Colectivo vixente en relación coas categorías profesionais 

integrantes do grupo C2, presentouse á Comisión Paritaria de Control e Seguimento do 

Convenio celebrada o 17 de novembro de 2016 a seguinte proposta: 

INFORME PROPOSTA 

ASUNTO.- Regularización retributiva da categoría profesional de Oficial. 

PRIMEIRO.- Delimitación da cuestión obxecto de tratamento. Antecedentes.- 
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Coa elaboración do primeiro Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do 

concello de Teo (actualmente vixente) se tivo regulado, ao marxe doutras cuestións, 

o sistema retributivo do dito colectivo. Un sistema que, segundo se especifica na 

sección 1ª do capítulo XVI, fixou que as retribucións de carácter estable (non 

variables) dos traballadores viñeran determinadas, por analoxía co previsto para o 

persoal funcionario municipal, pola suma das básicas (soldo), vinculadas ao grupo 

profesional de pertenza, e das complementarias (complemento de destino e 

complemento específico), vinculadas á súa categoría profesional. 

Así, se veu a fixar un sistema retributivo, actualmente vixente, no que as retribucións 

estables do persoal laboral (que nos sucesivos anexos de persoal se veñen 

reflectindo baixo a condición de salario base) se derivarían da categoría profesional 

de pertenza. Dado que o grupo profesional da mesma determinaría o soldo (cuxa 

contía sería a mesma fixada, para o persoal funcionario municipal, nas sucesivas 

Les de Presuposto Xerais do estado), mentres que as súas características laborais 

definitorias determinarían, previa valoración obxectiva, o complemento de destino 

(expresado, como para os funcionarios municipais, en niveis; e cuxo valor 

económico sería o fixado nas sucesivas Leis de Presupostos Xerais do estado) e o 

complemento específico . 

Polo tanto, atendendo ao exposto, deberían estarse cumprindo, na actualidade, e no 

tocante á relación/proporcionalidade retributiva existente entre as diferentes 

categorías profesionais, unha serie de regras/premisas de obrigada observancia: 

 Nos supostos de categorías profesionais integradas nun mesmo grupo, só 

poderían existir as diferenzas retributivas derivadas da distinta valoración que 

do complemento de destino e específico das mesmas se tivera realizado no 

seo do dito Convenio Colectivo (táboas de valoración de ambos complementos, 

por categoría profesional, que se inclúen no anexo II do Convenio). Do cal se 

derivan, a súa vez, os seguintes criterios (no referente ás categorías 

pertencentes a un mesmo grupo profesional): 

◦ Entre as categorías con idéntica valoración orixinal dos complementos de 

destino e específico, non podería existir, na actualidade, diferenzas 

retributivas. 

◦ Entre categorías con idéntica valoración orixinal do complemento de destino 

(niveis), só poderían existir as diferenzas retributivas imputables á diferente 

valoración do complemento específico 
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◦ Entre categorías con idéntica valoración orixinal do complemento específico, 

só poderían existir as diferenzas retributivas imputables á diferente 

valoración do complemento de destino. 

Non obstante, se ten detectado, na actualidade, en relación coas categorías 

profesionais adscritas ao grupo C2, un incumprimento de ditos criterios retributivos; 

particularmente no tocante á relación existente entre a categoría de Auxiliar 

Administrativo e a de Oficial 1. Categorías pertencentes ao mesmo grupo C2, e que 

tiñan sido valoradas, no dito Convenio, cun idéntico complemento específico, polo 

que a única diferenza retributiva existente entre ambas debera ser a derivada do 

distinto nivel de destino co que foron valoradas (un nivel 17, para a categoría de 

Auxiliar Administrativo, e un nivel 16 para a de Oficial), e que, segundo a última Lei 

de Presupostos do Estado, sería de 316,82 euros anuais; pola contra, se constata 

que, actualmente, a diferenza retributiva anual, entre ambas categorías, é 

claramente superior, ao vir percibindo o persoal adscrito á de Auxiliar Administrativo 

un salario base anual de 21.375 euros, mentres que o integrado na de Oficial 

percibe 20.203,37 euros. Circunstancia anómala que, inicialmente, e trala entrada en 

vigor do Convenio, se podería ter xustificado pola previsión, contida no mesmo 

(Disposición Transitoria Segunda), dunha asunción transitoria e excepcional do 

persoal con dita condición de Auxiliar Administrativo de funcións de superior 

categoría (nomeadamente as propias da categoría de administrativo) e, polo tanto, 

da mellora retributiva imputable a esta circunstancia; non obstante, o certo é que dito 

carácter transitorio/excepcional se ten asentado e reiterado no tempo, 

converténdose, de facto, nunha circunstancia/realidade estrutural da dita categoría 

de Auxiliar Administrativo e que, polo tanto, supón unha distorsión ao respecto da 

relación/proporcionalidade retributiva fixada, mediante a valoración obxectiva 

orixinariamente incorporada no Convenio, entre esta e a dita categoría de Oficial 

(tendo en conta, como se dixo, que ambas categorías serían as únicas do Grupo C2 

que terían sido valoradas con idéntico complemento específico; que sería o que 

valoraría, precisamente, e segundo se indica no propio Convenio, as condicións 

particulares nas que se desenvolve o traballo propio da categoría). 

 

1
 Categoría de Oficial que pasaría denominarse Oficial de 1ª coa recente modificación do sistema de 

clasificación profesional que se vén de aprobar (e que, en todo caso, só implica un cambio de 

nomenclatura, sen revisión da valoración económica orixinal da mesma); de tal xeito que toda 

referencia feita no presente informe, en relación coa dita categoría de Oficial, entenderase realizada, 

a todo os efectos, á nova categoría de Oficial de 1ª. 
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SEGUNDO.- Conclusións. Propostas de actuación.- 

Tendo en conta, pois, o que se vén de expoñer, en base un criterio de racionalidade 

retributiva e, sobre todo, coa finalidade de respectar a proporcionalidade salarial 

que, dun xeito obxectivo e valorado, se tivo fixado, polo Convenio Colectivo vixente, 

en relación coas categorías profesionais integrantes do grupo C2, proponse; 

 Que se proceda a fixar, como retribución propia da categoría profesional de 

Oficial (e, polo tanto, como salario base do persoal laboral pertencente á 

mesma), a contía resultante de restar, á actualmente percibida polo persoal coa 

categoría de Auxiliar Administrativo, a diferenza económica existente entre o 

nivel de destino fixado, para ambas, no Convenio Colectivo vixente (diferenza 

fixada, segundo a Lei de Presupostos do Estado vixente, en 316,82); dando 

como resultado, pois, unha retribución (salario base), para a dita categoría de 

Oficial, de 21.419,05 euros. 

 Que dita adecuación retributiva se realice, en todo caso, sen prexuízo das 

modificacións que, no seu caso, e como consecuencia da futura elaboración da 

RPT municipal, se poidan derivar da valoración xeral dos postos de traballo e, 

de modo particular, daqueles adscritos a estas categorías profesionais en 

cuestión. 

 Que a presente proposta sexa obxecto de tratamento e, de ser o caso, 

validación, por parte da Comisión Paritaria de Control e Seguimento do 

Convenio Colectivo do Concello; dado que, en atención ao anteriormente 

exposto, estaríamos ante o tratamento dunha cuestión directamente vinculada 

coa aplicación e interpretación do previsto no dito Convenio (concretamente no 

referido á regulación contida, no mesmo, no tocante ao sistema retributivo) e 

que, polo tanto, se correspondería coas competencias/funcións que, con 

arranxo ao previsto neste (artigo 13) e na lexislación laboral ordinaria (artigos 

85 e 91 do ET), resultarían propias deste órgano. 

Aprobada a proposta por unanimidade na Comisión Paritaria de Control e Seguimento 

do Convenio celebrada o 22 de MARZO de 2016, proponse ao Pleno o seguinte  

ACORDO 

1. Que se proceda a fixar, como retribución propia da categoría profesional de Oficial 

(e, polo tanto, como salario base do persoal laboral pertencente á mesma), a contía 

resultante de restar, á actualmente percibida polo persoal coa categoría de Auxiliar 
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Administrativo, a diferenza económica existente entre o nivel de destino fixado, para 

ambas, no Convenio Colectivo vixente (diferenza fixada, segundo a Lei de Presupostos 

do Estado vixente, en 316,82 euros); dando como resultado, pois, unha retribución 

(salario base), para a dita categoría de Oficial, de 21.419,05 euros (referida ao 

exercicio 2016).  

2. Asumir o compromiso de incorporar nos orzamentos municipais de 2017 as partidas 

económicas necesarias para implementar esta modificación”. 

 

O sr. alcalde refírese ao informe da asesoría xurídica incorporado non dous asuntos 

para xustificar a proposta, aclarando que os argumentos dos citado informes se 

incorporan practicamente na súa totalidade á proposta. 

 

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

di que como foi aprobado unanimemente na Comisión paritaria e tendo en conta o 

espíritu do convenio colectivo, non ten nada que dicir en contra da proposta, polo que a 

vai a apoiar. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo. 

 

Intervén o concelleiro do PP, sr. Sánchez, quen sinala que, tal e como xa sinalou, o seu 

grupo tiña predisposición para apoiar este asunto, porén o carácter negativo do informe 

de intervención lles leva a absterse.  

 

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

 

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

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e seis 

abstencións (6 PP), acorda: 

1. Que se proceda a fixar, como retribución propia da categoría profesional de 

Oficial (e, polo tanto, como salario base do persoal laboral pertencente á mesma), 

a contía resultante de restar, á actualmente percibida polo persoal coa categoría 

de Auxiliar Administrativo, a diferenza económica existente entre o nivel de 

destino fixado, para ambas, no Convenio Colectivo vixente (diferenza fixada, 
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segundo a Lei de Presupostos do Estado vixente, en 316,82 euros); dando como 

resultado, pois, unha retribución (salario base), para a dita categoría de Oficial, 

de 21.419,05 euros (referida ao exercicio 2016).  

 

2. Asumir o compromiso de incorporar nos orzamentos municipais de 2017 as 

partidas económicas necesarias para implementar esta modificación. 

 

8.- 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, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 

 

9.- 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.- Rogo de 30 de maio de 2017 relativo á situación das naves da antiga fábrica de 

cepillos (rex. entrada nº 4195, de 31/05/2017), que se reproduce a continuación. 

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA 

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

da Corporación, formula o seguinte ROGO dirixido ao alcalde de Teo, relativo  á 

situación das naves da antiga fábrica de cepillos. 

A antiga fábrica de cepillos, ubicada ao carón da urbanización Augas Mansas en 

Cacheiras, é unha fonte de preocupacións para os veciños e veciñas da contorna. 
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As naves, abandonadas desde hai anos, están nunha situación ruinosa con 

partes derrubadas. Ao longo destes anos téñense producido incidencias como o 

incendio que sucedeu en xuño de 2011. 

As veciñas e os veciños do lugar, e nomeadamente de Augas Mansas, levan 

moito tempo pedindo medidas para resolver os moitos problemas que xeran, e que 

poden crear, as naves abandonadas, mais como podemos comprobar pasa o tempo e 

non se executa decisión algunha. 

Non podemos seguir agardando a que suceda unha desgraza e por iso 

reclamamos o apoio da corporación municipal de Teo para lograr un acordo unánime 

coa finalidade de que se adopten as medidas oportunas para rematar con este 

problema que reside ao carón da urbanización Augas Mansas. 

En base ao exposto, e tendo en conta a preocupación dos veciños e veciñas de 

Augas Mansas, o BNG de Teo, a través do seu portavoz municipal, presenta o seguinte 

ROGO: 

1) Instar ao alcalde de Teo a que solicite á Xunta de Galicia, e ás administracións 

correspondentes, a adopción das medidas necesarias para rematar cos 

problemas que xeran as naves abandonadas da antiga fábrica de cepillos. 

2) Reclamarlle ao goberno municipal que no marco das súas competencias adopte 

as actuacións necesarias para o control do acceso á propiedade, así como a 

conservación das construcións e todas as mediadas que dispón a lei en materia 

de urbanismo. 

Teo, 30 de maio de 2017 

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

O sr. Fernández sinala que se trata dunha cuestión que na zona preocupa moito, 

debéndose ter en conta, entre outras cousas, que a nave está cuberta de uralita e hai 

tellas que caen. 
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O sr. alcalde sinala que son conscientes desa situación e que non fai moito se produciu 

un escape de aceite, engadindo que a intención é que se corrixa cante antes. 

 

A concelleira de urbanismo, vivenda e sostibilidade, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, 

sinala que a nave ten unha orden de execución dende fai tempo, engadindo que cando 

foi o do vertido, en marzo, veu Augas de Galicia e a Consellaría de Medio Ambiente. 

Quedouse co Xefe do servizo, Picón, en que abriría expediente e a obra se faría a 

principios de abril. Sinala que na parte privada seguen vertendo e incluso chegou un 

requirimento e se remitiu a Picón porque se trata dun dano medioambiental grave. 

Salienta a sra. Lemus que de momento non saben nada e explica que tamén existen 

varios trámites para intentar comprar esa parcela polo concello. Sinala a sra. Lemus 

que o problema é que o Sareb non resposta a pesar de que se intentou de múltiples 

formas, polo que se está agardando. Explica que de vez en cando lle chaman da Xunta 

para contar como vai o tema. Considera a sra. Lemus que é escandaloso e aclara que 

se pensou en pechar, porén dende a Xunta se recomendou non facelo porque se trata 

dunha propiedade privada. 

 

O sr. Fernández di que as actuacións deberíanse de facer por escrito, xa que se trata 

dunha cuestión medio ambiental e tamén urbanística, porque case é unha ruína. Sinala 

que estes días houbo xente que, irresponsablemente, enviou unha foto dunha persoa 

cun dron enriba das naves. Salienta o sr. Fernández que os rapaces e rapazas son iso 

e van alí e o preocupante é que un día pode ocorrer unha desgraza. Solicita o sr. 

Fernández que todo isto se teña en conta e se faga algo o antes posible. 

 

O sr. alcalde di que si que se actúo coa vexetación que saía da estrada e 

incrementouse a presenza policial. O xeito de coaccionar ao Sareb, se non accede 

voluntariamente, é ameazar coa execución subsidiaria, aínda que non se sabe ata que 

punto serían capaces de recuperar os cartos que se gasten. 

 

O sr. Fernández di que iso da conta das consecuencias derivadas do que se fixo como 

o banco malo, o Sareb, etc, xa que quedan estes marróns e resulta máis difícil 

solucionalos con esta entidade que con un privado. 
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2.- Rogo de 30 de maio de 2017 relativo á estrada DP-0250 ao seu paso polo lugar da 

Igrexa en Luou (rex. entrada nº 4196, de 31/05/2017), que se reproduce a continuación. 

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA 

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

da Corporación, formula o seguinte ROGO dirixido ao alcalde de Teo, relativo á 

estrada DP-0205 ao seu paso polo lugar da Igrexa en Luou. 

A estrada provincial DP 0205 que vai desde Osebe á Ramallosa presenta unha 

serie de deficiencias e carencias que veñen sendo postas en evidencia polos veciños e 

veciñas, desde a necesidade de anchear treitos até outras moitas problemáticas, entre 

as que esta a ausencia de beiravías que permitan o desprazamento a pé con 

seguridade. 

Un dos problemas concretos que presenta esta estrada sitúase no lugar da 

Igrexa en Luou. Ao longo do tempo viñéronse superpoñendo capas de asfalto no tramo 

que vai desde a Igrexa até o local da Asociación Cultural A Mámoa, aumentando o 

cambio de rasante existente, e provocando que a auga da choiva vaia directamente 

para as casas e locais que hai na beira máis baixa da estrada. 

A Superposición de capas de asfalto é tan evidente que incluso sobarda o muro 

que se sitúa na beira das vivendas, e deixa parte do cruceiro, que marca o firme 

orixinario, por debaixo da estrada. 

A semana pasado o Concello comunicoulle á Deputación, na visita do Presidente 

da entidade a Teo, as problemáticas das estradas provinciais no que ten a ver coa 

seguridade viaria e a necesidade de ampliar algúns tramos, máis nada sabemos das 

reclamacións dos veciños e veciñas de Luou a respecto deste punto concreto. 

En base ao exposto, e tendo en conta a evidencia do problema e a preocupación 

dos veciños e veciñas de Luou, o Bloque Nacionalista Galego de Teo, a través do seu 

portavoz, realiza o seguinte ROGO: 

“Instar ao alcalde de Teo a que solicite á Deputación da Coruña que realice 

todas as actuacións necesarias para rebaixar a estrada co propósito de rematar cos 

problemas que xera o estado actual do firme aos veciños e veciñas do lugar.” 

Teo, 30 de maio de 2017 

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz” 
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O sr. alcalde di que se reclamará porque son conscientes do problema que xera, 

engadindo que porén en principio ten que dicir que o cronograma que plantexan é 

iniciar a expropiación e posteriormente licitar e entre unha cousa e outra se vai a ir a 

dous anos, polo que cando se abordou o tema se plantexou que entre tanto se puidera 

avanzar con outros aspectos como a redacción do proxecto. Sinala o sr. alcalde que 

teñen previsto abordalo en dous fases, aínda que se intentará que sexa unha única 

fase e que ese tramo se incorporen. 

 

A sra. Lemus di que alí tamén se comenta que o feito de que todos os anos se bote un 

pouco máis de gravilla, fai que se eleve, e se pedía que en vez de facelo todos os 

anos, porque en ocasións non fai falla, que se levaran a cabo outras actuacións, como 

melloras de acondicionamento. Remata a súa intervención a sra. Lemus sinalando que 

iso pasa en zonas verdes e dixeron que ían a mirar.  

 

3.- Pregunta o sr. Fernández para cando o desbroce das cunetas e gabias. 

 

Intervén o concelleiro de Son de Teo- Anova, D. Xurxo Francos Liñares, quen sinala 

que nos últimos tres ou catro anos se seguiu o mesmo calendario, e o describe 

brevemente. 

 

4.- O sr. Fernández di que hai problemas co ximnasio da piscina, porque hai 

pingueiras, engadindo que lle chamou a atención porque se trata dun edificio moi novo. 

 

O sr. alcalde e a sra. Lemus sinalan que é a primeira noticia que teñen ao respecto, 

engadindo o sr. alcalde que se mirará. 

 

5.- Interésase o sr. Fernández polo estado de dous parques, concretamente o de 

Ventureira e o de Lampai, amosando, tratándose do primeiro dos parques citados, 

unhas fotos e sinalando que para telo así e mellor non telo. 

 

O sr. Francos di que xa presentaron escritos os veciños e que pronto se abordará. 

 

Di o sr. Fernández que o parque de Lampai tamén ten danos e xera problemas.  
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O sr. Francos lle pide o sr. Fernández que lle diga exactamente cales son porque estivo 

alí onte e non viu ningún problema. 

 

6.- O sr. Fernández di que na zona da Torre hai un tramo en moi mal estado e solicita 

ao goberno que lle pida á Xunta que o arranxe, engadindo que cree que a veciñanza xa 

o pediu varias veces. 

 

Sinala o sr. Fernández que tamén hai estradas de titularidade municipal que están mal, 

coma onde está a pequena urbanización que enlaza con esta da autovía, e solicita que 

se intente mellorar o do concello.  

 

7.- O sr. Fernández sinala que vai volver sobre un tema que xa se plantexou e que se 

refire ás manobras dos camións na urbanización rúa Ledín. Explica que xa se lle 

facilitaron os informes que din que estropean a estrada, e visto o informe se debería 

evitar que sigan manobrando na urbanización porque é perigoso e resulta necesario 

buscar unha solución para que poidan saír de fronte de cara á Pedreira.  

 

8.- O sr. Fernández sinala que o goberno municipal está poñendo bandas rugosas e 

están sen sinalizar, pide que se sinalicen entre o Sisto e Augas Mansas. 

 

O sr. alcalde pregunta ao sr. Fernández se se refire á sinalización horizontal, porque a 

vertical sí que existe. 

 

O sr. Francos di que agora xa está pintado. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE. 

O/a concelleiro/a do PSdeG-PSOE formulan os/ as seguintes rogos e preguntas: 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

Os/as concelleiros/as do PP formulan os/as seguintes rogos e preguntas: 
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1.- O concelleiro do PP, sr. Sánchez, di que quere transmitir unha queixa dun veciño 

pola obras que se están acometendo na rúa Espiño, e pregunta se tal e como quedou 

ao final será como quede.  

 

A sra. Lemus sinala que alí non se fixo nada. 

 

O sr. Sánchez dille que despois lle ensinara as fotos. 

 

2.- O sr. Sánchez sinala que os veciños de Calo, Balcaide, lle transmitiron as súas 

queixas por unha canalización de pluviais tupida, engadindo que hai tempo que se 

puxeron en contacto co concello e se lles dixo que se ia a arranxar en breve. 

 

O sr. Francos pregunta se se refire á zona que está saíndo do colexio cara a abaixo. 

 

O sr. Sánchez resposta afirmativamente. 

 

A sra. Lemus sinala que se mirara. 

 

3.- O sr. Sánchez refírese a un tramo de beiravía en Luou, cara á Igrexa, que queda  

por facer. 

 

A sra. Lemus di que está pendente de patrimonio e segue igual. 

 

4.- O sr. Sánchez refírese á obra do Colector Espasande-Insúa. 

 

A sra. Lemus di que está pendente dun trámite coa Deputación. 

 

O sr. alcalde di que depende do permiso de Augas, engadindo que a idea é que se 

execute antes de que chegue o inverno. 

 

5.- O sr. Sánchez di que lle chegou información sobre a depuradora que hai en Mayos. 

 

O sr. Sisto aclara que é un bombeo.  
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O sr. Sánchez sinala que non está funcionando. 

 

O sr. alcalde di que existe un problema con Agromaior porque Fenosa precintou sen 

previo aviso. Parece que existe un contrato que agora se está regularizado . 

 

O sr. Sánchez pregunta que consecuencias tivo. 

 

O sr. alcalde sinala que se avisou ao propietario e tivo que ir Augas de Teo a vaciar 

periodicamente.  

 

6.- O concelleiro do PP, sr. guerra, refírese á casa de Montouto que está enfronte do 

hotel Congreso e pregunta por ela.  

 

A sra. Lemus aclara que tamén é do Sareb e ten orden de execución. 

 

7.- A concelleira do PP, sra. Nariño, refírese ao problema da deficiente limpeza das 

escolas. Pregunta dende cando se ten coñecemento polo concello e en que centros 

educativos, ademais das escolas unitarias, tamén existe. 

 

A concelleira de Son de Teo-Anova, sra. Fagil, di que esta mañá a sra. Ferreiro estivo 

nunha reunión na que se aclararon estes puntos.  

 

A sra. Nariño di que acudiu como nai, engadindo que como concelleiros/as todos deben 

ter coñecemento deste tema. 

 

A sra. Fagil da conta da situación do contrato de limpeza, de que se sacou en febreiro e 

de que, ao quedar deserto, tivo que volver a sacarse. Explica que os problemas de 

limpeza nos Cracs, comezaron fai tres meses, manténdose comunicacións telefónicas 

coa comunidade educativa, intentando solventar o problema. Salienta que nos outros 

centros educativos non existiu queixa, so nos colexios de Calo e A Ramallosa. 

Referíndose ás posibles solucións explica a sra. Fagil que se vai a municipalizar o 

servizo de limpeza, engadindo que ademais o servizo de limpeza de centros educativos 
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e de sanidade non lle corresponde ao concello, aínda que o asume, senón que é da 

Consellería. 

 

A sra. Nariño opina que corresponde ao concello dar solucións aos problemas. 

 

O sr. alcalde di que á hora de municipalizar o servizo, dende secretaría se di que é 

unha competencia impropia. Explica que a idea era municipalizar o do concello e 

manter a contratación externa do demais. O sr. alcalde dille á sra. Nariño que se veu a 

prensa saberá que en Brión, recentemente, se abordou o tema con Sanidade, 

engadindo que en Teo se fará o mesmo.  

 

Refírese a sra. Nariño á Orde do 22 de xullo e lembra que o mantemento corresponde 

ao concello e dentro do mantemento inclúese a limpeza. 

 

A sra. Fágil sinala que ela coñece a normativa e, dirixíndose á sra. Nariño, dille que nin 

a comunidade educativa nin a empresa os apoia na nota de prensa que sacaron. 

Explica que o que se falou esta mañá é que quedan 23 días, que se intentará presionar 

á empresa e unha parte do servizo se vai a municipalizar, esperando que en setembro 

este todo resolto. Salienta a sra. Fagil que están en contacto continuo cos centros, polo 

que non se pode falar de pasividade, aínda que a empresa non estea respondendo. 

 

O sr. alcalde di que o contrato coa empresa rematou en decembro, e que continuou 

pero en precario. Explica que se sacou a licitación e, ao quedar deserta, volveuse a 

sacar con incremento de 20.000 € e aconteceu o mesmo, engadindo que o concello 

non está pasivo, o que non quita que á empresa haberá que esixirlle. Salienta que a 

posibilidade de sanción é complicada, porque non é unha situación normal. 

 

 

8.- A sra. Nariño solicita unha papeleira para o parque de Penelas. 

 

9.- A sra. Nariño pide unha baranda xusto na dirección cara a Penelas, onde existe 

unha cuneta. 
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10.- A sra. Nariño di que esta semana se procedeu a  facer acometidas en Penelas e 

pregunta canto se tardará en facer a reposición do firme e como se vai facer. 

 

O sr. Francos di que o de Penelas está posto e o outro se mirará nos próximos días. 

 

O sr. alcalde di que se vai a repoñer a firme, aínda que tardaran 15 días. 

 

O sr. Francos explica que na curva poñen un tubo e logo se mirará o da barandilla. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha hora e trinta minutos, de 

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

secretaria, dou fe. 

 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  7/2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE PLENO MUNICIPAL 

– 17 DE XULLO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a dezasete de xullo de dous mil dezasete, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a sesión 

extraordinaria urxente correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

 

Concelleiros/as: 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D.ª Concepción García Vázquez 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

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 asisten, previa escusa: 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA  

2.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE PARTICIPACIÓN DO 

CONCELLO DE TEO NO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A PROXECTOS 

SINGULARES DE EELL QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA 

EN CARBONO (FEDER-POCS 2014-2020) 

 

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

Pleno, o sr. alcalde, sendo as dezanove horas e corenta e cinco minutos, declara 

público e aberto o acto. 

 

O sr. alcalde desculpa a ausencia do concelleiro do grupo municipal de Son de Teo-

Anova, D. Xurxo Francos Liñares, e do grupo municipal do PP, D. Antonio Reyes 

Sánchez Crespo. 

 

A continuación pásase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA. 

O sr. alcalde explica que as razóns de urxencia que motivan a celebración deste Pleno 

extraordinario urxente  están relacionadas co feito de que esta noite comeza o prazo de 

presentación das solicitudes da subvención á que se refire o punto segundo da orde do 

día, e para a concesión se ten en conta á orde de rexistro. 

 

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 

membros presentes, acorda ratificar a urxencia da convocatoria, de 

conformidade cos artigos 46.2 b) da LRBRL, 79 do ROF e 19 do ROM. 

 



 

 - 3 - 

2.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE PARTICIPACIÓN DO 

CONCELLO DE TEO NO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A PROXECTOS 

SINGULARES DE EELL QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA 

EN CARBONO (FEDER-POCS 2014-2020). 

O sr. alcalde explica que, ao tratarse dun asunto que non foi sometido á Comisión 

Informativa previa, resulta precisa ratificar a súa inclusión na orde do día. 

 

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 

membros 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 explica que a diferenza do anterior programa do IDAE neste caso é unha 

subvención a fondo perdido, non un préstamo, aportando o concello o 20 %, e cede a 

palabra á concelleira de urbanismo, vivenda e sostibilidade, D.ª Uxía Lemus de la 

Iglesia. 

 

A sra. Lemus da conta da proposta de 14 de xullo de 2017, que se recolle a 

continuación. 

 

“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación da participación do concello de Teo no programa de 

subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a 

unha economía baixa en carbono (FEDER-POCS 2014-2020) 

Visto o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa 

de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a 

unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de 

crecemento sustentable 2014-2020 (BOE nº 144, do 17 de xuño de 2016). 

Considerando as diversas auditorías e traballos previos de avaliación das diversas 

instalacións eléctricas municipais, así como os traballos que se están realizando 

actualmente en canto ao Plan de Mobilidade Urbana Sustentable, relacionado coa 

revisión do Plan xeral de ordenación municipal de Teo. 
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Tendo en conta que a participación do concello de Teo nesta convocatoria realizarase 

en diversas fases, a medida que os diferentes proxectos singulares concrétense. 

Considerando que as subvencións previstas neste Real Decreto financiaranse con 

cargo aos fondos FEDER incluídos no Eixo 4 de Economía Baixa en Carbono do 

Programa Operativo Plurirregional de Crecemento Sustentable (POCS) para o período 

2014-2020, conforme á taxa de cofinanciación aplicable para cada comunidade 

autónoma, que no caso de Galicia, é do 80% do gasto subvencionable. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

ACORDO: 

Primeiro.- Aprobar a participación do Concello de Teo e aceptar expresamente o 

procedemento regulado polo Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula 

a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que 

favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo 

FEDER de crecemento sustentable 2014-2020 (BOE nº 144, do 17 de xuño de 2016). 

Segundo.- Aprobar as seguintes actuacións que compoñen os seguintes proxectos 

singulares subvencionables, así como a dotación orzamentaria para levala a cabo, 

aprobación condicionada á obtención da cofinanciación FEDER para levala a cabo.  

OBXECTIVO 

ESPECIFICO 
MEDIDA ACTUACION IMPORTE 

AXUDA 

SOLICITADA 

OE431 7 

 

MELLORA DA EFICIENCIA 

ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS 

DE DEPURACIÓN DE AUGAS 

RESIDUAIS DO CONCELLO DE 

TEO 

546.974,49 437.579,59 

OE432 15 

 

INCORPORACION DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS DE PRODUCION 

DE ELECTRICIDADE EN 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 

55.074,00 44.059,20 
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Terceiro.- Aprobar as memorias descritivas, ás que se refire ao artigo 12.4.c. do Real 

Decreto 616/2017, “Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de depuración de 

augas residuais do Concello de Teo” e “Incorporación de sistemas fotovoltaicos de 

produción de electricidade en edificios municipais”, redactadas pola enxeñeira industrial 

Fátima Pombo. 

Cuarto.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 

xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 

Teo, 14 de xullo de 2017 

O alcalde 

 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

A  sra. Lemus explica que intentaron apurar os prazos o máximo posible debido a 

importancia do tema. Sinala que xa estaba feita a auditoría enerxética, traéndose hoxe 

ao Pleno a mellora de eficiencia enerxética en instalacións de depuración de augas 

residuais e os sistemas fotovoltaicos, que xa estaban máis ou menos mirados, porén 

había unha parte, que está incluída dentro do Real Decreto, que é o plan de 

mobilidade, que ata o mércores entendíase que se podería presentar hoxe, porén a 

partir de ese día o IDAE determinou que xa tiña que estar feito o citado Plan. Explica 

que existiu unha discrepancia ao efecto, porén ese día o que determinou finalmente o 

IDAE, órgano intermediario entre a Unión Europea e as entidades locais, ante a 

discrepancia existente, foi que o plan de mobilidade tiña que estar aprobado 

anteriormente. Explica a sra. Lemus que se está xa polo tanto traballando no plan de 

mobilidade o que supón que haberá unha segunda fase, que tamén se someterá a 

Pleno. Da conta a sra. Lemus de que o 80 % corresponde ao IDAE e o 20 % restante 

se financia con fondos propios. Explica que as dúas medidas que se inclúen son as 

instalacións de depuración de augas residuais, que sería mellora nos bombeos de 

fotovoltaicas e o sistema de aireación nas tres depuradoras existentes, e o sistema 

fotovoltaico de produción de electricidade que sería para a casa do Concello e o Centro 

Constante Liste. Explica que se fixeron estudos sobre outros lugares do concello porén, 

por ese tipo de impostos ao sol, non compensa, ao ter xa que darse de alta cando se 
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superen os 10 kilovatios, e nos dous sitios mencionados é posible facelo con 9 

kilovatios. Remata a sra. Lemus a súa intervención sinalando que en pouco tempo se 

poderá someter a Pleno a segunda fase. 

 

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

di estar de acordo con todas as iniciativas que se fagan para mellorar a eficiencia 

enerxética. Considera que o consumo das eléctricas segue sendo moi importante nos 

orzamentos do concello, polo tanto todo isto é fundamental tanto dende o punto de 

vista do consumo do concello como do tema das emisións. Espera o sr. Fernández que 

o goberno central reconsidere eses impostos ao sol e que isto sexa tamén algo que se 

poida xeralizar. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta. 

 

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, 6 PP, 2 PSdeG-PSOE  e 1 

grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar a participación do Concello de Teo e aceptar expresamente o 

procedemento regulado polo Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se 

regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades 

locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do 

Programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020 (BOE nº 144, 

do 17 de xuño de 2016). 

Segundo.- Aprobar as seguintes actuacións que compoñen os seguintes 

proxectos singulares subvencionables, así como a dotación orzamentaria para 

levala a cabo, aprobación condicionada á obtención da cofinanciación FEDER 

para levala a cabo.  
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OBXECTIVO 

ESPECIFICO 
MEDIDA ACTUACION IMPORTE 

AXUDA 

SOLICITADA 

OE431 7 

 

MELLORA DA EFICIENCIA 

ENERXÉTICA DAS 

INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN 

DE AUGAS RESIDUAIS DO 

CONCELLO DE TEO 

546.974,49 437.579,59 

OE432 15 

 

INCORPORACION DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS DE 

PRODUCION DE ELECTRICIDADE 

EN EDIFICIOS MUNICIPAIS 

55.074,00 44.059,20 

 

Terceiro.- Aprobar as memorias descritivas, ás que se refire ao artigo 12.4.c. do 

Real Decreto 616/2017, “Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de 

depuración de augas residuais do Concello de Teo” e “Incorporación de sistemas 

fotovoltaicos de produción de electricidade en edificios municipais”, redactadas 

pola enxeñeira industrial Fátima Pombo. 

Cuarto.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa 

tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 

 

Sendo as dezanove horas e cincuenta minutos, de orde da Presidencia, levántase a 

sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  8/2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 17 XULLO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a dezasete de xullo de dous mil dezasete, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a sesión 

extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D.ª Concepción García Vázquez 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

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 asisten, previa escusa: 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

ORDE DÍA: 

1.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2017 

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PLAN ECONÓMICO FINANCIEIRO 

 

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

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

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

seguintes: 

 

1.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2017. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 30 de xuño de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 12 de xullo de 2017. 

 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Téndose confeccionado por esta Alcaldía o Orzamento Municipal do Concello de  Teo 

para o exercicio 2017, e, considerando que na súa tramitación se cumpriron os 

requisitos sinala a lexislacion vixente e que contén os documentos que preceptúan os 

artigos 165 e 168 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o 

Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e os artigos 8, 9 e 18 do 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desenvolve o capitulo I do titulo VI da Lei 

39/1988, en materia de orzamentos, propoño ao Pleno da Corporacion, previo dictamen 

da Comisión Informativa de Facendas e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte 

ACORDO: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal para o exercicio 2017, cun 

importe total do Estado de Gastos de 15.879.061,51€ e do Estado de Ingresos de 

15.879.061,51€, coa estructura en capítulos que de seguido se relaciona: 
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ORZAMENTO MUNICIPAL 2017-RESUMO POR CAPÍTULOS 

   
CAPÍTULO DENOMINACIÓN CRÉDITO INICIAL (EUROS) 

1 Gastos de persoal 4.025.921,30 

2 
Gastos correntes en bens e 
servizos 

6.378.558,15 

3 Gastos financeiros 13.383,59 

4 Transferencias correntes 582.619,69 

Suman operacions correntes 11.000.482,73 

6 Investimentos reais 4.344.737,15 

7 Transferencias de capital 7.000,00 

Suman operacións de capital 4.351.737,15 

Total operacións non financeiras 15.352.219,88 

8 Activos financeiros 0,00 

9 Pasivos financeiros 526.841,63 

Total operacións financeiras 526.841,63 

TOTAL ESTADO DE GASTOS 15.879.061,51 

   

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
PREVISIÓN INICIAL 
(EUROS) 

1 Impostos directos 4.580.000,00 

2 Impostos indirectos 150.000,00 

3 
Taxas, prezos públicos e 
outros ingresos 

2.993.000,00 

4 Transferencias correntes 4.769.995,54 

5 Ingresos patrimoniais 60.850,00 

Suman operacións correntes 12.553.845,54 

6 
Alleamento de 
investimentos reais 

120.000,00 

7 Transferencias de capital 2.083.569,24 

Suman operacións de capital 2.203.569,24 

Total operacións non financeiras 14.757.414,78 

8 Activos financeiros 0,00 

9 Pasivos financeiros 1.121.646,73 

Total operacións financeiras 1.121.646,73 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 15.879.061,51 

 
Segundo.- Aprobar o cadro de persoal e demais anexos do Orzamento para o ano 

2017, que constan no expediente. 

 

Terceiro.- Expoñer o Orzamento citado ao público por prazo de quince días, por medio 

de edicto no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que as persoas e 
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entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que xulguen oportunas, de 

conformidade có disposto o artigo 169  do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

 

De non presentarse reclamacións en prazo, o orzamento entenderase aprobado 

definitivamente, e será insertado, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da 

Provincia”. 

 

O sr. alcalde da conta de que os orzamento ascenden a 15.879.061,51 €, engadindo 

que creen que se trata duns orzamentos serios e moi axustados. Os ingresos directos 

so se incrementan en 300.000 €, a pesar do axuste do IBI, incluso o capítulo 3º se 

rebaixa lixeiramente para tamén intentar que nada se dispare, aínda que existe un 

incremento en transferencias de capital que veñen doutras Administracións. Explica o 

sr. alcalde que o orzamento vai en función da liquidación do 2016, que tivo un resultado 

orzamentario de uns 700.000 € de superávit, situando o remanente de tesourería por 

primeira vez positivo en 897.851,77 €. 

 

Salienta o sr. alcalde que as orientacións dos orzamentos van a consolidar as 

subvencións á dinamización do tecido asociativo, tanto de cultura como de deportes, 

engadindo que tamén existe unha aposta polos servizo sociais, despois de incrementar 

o ano pasado máis do 20 %, se volve a incrementar un 10 %. Tamén existe un esforzo 

inversor, tanto con fondos propios como en iniciativas que existiron para conseguir 

subvencións doutras Administracións Públicas. Salienta o sr. alcalde que cos 

orzamentos tamén se intentou consolidar o que foron os procesos de municipalización, 

como o tema da auga, xa reflectido nos orzamentos anteriores, e que agora se 

completa co persoal de parques e xardíns e co de limpeza, e aínda que este último non 

aparece como persoal subrogado aparecerá proximamente. Explica o sr. alcalde que 

unha vez quitados os contratos e demais, a marxe de manobra é escaso, engadindo 

que onde se ve o esforzo de promoción e de investimento é no anexo de investimentos 

que contempla unha das actuacións máis altas da última década. 

 

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

pregunta en qué partida vao o Teobus, engadindo que non a localizou. 
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O sr. alcalde resposta que vai na partida 440.466.00. 

 

O sr. Fernández pregunta se son os 98.000 €, que van no transporte comarcal, 

respostando afirmativamente o sr.alcalde. 

 

O sr. Fernández  sinala que se trae a proposta de orzamentos para Teo para 2017 que 

negociou entre o PSOE e ANOVA polo tanto para el é a proposta de orzamentos 

destes dous partidos. 

 

Explica o sr. Fernández que levan dende finais do 2016 esperando polos orzamentos. 

Salienta que en outubro se convocou aos grupos da oposición para comunicar que se 

producira un erro contable en relación coa regra de gasto, momento no que estes 

grupos escoitaron, entenderon e aceptaron a situación e as explicacións que se lles 

deron. Pasou o tempo e en febreiro de 2017 se lles volveu a convocar e se lles 

comunicou cal era a situación, dicíndoselles que os orzamentos estarían no primeiro 

trimestre dese ano, porque había unha reunión pedida na Dirección Xeral de Política 

Financeira, e se volveu a aceptar a situación. Explica o sr. Fernández que seguiu 

pasando o tempo, e xa en xuño lles parecía grave estar sen orzamentos para o 2017, 

cando parecía que existía vontade de presentalos, e polo tanto fixeron pública a súa 

posición, esixindo a presentación dos orzamentos ou unha explicación pública sobre o 

retraso na presentación dos mesmos. Salienta o sr. Fernández que finalmente o 7 de 

xullo coñecen a proposta de orzamentos cando se convoca a Comisión Informativa 

correspondente, pero os orzamentos xa estaban negociados e elaborados e, por iso, 

non comparte a forma utilizada para a elaboración dos orzamentos, nomeadamente 

cando houbo unha serie de vicisitudes, e ían existir uns orzamentos críticos, ou polo 

menos así se lles fixo saber que ia a existir un plan de axuste que ia poñer patas arriba 

os orzamentos do concello. 

 

Salienta o sr. Fernández que se optou por esa forma de proceder e non por facer desas 

contas, as contas de todos, e aínda que finalmente non se seguira, polo menos ter esa 

vontade. Salienta o sr. Fernández  que os partidos que forman o goberno municipal 

deberían ter utilizado outra forma, tendendo pontes para o diálogo, máxime tendo en 

conta a situación provocada polo erro contable e pola non contabilización das facturas 
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de Viaqua. Sinala o sr. Fernández que a práctica é a que fala e se ve que non hai outra 

forma de facer política. Salienta que agora, en xullo de 2017, dez días despois de 

coñecer a proposta de orzamentos, se lles pide o apoio, poren non existiu dialogo 

previo, resultanto para el unha mágoa que se de esta situación, por todo o que rodeou 

os orzamentos e tamén porque se está nun novo tempo no que as cousas se deberían 

facer doutra maneira, porque as formas tamén son moi importantes para un demócrata, 

algo do que está moi convencido. 

 

Tratándose da proposta de orzamentos, o sr. Fernández, sinala que cando a recibiu a 

proposta do 7 de xullo o primeiro que lle chamou a atención foi o total de gastos e 

ingresos, case 16 millóns de euros, en comparación coas anualidades 2014 e 2016, 

polo que ante a sorpresa mirou as partidas que se incrementaban. Salienta o sr. 

Fernández que examinando as táboas resumo viu que do incremento, o 92,5 % vai 

para investimentos reais, algo positivo, debéndose a estes efectos destacar o cambio 

de política por parte da Deputación e as transferencias por parte desta mediante os 

Plans provinciais, tanto o último coma os anteriores. Tratándose dos ingresos, as 

transferencias de capital supoñen o 46 % do incremento e o 35,2% os pasivos 

financeiros, que tamén proveñen dos Plans de Deputación, o PAI 2015 e 2016. 

Destaca o sr. Fernández a importancia que para estas contas teñen as transferencias 

por parte da Deputación, vía plans, e tamén en materia de ingresos, tamén destaca o 

13,7 % que ven por parte de impostos indirectos, que é fundamentalmente o IBI. Sinala 

que a estes efectos se trata dun total de en torno a un millón de euros máis na 

recadación, porén se fala de liquidado real e agora se fala de que realmente iso se vai 

a cobrar, tal e como dixo o sr. alcalde. 

  

Salienta o sr. Fernández que se iso é así o catastrazo do PP é contundente, e por outra 

banda ten a vertente, que é responsabilidade do goberno municipal, que é a suba do 

25 % do tipo de gravame, no ano 2015, que tamén axuda a que se ingresen esas 

cantidades. 

 

Opina o sr. Fernández que é curioso que ao final unha medida non popular do Partido 

Popular, como foi o catastrazo,  acaba sendo beneficioso para o goberno municipal de 

Teo, porque acaba cadrando as contas, axudado por esa suba do tipo de gravame por 
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parte do goberno municipal. Sinala o sr. Fernández que se está falando dun plan 

económico financeiro, que parece que non ten maior transcendencia, porén segundo o 

citado plan o incumprimento dalgunha das previsións vai ter efectos importantes nas 

contas do concello e a fin de contas na xestión do goberno municipal e nos veciños/as 

de Teo.  

 

Destaca o sr. Fernández que lle chama a atención o relativo á recadación polo prezo 

público da piscina municipal, que pasa de 550.000 € a 610.000 €, cifra que lle chama a 

atención, sobre todo cando a maior parte das partidas, no que se refire aos ingresos, 

están moi axustadas claramente, iso hai que recoñecelo, como a venta de terreos, ou 

incluso impostos indirectos, etc. 

 

Considera o sr. Fernández que o que si é fundamental, como se acaba de ver no Pleno 

que se acaba de celebrar, é reducir o consumo de enerxía eléctrica que volve a 

incrementar a previsión de gasto un 19,1 %, con respecto ano anterior, o que resulta 

tremendo, porque son 151.000,00 € máis. O sr. Fernández espera que no futuro isto 

comece a cambiar porque é unha partida moi importante do orzamento.  Opina que 

este orzamento de parte que se vai a aprobar, incorpora unha serie de investimentos 

importantes para Teo, como o colector en Bustelo, en Luou, e a depuradora de Insúa, e 

outras moitas, no marco dos plans provinciais, algunhas delas propostas polo BNG, 

atendendo ás demandas veciñais, e tamén unha importante partida que ven de Agader, 

que parece que ten un bo fin. 

 

Remata o sr. Fernández a súa intervención, sinalando que espera que dende o 

goberno sexan capaces de executar estas contas, e de cumprir o previsto, aínda que 

lle sigue parecendo excesivo o tema da contribución. 

  

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e di que estas contas se fixeron con 

gran esforzo, engadindo que máis pensadas que estas contas non cree que houbera 

outras no concello de Teo, sobre todo porque ademais de pensar o que se quería facer, 

había que pensar no Plan económico financeiro, cun axuste que non fora prexudicial 

para a veciñanza. Destaca a sra. Lemus que se trata dun orzamento que destaca polo 

grado de investimento, en parte polo plan único da Deputación, aínda que no capítulo 
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de inversións tamén existe unha parte do IDAE, existindo ademais 1.392.000 € de 

investimento que son fondos propios. Explica a sra Lemus que se está facendo un 

esforzo, e ese aumento de recadación do IBI se repercute directamente na veciñanza 

co aumento da inversión. Salienta que aínda non se está ao nivel dos anos do plan 

Zapatero, aínda que é o máis elevado dos últimos 8 anos, xa que se trata de 263 € de 

inversión por habitante para este ano.  

 

Comparte a sra. Lemus co portavoz do grupo mixto o intento de axustar á realidade 

determinados aspectos, cos que ela foi moi crítica no seu momento dende a oposición, 

como os impostos indirectos e o alleamento de terreos, e se trata dun orzamento 

plagado de proxectos, non grandes proxectos, non sentido de grandes infraestruturas 

con pouco sentido, senón de grandes proxectos con financiamento sobre todo da 

Deputación que van a dar servizo aos veciños de saneamento, abastecemento, mellora 

de núcleos e o tema das luminarias do IDAE. Explica que do IDAE so se contempla 

unha parte e se consignará o resto a medida que se faga a licitación, o pagamento, etc.  

Opina a sra. Lemus que todo pode ser mellorable, porén a tendencia, por exemplo a 

redución do gasto corrente, fronte ao investimento, é moi favorable. A sra. Lemus 

considera positivo que o Concello de Teo teña por primeira ve un remanente líquido de 

tesourería para gastos xerais, engadindo que o mellor símbolo de que o concello 

comeza a ser minimamente eficiente e comeza a ter as contas mais o u menos 

axustadas e liberar todo ese remanente negativo que o único que marcaba era 

problemas ano tras ano en canto ao estado xeral do concello de forma acumulada. A 

sra. Lemus sinala que se admiten as críticas, se se poden mellorar se mellorará na 

medida do posible, engadindo que se trata dun orzamento axeitado ás necesidades do 

veciños. Remata a sra. Lemus sinalando que nun dos aspectos que defenden, como o 

da sostibilidade, estase facendo todo o que un concello de case de 20.00 habitantes 

pode facer cos traballadores que hai, e implica un esforzo superior o que se tería que 

facer para sacar adiante estes investimentos.  

 

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

grupo, D. Ignacio Arroyo Font.  
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Intervén o sr. Arroyo quen agradece o plan de inversións, que lles parece salientable e 

cuantioso, agradecemento que fai extensivo á Deputación, engadindo que parece ser 

que esta veu a salvar, en certa medida, os orzamentos 2017. O sr. Arroyo di que, 

respecto das consideracións que fai intervención sobre o global dos orzamentos, 

salientar que transmite un ollo co tema das subrogacións de persoal. O sr. Arroyo 

chama a atención sobre os proxectos que se fan con arranxo ás desviacións de 

financiación, polo tema dos ingresos, que parece ser que as cousas van volvendo a 

como deberían estar. Salienta tamén o sr. Arroyo o tema da débeda viva, que queda 

neses dous millóns e pico de euros dos que se fala. Tratándose do Plan económico 

financeiro, espera que se leve a raja tabla, porque o incumprimento do plan de 

saneamento 2012 -2017 queda aí pendente. Remata o sr. Arroyo a súa intervención 

sinalando que están totalmente de acordo coas reflexións que fixo o sr. Fernández, que 

por fin dixo con todas as letras que se subira o tipo de gravame do IBI, que tanto 

manifestou o seu grupo nesta lexislatura. 

 

O sr. alcalde di que participa de moitas das cousas sinaladas polo sr. Fernández, e así 

é certo que se trata duns orzamentos de parte, entendido como das dúas forzas que 

están no goberno, engadindo que iso tamén ven motivado polas propias circunstancias 

derivadas, e así igual que non ten lóxica que se trouxeran os orzamentos en xullo se 

non houbera esa causa que o motiva como é a necesidade de axustar os orzamentos 

ao plan económico financeiro, porque en definitiva estes orzamentos son o plan 

económico financeiro, o que pasa é que para chegar a esa conclusión foron necesarias 

moitas reunións internas e bastantes reunións coa Xunta de Galicia, porque houbo un 

momento en que non sabían cales eran as implicacións do propio plan. Explica o sr. 

alcalde que nese sentido todo o que recibiron da Xunta foron palabras tranquilizadoras, 

no senso de que Teo non tiña ningún problema económico, e que era derivado da 

situación que se dera na contabilidade, engadindo que o que pedían, para que iso non 

fora a maiores, era controlar e facer a execución do orzamento en condicións, primeiro 

elaboralos moi axustados á liquidación do ano 2016 e despois facer un seguimento o 

máis continuado posible para evitar desviacións. Sinala o sr. alcalde que hai que ter en 

conta que a maior fonte do desequilibro ven da superación da regra de gasto, e se se 

tiveran contabilizado as facturas de Aquaguest no seu ano correspondente non daría 

lugar a sobrepasar a regra de gasto, engadindo que tampouco están de acordo cos 
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principios que rexen a citada regra. Salienta o sr. alcalde que o desequilibro viña 

derivado, non incluso tanto polo recoñecemento contable das facturas de Aquaguest, 

senón polo préstamo do IDAE que vai como gasto nos capítulos 1 ao 7 pero non nos 

ingresos e iso era o que facía desequilibrar a estabilidade orzamentaria. Explica que 

ese préstamo do IDAE eleva considerablemente a débeda do concello porén se 

defende con datos moi contrastables, xa que eses tres millóns de investimento van a 

xerar un aforro que vai permitir devolver o crédito sen custe ningún e ademais se van a 

sacar uns 30.000 € anuais a maiores de aforro, e así nos números pode dar 

desequilibrio, pero se trata dunha decisión política. Salienta o sr. alcalde que está 

disposto a endebedarse como concello  se sabe que iso non vai a supor unha hipoteca 

para a futuro, porque vai a ser capaz de rentabilizalo co aforro que se consigue, se se 

ten en conta, ademais, como dicía o sr. Fernández, que non se pode seguir con 

luminarias de mercurio e co custo e desbaraxuste dende o punto de vista 

medioambiental e ecolóxico que iso supón. Salienta o sr. alcalde que son uns 

orzamentos de parte, en gran medida determinada por ese retraso temporal ao que 

obrigou a elaboración do PEF, e non tiñan moita capacidade para decidir estar un mes 

máis, con agosto e demais, intentando chegar a acordos.  

 

O sr. alcalde di que asumen e comparten a crítica que nese senso  fai o sr. Fernández.  

Explica que os datos son os que son, engadindo que tratándose do IBI aínda que é 

verdade que a recadación era de 4.298.000 € e a recadación neta foi de 3.460.000 €, 

hai que ter en conta que se deron todas as facilidades para aprazar o pago en varias 

mensualidades. Sinala que o da piscina non o ten tan claro porque no nivel de ingresos 

iso vai nos prezos públicos que, a nivel de ingresos, non se incrementan, explicando 

que quizais o que despista máis é o capítulo no que van porque o que se lle paga ás 

piscinas é de 37.600 € máis 5.078 €, e nese capítulo vai a todo o que era a limpeza de 

todos os espazos deportivos así como o das escolas deportivas municipais, polo que aí 

non ven tanto o desequilibrio. En relación ao tema do gasto eléctrico, salienta o sr. 

alcalde que a previsión non é tanto que se incremente en 150.000 € con respecto ao 

ano pasado senón 150.000 € con respecto ás previsións do ano pasado, que hai que 

recoñecer que non foron correctas, fundamentalmente no tema da auga. E certo que o 

orzamento da auga estivo moi equilibrado, baixándose máis de 200.000 € con respecto 

ao gasto do ano anterior, porén o custe enerxético foi o que se disparou en  relación ás 
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previsións. Sinala o sr. alcalde que, en relación ao o dito polo sr. Arroyo, é certo que 

intervención fai unha valoración especial sobre o tema da subrogación de persoal 

sendo tamén certo que é unha aposta política do goberno a municipalización do 

servizo, ao non existir neste momento outra forma de facelo, tendo en conta que teñen 

a prevención de non intentar converter esa subrogación como unha porta de entrada á 

Administración pola vía de atrás, e así o mecanismo que se ven utilizando é que as 

subrogacións se veñen producindo por sentenza, nas condicións nas que se viñan 

prestando eses traballos polos traballadores. 

 

O sr. alcalde salienta que creen que si en vez de pagarlle á unha empresa para que lle 

pague ao traballador é o concello o que lle paga ao traballador se garanten os dereitos 

de forma moito máis directa e se gaña na capacidade de decisión e organización do 

traballo de forma moi importante. Tratándose da débeda viva, sinala que aí hai que 

valorar que hai cousas nas que convén endebedarse porque son unha garantía de 

futuro en todos os aspectos. 

 

Intervén o sr. Fernández e sinala que, hai determinadas cousas, como o do IDEA, que 

deberían estar superadas, porque cando se fala de incrementar a débeda do concello, 

como acaba de explicar o sr. alcalde, hai cousas que realmente se trata de inversións.  

 

O sr. Fernández sinala que el afirma que se trata duns orzamentos de parte, aínda que 

iso non ten nada malo, porén  informar e dialogar é moi san, sobre todo cando iso é o 

que se predica, máxime cando os orzamentos non se farían dun día para outro. 

Considera o sr. Fernández que se puido facer doutra maneira, engadindo que o sr. 

alcalde co que acaba de dicir acredita iso. O sr. Fernández sinala que insistiu na 

primeira parte como algo que lle parecía moi negativo, e na segunda parte xa dixo que 

viu un orzamento interesante, engadindo que ao mellor o facer os orzamentos a 

mediados de ano da esa seguridade de saber as previsións de ingresos que se poden 

ter, e así ao ver a liquidación dos ingresos de IBI tamén el quedou bastante 

sorprendido, sendo ese un dato positivo que fai ser bastante optimista, tendo en conta 

ademais que os ingresos do IBI vanse incrementar de forma importante ao final de ano. 
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Intervén a sra. Lemus e di que, tratándose dos investimentos do plan único, salienta 

que cree que Teo xunto con outro concello da Comarca, son os únicos que dedican 

todo a inversión. Salienta que ese é un dos síntomas de que o Concello de Teo está 

funcionando con normalidade, e que se poden decidan todos os fondos a inversión, e 

así outros concellos decidiron dedicalo a gasto corrente. Opina a sra. Lemus que iso 

hai que destacalo máxime cando se trata de algo que non é baladí nos tempos que 

corren, cando Teo é o único, xunto con outro concello da comarca, que dedica todo 

para inversión. 

 

O sr. Arroyo non fai uso da súa quenda de intervención. 

  

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

oito votos a favor (6 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE), seis en contra (6 PP) 

e unha abstención (1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal para o exercicio 2017, cun 

importe total do Estado de Gastos de 15.879.061,51€ e do Estado de Ingresos de 

15.879.061,51€, coa estructura en capítulos que de seguido se relaciona: 

ORZAMENTO MUNICIPAL 2017-RESUMO POR CAPÍTULOS 

   
CAPÍTULO DENOMINACIÓN CRÉDITO INICIAL (EUROS) 

1 Gastos de persoal 4.025.921,30 

2 
Gastos correntes en bens e 
servizos 

6.378.558,15 

3 Gastos financeiros 13.383,59 

4 Transferencias correntes 582.619,69 

Suman operacions correntes 11.000.482,73 

6 Investimentos reais 4.344.737,15 

7 Transferencias de capital 7.000,00 

Suman operacións de capital 4.351.737,15 

Total operacións non financeiras 15.352.219,88 

8 Activos financeiros 0,00 

9 Pasivos financeiros 526.841,63 

Total operacións financeiras 526.841,63 

TOTAL ESTADO DE GASTOS 15.879.061,51 
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CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
PREVISIÓN INICIAL 
(EUROS) 

1 Impostos directos 4.580.000,00 

2 Impostos indirectos 150.000,00 

3 
Taxas, prezos públicos e 
outros ingresos 

2.993.000,00 

4 Transferencias correntes 4.769.995,54 

5 Ingresos patrimoniais 60.850,00 

Suman operacións correntes 12.553.845,54 

6 
Alleamento de 
investimentos reais 

120.000,00 

7 Transferencias de capital 2.083.569,24 

Suman operacións de capital 2.203.569,24 

Total operacións non financeiras 14.757.414,78 

8 Activos financeiros 0,00 

9 Pasivos financeiros 1.121.646,73 

Total operacións financeiras 1.121.646,73 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 15.879.061,51 

 

Segundo.- Aprobar o cadro de persoal e demais anexos do Orzamento para o ano 

2017, que constan no expediente. 

 

Terceiro.- Expoñer o Orzamento citado ao público por prazo de quince días, por 

medio de edicto no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que 

as persoas e entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que 

xulguen oportunas, de conformidade có disposto o artigo 169  do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

De non presentarse reclamacións en prazo, o orzamento entenderase aprobado 

definitivamente, e será insertado, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PLAN ECONÓMICO FINANCIEIRO. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 7 de xullo de 2017, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos 

económicos, especial de contas de 12 de xullo de 2017. 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO AOS EFECTOS DO CUMPRIMENTO DA REGRA 
DE GASTO E A ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 
 

O informe de Intervención sobre la liquidación do exercicio 2016 de 30 de marzo de 

2017 constata o incumprimento da estabilidade orzamentaria e da regra de gasto, o 

que esixe, de conformidade co disposto nos artigos. 21 e 23 da LOEPSF, a formulación 

dun Plan Económico Financeiro que permita no ano en curso e no seguinte cumprir cos 

referido parámetros. 

A orixe deste desaxuste está na non contabilización das facturas de Aquagest/Viaqua 

durante os exercicios 2014 e 2015 (pagadas de forma indirecta, pero non 

contabilizadas), anomalía que foi corrixida na sesión ordinaria do Pleno municipal 

celebrada o 21 de decembro de 2016 que aprobou a Proposta de recoñecemento 

extraxudicial de crédito por importe de 2.087.941,43€ con cargo á partida 161/227.99 

do orzamento vixente, circunstancia que, inevitablemente, provocou o non cumprimento 

das limitación da regra de gasto e afectou a estabilidade orzamentaria. 

Tendo en conta a situación económico-financeira da Corporación a 31/12/2016, así 

como a proposta de orzamento para o exercicio de 2017 que acompaña este PEF, que 

cumpre cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto (como queda 

exposto no informe de Intervención anexo, de data 29 de xuño de 2017), a única de 

corrección proposta no PEF é a aprobación do orzamento municipal para o exercicio 

2017 cumprindo cos principios de estabilidade orzamentaria e regra del gasto, en 

concordancia co falado coa Dirección Xeral de Política Financeira e do Tesouro da 

Consellería de Facenda na entrevista mantida o pasado mes de xuño. 

Consecuentemente, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

Primeiro.- Aprobar o Plan Económico-Financeiro 2017-18 que acompaña esta 

proposta e publicalo no Boletín Oficial da Provincia 

Segundo.- Remitir o PEF 2017-18, para o seu coñecemento á Comisión Nacional de 

Administración Local e a Dirección Xeral de Política Financeira e do Tesouro da 

Consellería de Facenda 
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Terceiro.- Efectuar as comunicacións telemáticas que procedan en cumprimento das 

obrigas contempladas na Orde HAP/2015/2012 de 1 de outubro, pola que se 

desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 

2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira 

(LOEPSF)”. 

 

O sr. alcalde sinala que xa se falou algo do tema. Salienta que simplemente cabe dicir 

que non se propón ningunha medida, por acordo expreso coa Dirección Xeral do 

Tesouro, que foi a que guiou o proceso, coa condición, aceptada polo concello, de que 

o orzamento non se desvíe e facendo iso estaría todo conseguido. Sinala que os datos 

económicos non son malos e así neste momento se está nun período medio de pago 

de facturas dos 30 días más 3,6, polo que se está no límite abaixo de todo, os avances 

no remanente de tesourería a mediados de ano tamén son moi positivos e está por 

enriba dos dous millóns de euros de remanente positivo.  En principio , como dicía o sr. 

Fernández, dado o avanzado do ano se pode facer unha previsión moi real do que está 

pasando, non debería existir ningún problema, ao contrario pode ser un ano  de 

importante recuperación económica para o concello, ou de fortalecemento, máis que de 

recuperación. 

 

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

sinala que, tal e como dixo, con respecto ao plan, non era tanto como se presumía 

inicialmente, porque parecía que se ían a facer grandes axustes e que ia a ter unha 

repercusión importante nas contas e no funcionamento do concello e nos servizos aos 

veciño, e polo que se ve non é así senón que é un plan económico financeiro que 

collido así de primeiras case é cubrir un  trámite, vai o orzamento e vai o plan. 

 

Sinala o sr. Fernández que vai a proceder a dar lectura os parágrafos 3 e 4 do punto 7, 

por deixar constancia, e así se recolle nos termos seguintes “Non se considera preciso 

establecer ningunha medida estrutural para corrixir este desequilibro pois a ausencia 

de incorporación de créditos ao orzamento 2017, con cargo ao remanente de 

tesourería de gastos xerais, así como os maiores ingresos permanentes de recadación 

como consecuencia da modificación do imposto sobre bens inmobles, consecuencia do 
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proceso de regularización catastral 2013-2016, deben propiciar que en 2017 se cumpra 

coa regra de gasto e a estabilidade orzamentaria na liquidación deste”. 

 

Salienta o sr. Fernández que isto pon de manifesto a importancia da contribución para 

garantir a regra de gasto e a sostibilidade financeira.   

 

Sinala o sr. Fernández que o plan continua dicindo que “Con todo e a fin de garantir a 

consecución de tal obxectivo farase unha permanente avaliación e seguimento do 

desenvolvemento orzamentario, de forma que ante a primeira sinal de existencia de 

risco, se adopten as medidas necesarias para asegurar o seu cumprimento, chegando 

en última instancia a declarar como crédito non dispoñible o importe preciso das 

partidas que se estime oportuno”. 

 

Salienta o sr. Fernández que este é a parte complicada, xa que chegado a este punto 

se podería declarar como crédito non dispoñible o importe preciso das partidas que se 

estime oportuno, e aí e onde está o problema. Explica que o BNG agarda que non haxa 

que volver ás andadas e que a este plan e este orzamento non lle aconteza o mesmo 

que ao plan de axuste e o plan económico financeiro vixentes dende o 2012 que non se 

están a cumprir como indica o informe de intervención. 

 

Intervén o concelleiro do PP, sr. Arroyo, quen anuncia a abstención do seu grupo,  

esperando que o plan se cumpra e ese control que hai que realizar sexa exhaustivo. 

 

O sr. alcalde salienta que so quere matizar que é certo non se cumpriron moitas cousas 

do plan de axuste 2012-2017, fundamentalmente subida de taxas e actualización de 

IPCS, porén tamén é certo que nese período mal que ben se conseguiu eliminar o 

remanente negativo, polo que ten as súas cousas positivas e negativas. 

 

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 

oito votos a favor (6 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 

PP e 1grupo mixto), acorda: 
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Primeiro.- Aprobar o Plan Económico-Financeiro 2017-18 que acompaña esta 

proposta e publicalo no Boletín Oficial da Provincia 

Segundo.- Remitir o PEF 2017-18, para o seu coñecemento á Comisión Nacional 

de Administración Local e a Dirección Xeral de Política Financeira e do Tesouro 

da Consellería de Facenda 

Terceiro.- Efectuar as comunicacións telemáticas que procedan en cumprimento 

das obrigas contempladas na Orde HAP/2015/2012 de 1 de outubro, pola que se 

desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 

2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira 

(LOEPSF). 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte 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 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  9/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 26 DE XULLO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e seis de xullo de dous mil dezasete, 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.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

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.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 

Non asisten, previa escusa: 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D. Xurxo Francos Liñares 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 31.05.17 E 28.06.17 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 555/17 Á 642/17) 

3.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 

OPERACIONS COMERCIAIS, 2º TRIMESTRE DE 2017 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE 3ª MODIFICACIÓN DA 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR SERVIZO DE PISCINAS 

DE TITULARIDADE MUNICIPAL DO CONCELLO DE TEO 

5.- MOCIÓNS 

6.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

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

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

seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 31.05.17 E 28.06.17. 

Acta da sesión ordinaria do 31 de maio de 2017. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 31 de maio de 2017. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do 28 de xuño de 2017. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 28 de xuño de 2017. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 555/17 Á 642/17). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 23 de xuño ata o 19 de 

xullo de 2017, que comprenden os números 555 ao 642, indicando o sr. alcalde que 

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

desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 

OPERACIONS COMERCIAIS, 2º TRIMESTRE DE 2017. 

O sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 10 de xullo de 2017, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no segundo 

trimestre de 2017, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan.  

 

Sinala o sr. alcalde que, como se viu na Comisión informativa dos orzamentos, se trata 

de números moi positivos. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE 3ª MODIFICACIÓN DA 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR SERVIZO DE PISCINAS 

DE TITULARIDADE MUNICIPAL DO CONCELLO DE TEO. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 13 de xullo de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 19 de xullo de 2017, e cede a palabra ao 

concelleiro de deportes D. Jorge J. Carballido Salgado. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Considerando a necesidade de adaptar a Ordenanza do prezo público as novas 

necesidades que van xurdindo a partires da sua apertura durante este verán para 

ofrecer o mellor servizo aos veciños de Teo.  
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PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a modificación da  Ordenanza do Prezo Público por 
utilización das piscinas municipais, que de seguido se reflicte: 

 

3ª Modificación da Ordenanza reguladora do prezo público por servizo de 

piscinas de titularidade municipal do concello de Teo 

A experiencia destes últimos anos na aplicación da Ordenanza reguladora do prezo 

público para a utilización das piscinas de titularidade municipal no concello de Teo e 

das súas instalacións deportivas anexas, permitiu determinar aspectos que cómpre 

corrixir para unha utilización máis eficaz das instalacións, especialmente aqueles 

relacionados cunha ocupación masiva das instalación que non permiten garantir que as 

persoas empadroadas en Teo poidan facer uso delas durante os meses de verán. 

 

Consecuentemente, propóñense as seguintes modificacións do texto vixente (BOP, 13 

de abril de 2016): 

Artigo 4. Apartado A.2. 

Modificar o encabezamento deste apartado que quedaría redactado do seguinte xeito: 

“Abonados de verán empadroados no concello de Teo (con dereito a entrada e a recibir 

cursos en xullo e agosto).” 

Artigo 4. Apartado A.3. 

Modificar o apartado que di: “Para obter o carné de abonado das piscinas municipais 

descubertas deberán entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal 

cuberta da Ramallosa, os datos identificativos da persoa e os da situación familiar ou 

dos Servizos Sociais, se fosen precisos”, que quedará redactado do seguinte xeito: 

“Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberán 

entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da 

Ramallosa, os datos identificativos da persoa, certificado de empadroamento, e 

os datos da situación familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos.” 

 

Artigo 4. Apartado B.4. Servizos 

Incorporar un novo parágrafo ao final do apartado que quedará redactado do seguinte 

xeito: 
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“Para o servizo de Natación escolar (sesión semanal 6 euros) requirirase 

xustificante de matrícula nun centro escolar do concello de Teo (CRA, CEIP ou 

IES).” 

 

Artigo 6º. Normas de xestión 

Modificar o primeiro parágrafo que quedará redactado do seguinte xeito: 

“As solicitudes para a expedición dos abonos de utilización das piscinas e para a 

inscrición nos cursos e actividades deportivas a realizar nas súas instalacións, 

así como as peticións de baixa, presentaranse nas oficinas administrativas da 

piscina municipal cuberta da Ramallosa, a  excepción dos cursos de natación 

escolar que se tramitarán administrativamente nas oficinas municipais de 

deportes.” 

Disposicion Adicional 

Modificar o texto de toda a ordenanza adaptando a redacción a unha linguaxe inclusiva 

e non sexista 

Teo, 13 de xullo de 2017 

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira 

ANEXO 

Texto consolidado da 3ª Modificación da Ordenanza reguladora do 

prezo público por servizo de piscinas de titularidade municipal do 

concello de Teo 

 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS 

PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL. 

(…) 

 

O sr. Carballido sinala que se trata dunha pequena modificación da ordenanza para 

facer a xestión das piscinas máis precisa, máis concreta e máis efectiva sobre todo de 

cara aos veciños de Teo. Explica que se trata de tres cuestións. A primeira refírese a 

que nas dúas piscinas descubertas o prezo do abono familiar é de 27 €, por tres 
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meses, un prezo moi asequible para que poidan ir todas a persoas. Para previr a 

masificación por parte de xente que non é do concello, se quere aplicar esa taxa única 

y exclusivamente aos veciños de Teo. Explica o sr. Carballido que se está vendo que 

os días nos que as condicións atmosféricas son moi boas as piscinas se masifican. 

Salienta que se trata de priorizar o uso desas instalacións municipais para veciños de 

Teo, polo tanto quedaría a taxa de 27 € so para os veciños e os demais que utilicen o 

acceso normal ás piscinas por 2,50 €. 

 

A segunda modificación fai referencia ao uso do servizo de natación escolar para as 

AMPAS. A ordenanza establece, para as AMPAS que quixeran facilitar o acceso á 

piscina dos rapaces que están nos colexios de Teo, un prezo simbólico de 6 € ao mes. 

A pouca puntualización que se fixo, ao falarse de AMPAS e non precisar que eran do 

concello de Teo, ou especificamente escolares do Concello de Teo, fixo que viñeran 

outras AMPAS doutros concellos limítrofes a desfrutar deste servizo, debido ao gran 

atractivo que tiña tanto economicamente como profesionalmente por parte destas 

persoas, quedando incluso algúns rapaces de Teo nas listas de espera, aínda que non 

hai constancia de que nunca quedara ningún fora. Salienta o sr. Carballido que, en todo 

caso, para previr esta situación proponse modificar o artigo en cuestión. 

 

A terceira modificación refírese a que as AMPAS para anotarse nos curso de natación 

tiñan que facer elas a inscricións na propia piscina de A Ramallosa, o que ocorría é que 

os país dos rapaces que forman as AMPAS tiñan que ir co seu listado e cos cartos 

correspondentes, mes a mes, a facer abonos e facer a xestión, cando hai tres 

funcionarios do concello de Teo, destinados ás funcións de deportes, que poden facer 

ese traballo perfectamente. Explica o sr. Carballido que se trata de que os pais veñan 

ao concello e liberar ás AMPAS dese traballo que lle é impropio. 

  

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

amosa a súa conformidade coa proposta. Di que quixera aproveitar para lembrar aquel 

Pleno no que se trouxo por primeira vez a ordenanza, no que xa se falou desta 

cuestión, aínda que doutra maneira, ao intentar utilizar as piscinas tamén como 

elemento de fixación de poboación, diferenciándose, en relación cos prezos, entre 

empadroados e non empadroados. Lembra o sr. Fernández que naquel momento se 
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argumentará que se trataba dunha piscina climatizada que, ao estar financiada con 

fondos provinciais, tiña que ter un prezo único para todos os/as usuarios/as. Salienta 

que este tema se debe aproveitar para utilizalo como criterio para fixar a poboación e 

chegar a superar a barreira de 20.000 habitante que tanto se anhela neste concello. 

Reitera que lle gustaría deixar constancia que xa naquel momento se apostaba por esa 

cuestión. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do PP, D.ª Mª 

Dolores Nariño Facal. 

 

A sra. Nariño sinala que foi usuaria na piscina dos Tilos e lembra que aos non 

empadroados xa se lles cobraba unha taxa. Sinala que ela sempre entendeu que un 

dos requisitos era estar empadroado, polo que non entende se agora se modifica iso. 

 

O sr. alcalde resposta negativamente, engadindo que si existía o da orden de prelación 

á hora de facer o abono, e se había un exceso de peticións  priorízase aos de Teo. O 

que está pasando é que, como a asistencia é moi puntual, o que se detectou é que hai 

días concretos en que a xente de Teo non pode acceder porque xa se deron 

demasiados abonos a xente que non é de Teo. Aclara que inicialmente non existía ese 

impedimento, de que non se poidan vender abonos aos non empadroados, aos que en 

todo caso non se lles pretende impedir o acceso, senón priorizar aos de Teo. 

 

A sra. Nariño refírese novamente ao tema do empadroamento. 

 

O sr. alcalde reitera que o abono era para fixar prioridades, e explica que se ven 

demostrando que hai días en que se producen colapsos, polo que o que se pretende é 

fixar a posibilidade de que veña todo o mundo pero non a través dese abono. 

  

A sra. Nariño, tratándose da piscina descuberta, interésase polo tema dos horarios, 

preguntando se se vai a seguir igual.  

 



 

 - 8 - 

A sra. Vázquez sinala que ao estar abertas as piscinas descubertas, como os 

traballadores  cree que eran os mesmos, ao mediodía estaba pechado o ximnasio, e se 

alguén so podía ira a esa hora, non podía utilizar o ximnasio. 

 

O sr. alcalde di que el non ten constancia de que exista peche. 

 

O sr. Carballlido di que el tampouco ten constancia. 

 

O sr.alcalde di que debeu ser unha situación puntual. 

 

O concelleiro de Son de Teo, ANOVA, sr. Iglesias, aclara que existe un horario de 

verán diferente pero non se pechan as instalacións. 

 

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, 6 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 

grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.-Aprobar inicialmente a modificación da  Ordenanza do Prezo Público 

por utilización das piscinas municipais, que de seguido se reflicte: 

 

3ª Modificación da Ordenanza reguladora do prezo público por servizo de 

piscinas de titularidade municipal do concello de Teo 

A experiencia destes últimos anos na aplicación da Ordenanza reguladora do prezo 

público para a utilización das piscinas de titularidade municipal no concello de Teo e 

das súas instalacións deportivas anexas, permitiu determinar aspectos que cómpre 

corrixir para unha utilización máis eficaz das instalacións, especialmente aqueles 

relacionados cunha ocupación masiva das instalación que non permiten garantir que as 

persoas empadroadas en Teo poidan facer uso delas durante os meses de verán. 

 

Consecuentemente, propóñense as seguintes modificacións do texto vixente (BOP, 13 

de abril de 2016): 
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Artigo 4. Apartado A.2. 

Modificar o encabezamento deste apartado que quedaría redactado do seguinte xeito: 

“Abonados de verán empadroados no concello de Teo (con dereito a entrada e a recibir 

cursos en xullo e agosto).” 

Artigo 4. Apartado A.3. 

Modificar o apartado que di: “Para obter o carné de abonado das piscinas municipais 

descubertas deberán entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal 

cuberta da Ramallosa, os datos identificativos da persoa e os da situación familiar ou 

dos Servizos Sociais, se fosen precisos”, que quedará redactado do seguinte xeito: 

“Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberán 

entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da 

Ramallosa, os datos identificativos da persoa, certificado de empadroamento, e 

os datos da situación familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos.” 

Artigo 4. Apartado B.4. Servizos 

Incorporar un novo parágrafo ao final do apartado que quedará redactado do seguinte 

xeito: 

“Para o servizo de Natación escolar (sesión semanal 6 euros) requirirase 

xustificante de matrícula nun centro escolar do concello de Teo (CRA, CEIP ou 

IES).” 

Artigo 6º. Normas de xestión 

Modificar o primeiro parágrafo que quedará redactado do seguinte xeito: 

“As solicitudes para a expedición dos abonos de utilización das piscinas e para a 

inscrición nos cursos e actividades deportivas a realizar nas súas instalacións, 

así como as peticións de baixa, presentaranse nas oficinas administrativas da 

piscina municipal cuberta da Ramallosa, a  excepción dos cursos de natación 

escolar que se tramitarán administrativamente nas oficinas municipais de 

deportes.” 

Disposicion Adicional 

Modificar o texto de toda a ordenanza adaptando a redacción a unha linguaxe inclusiva 

e non sexista 

Teo, 13 de xullo de 2017 

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira 
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ANEXO 

Texto consolidado da 3ª Modificación da Ordenanza reguladora do 

prezo público por servizo de piscinas de titularidade municipal do 

concello de Teo 

 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS 

PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL. 

Artigo 1.-Réxime Xurídico 

De conformidade co disposto no artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, o Concello de Teo establece o prezo público por utilización das piscinas de 

titularidade municipal, que se regulará pola presente Ordenanza , 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, e o  Regulamento Xeral de 

Recadación. 

Artigo 2.º. Concepto. Servizos incluídos 

1.-  O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de 

carácter público que satisfarán as persoas usuarias 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. 

1.3.-Piscina municipal cuberta de A Ramallosa (con todas as instalacións que 

incorpora). 

Artigo 3.º Obrigados ao pago. 

Estarán obrigadas ao pago do prezo público regulado nesta Ordenanza aquelas 

persoas que se beneficien dos servizos e actividades polos que o mesmo se esixe. 

Artigo 4.º . Tarifas. 

O importe do prezo público pola utilización das piscinas municipais, cinguirase ás 

seguintes tarifas: 
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A).- UTILIZACIÓN PISCINAS DESCUBERTAS: 

A.1.- Persoas non abonadas: cada entrada, por día e persoa: 2,5 € (2,07€ sen 

IVE) 

A.2.- Persoas abonadas de verán empadroadas no concello de Teo (con 

dereito a entrada e a recibir cursos en xullo e agosto). 

 Cota única por abono de verán xove (12-24 anos): 14€ (11,57€ sen IVE). 

Nesta modalidade, as persoas  titulares deberá acudir acompañado por un 

dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha autorización 

responsable. 

 Cota única por abono de verán adulto (25-64 anos): 17€ (14,17€ sen IVE) 

 Cota única por abono de verán familiar: 27€ (22,31€ sen IVE) 

NOTA: Considérase como unidade familiar a formada pola parella ou polos 

proxenitores e os fillos e fillas menores de 18 anos. 

No abono de verán familiar poderán integrarse os fillos e fillas 

comprendidos entre os 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e 

se atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante 

unha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe do abono familiar 

A.3. Están exentos de pagamento: 

-As persoas que posúan abono da piscina municipal cuberta de Teo en 

calquera das súas modalidades. 

-As familias que presenten a tarxeta do paro de todos os seus membros. 

-Os maiores de 65 anos (a 1 de xuño de cada tempada), presentando o 

DNI. 

-Os menores de 5 anos (a 1 de xuño de cada tempada), presentando o 

libro de familia 

- Aquelas persoas que teñan a condición de pensionistas ou aquelas cuns 

ingresos familiares que non superen 1,5 veces o IPREM. Neste suposto, 

xustificarán a súa condición diante do departamento de Servizos Sociais do 

Concello de Teo, que emitirá un informe. 

Para obter o carné de abonado/a das piscinas municipais descubertas deberán 

entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da Ramallosa, os 
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datos identificativos da persoa, certificado de empadroamento, e os datos da situación 

familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos 

As persoas abonadas de verán poderán acceder ás instalacións da piscina cuberta da 

Ramallosa (só a zona de piscina), os días que, estando en período de funcionamento 

as piscinas descubertas, estas non se poidan utilizar por inclemencias meteorolóxicas. 

Esta incidencia será indicada mediante aviso na entrada das instalacións descubertas. 

B).- UTILIZACIÓN PISCINA CUBERTA CLIMATIZADA E DOS SERVIZOS 

COMPLEMENTARIOS (ximnasio, sauna e vestiarios). 

B.1. Persoas non abonadas: 

 Entrada libre diaria adulto (25-65 anos) para piscina e servizos 

complementarios (ximnasio, sauna e vestiarios) sen límite de tempo: 5€ 

(4,13€ sen IVE) 

 Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade (maior de 65 

anos) e colectivos desfavorecidos para piscina e servizos complementarios 

(ximnasio, sauna e vestiarios) sen límite de tempo: 4€ (3,31€ sen IVE) 

B.2. Persoas abonadas 

 Cota de matrícula (pago único mentres se manteña o abono): 20€ 

 Cota mensual por abono adulto (26-64 anos): 25€ (20,66€ sen IVE) 

 Cota mensual por abono familiar (parella ou proxenitores e fillos e fillas 

menores de 18 anos.): 34€ (28,10€ sen IVE) 

No abono familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 

comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 

atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o pago 

dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe mensual do 

abono familiar. 

 Cota mensual por abono de tarifa reducida: xove (12-25 anos), 3ª idade 

(maiores de 65 anos) e colectivos desfavorecidos: 22€ (18,18€ sen IVE).  

A condición de pertenza a un colectivo desfavorecido xustificarase coa 

presentación dun informe personalizado que se solicitará no departamento 

de Servizos Sociais do concello, acompañado dun certificado de 
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empadroamento no concello de Teo. A condición de parado/a de longa 

duración será causa obxectiva de inclusión no colectivo de desfavorecidos 

Se a persoa abonada é menor de idade, o titular deberá acudir acompañado 

por un dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha autorización 

responsable. 

 Cota mensual por abono de tarifa superreducida (que só permite o acceso ás 

instalacións en xornada de mañá, ata as 3 da tarde): 12€ (9,92 sen IVE) 

A esta modalidade só poderán acollerse as persoas que se atopen en paro. 

No momento da inscrición deberán entregar un certificado de estar 

empadroado/a no concello de Teo e presentar a tarxeta de demandante de 

emprego, documentación que deberá reiterarse no momento de renovación 

cada tres meses. 

 Cota de mantemento do abono: 10€ (8,26€ sen IVE). Poderase recorrer a 

esta modalidade un máximo de dous meses ao ano, debendo comunicarse 

por escrito nas oficinas administrativas da piscina cuberta da Ramallosa cun 

mínimo de dez días de antelación. Durante este período, os abonados/as non 

terán dereito de acceso á piscina e as instalacións anexas. 

 Con carácter excepcional, e sempre por causas debidamente xustificadas 

mediante informe do departamento de Servizos Sociais do concello de Teo, 

poderase permitir o acceso ás instalacións sen custo para persoas 

empadroadas con discapacidade (e acompañantes se o necesitan), sempre 

que este uso teña finalidade terapéutica, ou noutras situacións especiais que 

poidan presentarse de carácter excepcional, ata un límite de 50 abonos 

activos ao mesmo tempo. 

B.3. Cursos 

CUSTE MENSUAL POR SESIÓN SEMANAL (IVE engadido) 

 Abonados Non abonados 

Natación menores (4 a 15 anos) e 

3ª idade (maiores de 65 anos) 

7€ 14€ 

Natación adultos (16-65 anos) 8€ 16€ 

Natación bebés (0 a 3 anos) 9€ 18€ 
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Actividades de grupos reducidos 

(actividades regulares con 

prazas limitadas en propiedade) 

9€ 18€ 

Natación terapéutica ou pre/post 

parto 

12€ 24€ 

Preparación física individualizada 

ou rehabilitación individualizada 

22€ 36€ 

Pádel 22€ 30€ 

Actividades con tarifa plana sen 
praza en propiedade (acceso a 
todas as actividades de sala, agás 
as de grupos reducidos) 

12€ 36€ 

NOTA: Os prezos reflectidos nesta táboa (agás o de actividades con tarifa 

plana), representan o custe mensual por unha sesión semanal. No caso de 

realizar varias sesións semanais (agás as actividades con tarifa plana), o custe 

mensual calcularase multiplicando o prezo de sesión semanal polo número de 

sesións contratadas. 

B.4. Servizos 

 Abonados Non abonados 

Valoración fisioterapéutica 28€ 40€ 

Masaxe parcial 14€ 18€ 

Masaxe completo 22€ 30€ 

Aluguer rúa piscina (45 minutos) 12€ 24€ 

Aluguer pista pádel (persoa e hora, 

custe mínimo de catro persoas) 

1,5€ 2,5€ 

Obradoiros (por persoa e semana 

un total de 20 h, 4h cada día) 

30€ 45€ 

Adestramento personalizado con 

monitor (por sesión de 1h) 

22€ 30€ 

Adestramento persoal sen monitor 

(novas tecnoloxías), por mes 

4€ *** 

Custodia obxectos persoais 0,50€ 

Natación escolar (sesión semanal) 6,00€ 
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Reposición do carné de abonado 

por perda  

2€ 

 

Para obter o carné de abonado/a da piscina municipal cuberta deberá entregarse, nas 

oficinas das propias instalación da piscina, os datos identificativos da persoa e os da 

situación familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos. 

Para a integración de xoves entre 18 e 25 anos no abono familiar requirirase certificado 

de empadroamento dos pais e fillos/as e xustificante de matrícula en centros oficiais de 

ensino ou de atoparse en situación de paro. Estas xustificacións deberán renovarse 

anualmente. 

O dereito aos cursos obterase entregando os correspondentes impresos nas propias 

instalación da piscina municipal cuberta e o xustificante de pago nas entidades 

bancarias colaboradoras. 

Para o servizo de Natación escolar (sesión semanal 6 euros) requirirase xustificante de 

matrícula nun centro escolar do concello de Teo (CRA, CEIP ou IES). 

Artigo 5.º Cobro 

O prezo público devengarase cando se solicite a expedición do carné de usuario/a ou 

da entrada solta. Cando se utilicen as instalacións enumeradas no artigo 2 sen a previa 

autorización do órgano competente da administración municipal, o prezo público 

devengarase cando se inicie a efectiva utilización. 

Os pagos en efectivo deben realizarse antes do día 1 do mes, agás os cursos que 

deberán estar pagados antes do día 25 do mes anterior (co obxecto de poder ofertar as 

prazas libres aos usuarios/as en lista de agarda). Os impagos das cotas suporán a 

baixa automática dende o primeiro día ou un recargo do 20% no caso de abonarse 

antes do día 10. A partir dese día será necesario pagar a matrícula para volver darse 

de alta. 

As excedencias deben abonarse mediante domiciliación bancaria ou ben en efectivo no 

momento da súa solicitude”. 

Os recibos devoltos polas entidades bancarias orixinarán un recargo de 3€. 

Para as persoas non abonadas, o pago dos cursos de inverno (setembro a xuño) será 

trimestral, agás setembro, que se pagará en efectivo. No caso de renuncia ao curso 

antes do seu comezo ou nos primeiros quince días do mesmo, devolverase o 50% da 

tarifa trimestral. Calquera renuncia posterior non dará lugar a devolución. 
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As persoas abonadas que se dean de alta a partir do día 15 do mes, pagarán só a 

metade da tarifa dese mes. 

Artigo 6.º Normas de xestión. 

- As solicitudes para a expedición dos abonos de utilización das piscinas e para a 

inscrición nos cursos e actividades deportivas a realizar nas súas instalacións, así 

como as peticións de baixa, presentaranse nas oficinas administrativas da piscina 

municipal cuberta da Ramallosa, a  excepción dos cursos de natación escolar que se 

tramitarán administrativamente nas oficinas municipais de deportes. 

- A empresa concesionaria do servizo das piscinas municipais de Teo será a 

responsable da xestión de tramitación dos abonos de utilización das piscinas e da 

inscrición en cursos e actividades deportivas que se realicen nesas instalacións. 

- As entradas soltas poderán adquirirse nos postos de control das propias piscinas. O 

usuario/a recibirá un resgardo da súa entrada na que aparecerá o prezo e a data de 

uso. 

-A efectos da contabilidade municipal, a empresa concesionaria deberá presentar no 

rexistro xeral do  concello, mensualmente, a conta recadatoria  do prezo público 

correspondente ao mes anterior, desglosando os ingresos percibidos en función do tipo 

de abono ou entrada. 

Disposición derrogatoria. 

Queda automaticamente derrogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola 

utilización das piscinas municipais vixente dende data 28/07/2009. 

Disposición Derradeira 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa 

publicación no Boletín Oficial da Provincia.  

Teo, 13 de xullo de 2017 

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira 

 



 

 - 17 - 

Segundo.- Expoñer o texto da Ordenanza ao público, durante trinta días mediante 

edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións ou 

suxestións. 

 

Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 

quedará definitivamente aprobada. 

 

No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas 

deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva. 

 

 

5.- 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. 

 

 

6.- 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.- Pregunta o sr. Fernández para cando unha resposta por escrito do tema das naves 

abandonadas en Augas Mansas. 

 

A sra. Lemus pide desculpas polo retraso e dille ao sr. Fernández que esta semana se 

se lle remitira. 

 

2.- O sr. Fernández di que na estrada de A Estrada, á altura de Cacheiras, hai varias 

vías de servizo, no Canaleto, no alto de Montouto, tamén nos Tilos, engadindo que se 

refire especialmente ás de Montouto e Cacheiras. Explica o sr. Fernández que hai 

xente que a utiliza como carril de aceleración para adiantar, engadindo que iso xa lle 
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pasou a el e resulta gravísimo. Pide o sr. Fernández que o goberno inste á Xunta de 

Galicia para que adopte medidas de seguridade viaria contundentes, sendo precisa 

unha actuación inmediata por parte da Xunta. 

 

3.- Tratándose de Augas Mansas pregunta o sr. Fernández cando se van a adoptar as 

medidas de seguridade viaria comprometidas en febreiro do 2016 e que tamén foron 

anunciadas no Informateo. 

 

Explica a sra. Lemus que o contrato xa está licitado e adxudicado, porén pediron unha 

prórroga porque o xefe de obra está hospitalizado. Salienta a sra. Lemus que entre 

esta semana e a próxima se comezarán as obras. 

 

4.- Pregunta o sr. Fernández se está previsto asfaltar as vías que atravesan Augas 

Mansas, non as principais. 

 

A sra. Lemus di que en principio a curto prazo non, pero se mirará se para os próximos 

plans se poden meter. 

 

O sr. Fernández sinala que polo menos se podería revisar o tema dos baches, porque 

iso si que é urxente. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE. 

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

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

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

1.- O sr. Guerra di que o outro día lle chamaron uns veciños da Pedreira para dicirlle 

que parece ser que se vai a cambiar a parada de recollida de nenos a o outro lado, na 

marquesiña que hai indo para A Ramallosa á man dereita, engadindo que o que piden 

é un paso de peóns á altura desa marquesiña. 

 

A sra. Fagil di que si, aclarando que son os nenos do instituto. Explica que se estivo 

mirando e hai unha dificultade porque non se sabía exactamente onde se poderían 



 

 - 19 - 

poñer as bandas redutoras, engadindo que o de 50 está marcado. O paso de peóns é 

complicado porque sae dunha curva e entón non se ve, porque é moi cerquiña. 

Pensouse en poñer despois da marquesiña, onde hai unha ponte, pero o ten que 

estudar Deputación. 

 

A sra. Lemus di que en Deputación non son partidarios, porque non cumpre as 

condicións que eles teñen marcadas.  

 

2.- O sr. Guerra di que lle avisaron de que na Lagoa, en Olveira, á beira do río, hai un 

tubo de alcantarillado que rompeu e estar vertendo. 

 

O sr. alcalde di que se mirará. 

 

3.- Di o sr. Guerra que no Piro os veciños lle avisaron de que ao facer o desbroce da 

Deputación romperon unha farola, nos Verxeles, e tiraron unha cruz que lle chaman a 

cruz do Patiño. Explica que el foi hoxe por alí e non atopou a cruceiro, engadindo que 

se trata no lugar do Piro. 

 

O sr. Iglesias di que se trata dunha cruz pequena, das que se poñen nos camiños, non 

dun cruceiro. 

 

4.- O sr. Sánchez di que a Asociación galega de amizade con Israel informou de que 

quedara anulado xudicialmente o acordo de boicot a Israel que se aprobara en Pleno. 

Pregunta se se recibiu notificación do Xulgado ou se se ten información ao respecto. 

 

O sr. alcalde di que si se recibiu a notificación do Xulgado, engadindo que dende un 

punto de vista xurídico hai que seguir un proceso e supostamente se tería que anular o 

acordo. 

 

A petición e co permiso do sr. alcalde, interveño eu, secretaria da Corporación, e sinalo 

que se está mirando o tema detidamente para ver cal sería o procedemento a seguir, 

porque en principio o lóxico sería facer unha revisión de oficio. 
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 5.- O sr. Sánchez refírese ao proceso de asunción da xestión directa do servizo de 

limpeza de edificios e pregunta en qué situación se atopa e se existe algunha cambio 

de plan en base ao aprobado na Lei de orzamentos xerais do Estado. 

 

O sr. alcalde explica que a tramitación foi feita antes á aprobación dos orzamentos, 

engadindo que dende o 1 de xullo xa se está xestionando directamente o servizo, 

engadindo que é certo que estes dous meses iniciais de verán é unha situación un 

tanto complicada polo tema das vacacións e a posta definitiva en marcha será o 1 de 

setembro, xa que este período é un pouco anárquico respecto ás condicións. 

  

6.- A sra. Ferreiro pregunta ao sr. alcalde se tivo oportunidade de saber algo do da 

limpeza de contedores. 

 

7.- Pregunta a sra. Ferreiro quen foi o que decidiu poñer onde está o paso de peóns 

que hai na estrada de Sollans, no cruce da Baiuca. 

 

O sr. alcalde pregunta se non estaba alí antes e se se cambiou agora na Baiuca. 

 

A sra. Ferreiro di que o sitio onde está, tendo en conta a velocidade á que veñen os 

coches, que case ninguén fai o stop, hai que ver os frenazos que se dan.  

 

O sr. alcalde pregunta se co repintado se cambio de sitio. 

 

A sra. Ferreiro di que non, que sempre estivo alí. 

 

O sr. alcalde di que se mirará de valorar a seguridade. 

 

A sra. Ferreiro di que pensa que alí fai falta, aínda que non sabería dicir moi ben se 

máis para diante ou máis para atrás. 

 

O sr. alcalde di que cree que está no único tramo medianamente recto que hai, porque 

ou se leva para diante da panadería ou no outro lado tampouco se pode. 
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 A sra. Ferreiro di que é complicado, pero alí onde está, os de arriba nin o ben, aínda 

que se todo o mundo respetara a velocidade sería perfecto. 

 

O sr. alcalde di que se mirará se hai algunha alternativa. 

 

O sr. Iglesias di que se o moves moito ninguén o utiliza. 

 

O sr. alcalde di que se poderían poñer máis medidas de seguridade para intentar 

reducir a velocidade ou poñer un paso sobreelevado. 

 

A sra. Ferreiro di que sobre todo os que veñen de Santiago, das Galanas, non o ven, 

veñen a velocidade que veñen e de pronto se atopan con alguén cruzando. 

 

A sra. Ferreiro refírese ao tema dos contedores e pregunta se alguén dou un repaso 

visual por aí. A sra. Ferreiro refírese á foto que proporcionou, á limpeza dos mesmos, 

engadindo que son moi vellos. Refírese aos da festa de San Domingo, sinalando que 

viñan novos. 

 

Tratándose dos contedores o sr. alcalde sinala que el segue dicindo que os contedores 

da fotografía non é un contedor oficial, senón dun particular que o sitúa alí 

indebidamente, xa que desa zona son de recollida lateral e non están pensados para 

eses contedores vellos que son de carga traseira. 

 

A sra. Lemus pregunta se segue alí o contedor. 

 

A sra. Ferreiro di que como ese hai bastantes, engadindo que sacou a foto alí porque 

lle coincidiu pasar por alí. 

 

A sra. Lemus di que a técnica de medio ambiente lle comentou que ao mellor podían 

ser os contedores que leva Xurxo para as festas, que son os vellos, e que pasados uns 

días se retiran e se levan para a nave. 

 

Preguntado pola sra. Lemus, a sra. Ferreiro do que o contedor continúa alí. 
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O sr. Iglesias di que o ano pasado limparon en marzo e xullo, engadindo que é raro. 

 

A sra. Ferreiro di que aínda así, que non é o lixo, os verdes están…, o plástico está 

fora, a temperaturas altas, engadindo que o sr. Fernández os ten que ver alí onde el 

vive. Pregúntalle a este concelleiro se non bota o lixo alí arriba, na estrada principal, 

onde aparcan os coches. 

 

O sr. Fernández di que o botan alí, engadindo que alí está o vidro, dous verdes e un 

amarelo. 

 

A sra. Ferreiro dille a este concelleiro que terase que fixar porque eses non están 

limpos. 

 

O sr. Fernández di que o da limpeza si que é certo. 

 

A sra. Ferreiro di que non se refire tanto a que estean vellos senón á limpeza. 

 

O sr. Fernández di por fora non se limpan moito, aínda que por dentro non son dos que 

xa cheiran ao chegar, como acontece por exemplo en Fixó, aínda que por fora se ven 

bastante mal. 

 

8.- O sr. Sánchez di que onte lle dixeron que levaban 15 días sen recoller o lixo en 

Lampai. 

 

O sr. alcalde di que lle extraña pero que se comprobará. 

 

O sr. Iglesias di que hai fotos dos contedores, que lla mandaron fai unha semana e que 

onte lle dixeron que seguen igual. 

 

A sra. Ferreiro di que non é como norma, que normalmente veñen unha vez á semana, 

pero que en ocasións non se saba que paso pero ocorre. 

 

O sr. Sánchez di que botan por fora. 
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9.- Pregunta a sra. Vázquez como están os trámites da zona de estacionamento para 

Cacheiras e de Pontevea, engadindo que no Teovivo deste mes saían noticias de que 

o concello estaba tramitando iso. 

 

A sra. Lemus sinala que, tratándose de Pontevea, existe unha oferta dun veciño, 

estándose facéndose polos técnicos a memoria valorada necesaria para facer as 

obras, facéndose mediante unha xestión gratuíta temporal. 

 

En Cacheiras o que se comentou no Teovivo é que no próximo PXOM se faría a 

permuta cos veciños do Patronato para poder aproveitar o campo da festa para un 

aparcamento ou parque infantil, ou o que se considere, porén a curto prazo non pode 

haber nada porque non existen trazas de cesión gratuíta nin nada parecido. Salienta a 

sra. Lemus que sí que existe un problema, engadindo que  a curto prazo ten más saída 

o de Pontevea que o de Cacheiras 

 

A concelleira do PP, sra. Vázquez, pregunta onde estaría situado o de Pontevea. 

 

A sra. Lemus sinala que xusto a parcela anterior a maderas Cajaraville. 

 

10.- A sra. Nariño di que se comentou nas redes sociais que houbera algún roubo en 

Calo. 

 

O sr. alcalde resposta que non ten coñecemento. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte horas e trinta minutos, de orde 

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

secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  10/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 27 DE SETEMBRO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e sete de setembro de dous mil dezasete, 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 da 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

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. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 

Non asiste, previa escusa: 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO 

17.07.17,  EXTRAORDINARIA DO 17.07.07  E ORDINARIA DO 26.07.17 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 643/17 Á 763/17) 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN  SOBRE OS REPAROS 

FORMULADOS NO EXERCICIO 2016 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 

2016 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CORRECIÓN DA MODIFICACIÓN 

DO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL VIXENTE PARA O PERSOAL 

LABORAL MUNICIPAL APROBADA POLO PLENO ORDINARIO DE MAIO DE 2017 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE 

“OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO 

EXTERIOR DO CONCELLO DE TEO” E DELEGACIÓN DA COMPETENCIA PARA A 

CONTRATACIÓN DA OBRA. 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DECLARACIÓN DE UTILIDADE 

MUNICIPAL DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POLA SR DE CALO 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 

LOCAIS DO CONCELLO DE TEO PARA O ANO 2018 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA IMAXE 

CORPORATIVA DO CONCELLO DE TEO  

10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO RELATIVA AO PAZO DE 

MEIRÁS E Á FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO 
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11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA PARA 

PARTICIPAR NO PROGRAMA CIDADES AMIGAS DA INFANCIA 

12.- MOCIÓNS 

13.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

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

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

seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO 

17.07.17,  EXTRAORDINARIA DO 17.07.07  E ORDINARIA DO 26.07.17. 

Acta da sesión extraordinaria urxente do 17 de xullo 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 17 de xullo de 2017. 

 

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

 

Acta da sesión extraordinaria do 17 de xullo de 2017. 

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

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 17 de xullo de 2017. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do 26 de xullo de 2017. 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 26 de xullo de 2017. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 643/17 Á 763/17). 

Dase conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 20 de xullo de 2017 ata o 

21 de setembro de 2017, que comprenden os números 643 ao 763, 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. 

 

O sr. alcalde sinala que pola súa especial consideración e porque fai referencia a todo 

o Pleno, existindo unha petición expresa ao efecto, se vai a dar conta, de forma 

diferenciada, dun asunto cultural pola concelleira de Son de Teo-Anova, sra. Fagil, para 

que de conta dunha feito cultural do concello que convén trasladar ao conxunto da 

Corporación. 

A sra. Fagil sinala que en marzo deste ano solicitoulle ao pintor Quintana Martelo que 

fixera o cartel da Feira do San Martiño, que así o fixo e lle solicitou que se procedera a 

dar lectura no Pleno do texto que se reproduce a continuación. 

“Excmo. Sr. Alcalde Concello de Teo: 

Ainda que nado no lugar de Roxos (Santiago de Compostela), son residente do 

concello de Teo desde os primeiro anos oitenta e considerome un teense mais, razón 

pola que é meu desexo informarlle a vostede e a corporación que preside coa vontade, 

pola miña parte, de facer doazón a este concello do traballo “Feira do San Martiño”, 

acuarela e grafito sobre papel de 57x41 cm, do ano 2017 e asinada por min mesmo 

como autor material do traballo. 

Sendo así, autorizo a este Concello a facer uso deste obra como “avant-la.lettre” feita 

co pretexto da Feira de San Martiño, a ser utilizada como cartel desta celebración e a 

serlle engadidos os textos referentes a celebración desta festividade. 

Informo, así mesmo, que como autor material do traballo, esta obra está suxeita, 

segundo as leis actuais do estado, a dereitos de autor e propiedade intelectual, 

debendo precisar a miña autorización en calesqueira caso de uso, intervención, ou 

manipulación total ou parcial da obra. 
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Fago esta declaración para todo o que proceda e asino este documento en  

Teo a 6 de setembro de 2017 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN  SOBRE OS REPAROS 

FORMULADOS NO EXERCICIO 2016. 

O sr. alcalde da conta do informe de intervención, de 10 de maio de 2017,  sobre os 

reparos formulados no exercicio 2016, segundo o documento incorporado ao 

expediente, que se reproduce a continuación. 

 

“DACIÓN DE CONTA 

En cumprimento do disposto no artigo 2.3 da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de 

seguido dase conta ao Pleno da Corporación do informe de intervención emitido en 

relación cós informes de reparo formulado durante o exercicio 2016: 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OS REPAROS FORMULADOS NO 

EXERCICIO 2016 

 

O presente informe emítese en cumprimento do artigo 218 do RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

segundo o cal:  “ O órgano interventor elevará informe ó Pleno de tóda-las Resolucións 

adoptadas polo Presidente da Entidade contrarias ós reparos efectuados, así como un 

resumo das principias  anomalías en materia de ingresos” 

 

Por outra parte, o artigo 2º apartado 3º da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de 

racionalización e sostenibilidade da Administración local ordea á intervención municipal 

a dar conta ao Pleno da Corporación, como punto indepediente na orde do día, das 

resolucións da Alcaldía contrarias aos reparos efectuados e das anomalías en materia 

de ingresos, podendo o Alcalde aportar informe xustificativo da súa actuación. 

Igualmente se debe remitir dita información ao Consello de Contas. 
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1.-Informes desfavorables formulados e resolucións da Alcaldía que resolven as 

discrepancias: 

Reparo 01/2016.-Resolucion da Alcaldía de data 17/02/2016. sobre inexistencia de 

contratos administrativos de servizos varios, contratos menores sucesivos e facturas 

sen proposta de gasto previa. 

 

Reparo 02/2016.-Resolución da Alcaldía de data 09/03/2016. Sobre inexistencia de 

expediente de contratación, contratos menores sucesivos e facturas sen proposta de 

gasto previa. 

 

Reparo 03/2016.- Resolución da Alcaldía de data 31/03/2016. Sobre ausencia de 

expediente de contratacion ou contrato menor sucesivo . Facturas sen proposta de 

gasto previa. 

 

Reparo 04/2016.-Resolución da Alcaldía de data 28/04/2016. Sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contrato menor sucesivo. Facturas se proposta de gasto 

previa. 

 

Reparo 05/2015.- Resolución da Alcaldía de data 31/05/2016. Sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contrato menor sucesivo. Facturas sen proposta de 

gasto previa.  

 

Reparo 06/2016.- Resolución da Alcaldía de data 04/07/2016 . Sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contrato menor sucesivo. Facturas sen proposta de 

gasto previa. 

 

Reparo 07/2016.- Resolución da Alcaldía de data 20/07/2016-sobre ausencia de 

expediente de contratacion servizo. Facturas sen proposta de gasto previa. 

 

Reparo 08/2016.- Reslución da Alcaldía  de data 16/09/2016.- Facturas sen proposta 

de gasto previa.Ausencia de contratos, contrato menor sucesivo. 
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Reparo 09/2016.-Resolución da Alcaldía de data 02/11/2016. Facturas sen proposta de 

gasto previa.Ausencia de contratos, contrato menor sucesivo. 

 

Reparo 10/2016.- Resolución da Alcaldía de data 01/12/2016.-sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contratos menores sucesivos, servizos. Facturas sen 

proposta de gasto previa. 

 

Reparo 11/2016.-Resolución da Alcaldía de data 23/12/2016.-Facturas sen proposta de 

gasto previa. Ausencia de contratacion ou contrato menor sucesivo. 

 

Reparo 12/2016.-Resolución da Alcaldía de data 30/12/2016.- Sobre ausencia de 

expediente de contratacion e contrato menor sucesivo.Facturas sen proposta de gasto 

previa. 

 

Nota: as resolucións da Alcaldía e acordos plenarios que levantan os reparos 

anteriores aproban as facturas baseandose na teoría do enriquecemento inxusto 

(xurisiprudencia do tribunal supremo) 

 

Informe desfavorable de data 30/12/2016.- Sobre contas xustificativas de subvencions 

da area de Deportes incorrectamente presentadas. Resolvese a discrepancia por 

Resolución da Alcaldía de data 30/12/2016 aprobando o pago das achegas. 

 

Informe desfavorable de data 29/12/2016.-Sobre contas xustificativas de subvencións 

da área de Educación incorrectamente presentadas. Resolvese a discrepancia 

mediante Resolucion da Alcaldía de data 30/12/2016 aprobando o pago das achegas. 

 

Informe desfavorable de data 29/12/2016.- Sobre contas xustificativas de subvencións 

da área de igualdade incorrectamente presentadas.- Resolveuse a discrepancia 

mediante Resolución da Alcaldía de data 30/12/2016 aprobando o pago das achegas. 

 

Informes mensuais das nóminas.- por irregularidades deterctadas nas nóminas dalgúns 

traballadores municipais e por devengar de acordo regulador e convenio colectivo 
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informados xa desfavorablemente por Secretaría e Intervención. O recoñecemento e 

pago das nominas aprobouse mediante Resolución de Alcaldía cada mes. 

 

2.-ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS: 

-Non se detectaron outras anomalias en ingresos respecto de exercicios anteriores. 

 

Isto é canto ten a ben informar a funcionaria que suscribe. 

 

Teo, 10 de maio de 2017. 

A INTERVENTORA 

Mónica Lado Varela 

Teo, 11 de maio de 2017. 

O ALCALDE 

Rafael Sisto Edreira” 

 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 

2016. 

O sr. alcalde explica que a conta xeral foi informada favorablemente pola Comisión 

Informativa de facenda e asuntos económicos, especial de contas de 15 de xuño de 

2017. 

 

A Conta Xeral estivo exposta ao público durante quince días hábiles, mediante anuncio 

publicado no Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 133, de data 14/07/2017, podendo 

as persoas interesadas presentar, durante ese prazo de quince días hábiles e oito 

máis, reclamacións, reparos ou observacións, sen que durante o citado prazo se 

presentara ningunha. 

 

O sr. alcalde explica que máis alá da valoración que se poida facer a nivel económico, 

as contas son o reflexo do acontecido, para ben ou para mal, engadindo que os 

números son os números e están aí. Salienta que as grandes cifras xa se teñen 

comentado e lembra que o resultado orzamentario ascende a 702.978,88 €, o 
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remanente de tesourería quedou de 897.851,77 € e o nivel de endebedamento atópase 

no 19,52 %. 

 

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

di que aínda que hai datos positivos que hai que poñer en valor, como o que ten que 

ver coa magnitude do remanente de tesourería, todo isto conforma un entramado de 

números, informes, contas matemáticas, porén o importante é que detrás dos mesmos 

hai persoas, demandas, reclamacións e necesidades. Salienta o sr. Fernández que se 

cumpre todo o que marca Montoro, porén en Teo son moitas as necesidade que hai 

que seguir atendendo aínda que para iso se teña que cumprir polos pelos eses criterios 

establecidos en despachos mediatizados por outros intereses. Insiste o sr. Fernández 

na necesidade de reducir os reparos de intervención. 

 

Destaca que queda de manifesto que existiu unha sobreestimación das taxas e prezos 

públicos aínda que de esta vez parece que se quere corrixir como se pon de manifesto 

no orzamento aprobado en xullo, ao igual que o da venta de solares, que tamén se 

corrixiu no orzamento citado. Anuncia o sr. Fernández que, en base ao argumentado 

nas contas do goberno municipal do ano 2.016, se vai a abster. 

  

Intervén o concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, e di que os números en xeral son 

bos, existindo tan so dous incumprimentos xustificados por uns asentos que deron 

coma un resultado ficticio, que son a regra de gasto e a estabilidade orzamentaria, 

resultando que tanto o remanente de tesourería como o resultado orzamentario son 

boísimos, polo que o seu grupo o vai a apoiar. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen sinala que non ten nada que dicir. 

 

O sr.alcalde di estar de acordo coa valoración do sr. Fernández, engadindo que si é 

certo que as previsións de ingresos non se cumpriron e nesa medida se recortaron as 

de gastos para conseguir o resultado que se obtivo.  
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O sr. Fernández di que se refería ao informe de Intervención, aínda que insiste en que 

no orzamento aprobado este ano se corrixiron estas cuestións, polo que pensa que se 

vai na boa dirección. 

 

Non se producen máis intervencións. 

 

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

oito votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 1 PSdeG-PSOE), sete en contra (7 PP) 

e unha abstención (1 grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 

2016. 

 

Segundo.- Render a Conta Xeral, e toda a documentación que a integra ao 

Tribunal de Cuentas, tal e como establece o artigo 212.3 do TRLRFL, así como ao 

Consello de Contas de Galicia, segundo o establecido no artigo 25.2 da Lei 

6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas. 

 

Terceiro.- Enviar ao Ministerio de Facenda E Administracións Públicas a Conta 

Xeral 2015, nos termos que indica a Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro. 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CORRECIÓN DA MODIFICACIÓN 

DO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL VIXENTE PARA O PERSOAL 

LABORAL MUNICIPAL APROBADA POLO PLENO ORDINARIO DE MAIO DE 2017. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 15 de setembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, 

comunicación, lingua e medio natural desenvolvemento local, transporte, turismo, 

emprego e participación veciñal de 21 de setembro de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Corrección da Modificación do sistema de clasificación 

profesional vixente para o persoal laboral municipal aprobada 

polo Pleno municipal na sesión ordinaria de maio de 2017 
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Na sesión ordinaria do Pleno municipal do pasado mes de maio, aprobouse unha 

proposta da Alcaldía de modificación do sistema de clasificación profesional vixente 

para o persoal laboral municipal, en atención a unha reclamación laboral reiterada do 

colectivo de traballadores/as que prestan servizo no Concello baixo a categoría de 

Operario/a Especialista. 

Esta proposta fora consensuada cos axentes sociais e aprobada na Comisión Paritaria 

de Control e Seguimento do Convenio celebrada o 17 de novembro de 2016 e 

ratificada pola Mesa de Negociación do Convenio Colectivo do Persoal Laboral a 

celebrada o 17 de xaneiro de 2017. 

Con posterioridade á súa aprobación detectouse que o documento aprobado polo 

Pleno municipal non se correspondía coa última versión do documento, a aprobada 

pola Comisión Paritaria e ratificada pola Mesa de Negociación, que na súa última e 

definitiva reunión acordara realizar unha pequena modificación consistente en 

incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, dúas novas categorías profesionais (e non 

unha, como no documento aprobado polo Pleno): “Oficial de 2ª” e “Auxiliar de 

Xardinería”. 

Consecuentemente, proponse corrixir a Modificación do sistema de clasificación 

profesional vixente para o persoal laboral municipal aprobada polo Pleno municipal na 

sesión ordinaria de maio de 2017, incorporando esta nova categoría, de xeito que o 

documento definitivo sexa a seguinte proposta completa: 
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Aprobada esta proposta por unanimidade na Comisión Paritaria de Control e 

Seguimento do Convenio celebrada o 17 de novembro de 2016 e ratificada pola Mesa 

de Negociación do Convenio Colectivo do Persoal Laboral a celebrada o 17 de xaneiro 

de 2017, proponse ao Pleno o seguinte  

ACORDO 

 

1. Modificar o sistema de clasificación profesional vixente para o persoal laboral 

municipal previsto no artigo 67 e Anexo I do Convenio Colectivo do Persoal 

Laboral ao Servizo do Concello de Teo, do xeito especificado na proposta 

aprobada pola Comisión Paritaria de Control e Seguimento do Convenio e que, 

basicamente, se concreta en: 

Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, unha nova categoría 

profesional denominada “OFICIAL DE 1ª”, que resultaría substitutiva da 

anterior categoría profesional de “OFICIAL”. 

Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, dúas novas categorías 

profesionais denominadas “OFICIAL DE 2ª” e “AUXILIAR DE 

XARDINERÍA” que resultarían substitutivas da anterior categoría de 

“OPERARIO ESPECIALISTA” (que seguiría a contemplarse dentro grupo 

profesional C3/A.P., baixo a condición de “categoría a extinguir”)  

2. Asumir o compromiso de incorporar nos orzamentos municipais de 2018 as 

partidas económicas necesarias para implementar esta modificación. 

3. O presente acordo substitúe o adoptado polo Pleno da Corporación na sesión 

ordinaria do 31 de maio de 2017, relativo a “Modificación do sistema de 

clasificación profesional vixente para o persoal laboral municipal””: 

 

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

di que, non existindo ningunha obxección por parte dos traballadores, vai a apoiar a 

proposta. 

 

O concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, non fai uso da súa quenda de intervención. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen di que non ten nada que obxectar e 

anuncia a abstención do seu grupo. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete 

abstencións (7 PP), acorda: 

1. Modificar o sistema de clasificación profesional vixente para o persoal laboral 

municipal previsto no artigo 67 e Anexo I do Convenio Colectivo do Persoal 

Laboral ao Servizo do Concello de Teo, do xeito especificado na proposta 

aprobada pola Comisión Paritaria de Control e Seguimento do Convenio e que, 

basicamente, se concreta en: 

Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, unha nova categoría 

profesional denominada “OFICIAL DE 1ª”, que resultaría substitutiva da 

anterior categoría profesional de “OFICIAL”. 

Incorporar, dentro do Grupo Profesional C2, dúas novas categorías 

profesionais denominadas “OFICIAL DE 2ª” e “AUXILIAR DE 

XARDINERÍA” que resultarían substitutivas da anterior categoría de 

“OPERARIO ESPECIALISTA” (que seguiría a contemplarse dentro grupo 

profesional C3/A.P., baixo a condición de “categoría a extinguir”)  

 

2. Asumir o compromiso de incorporar nos orzamentos municipais de 2018 as 

partidas económicas necesarias para implementar esta modificación. 

 

3. O presente acordo substitúe o adoptado polo Pleno da Corporación na sesión 

ordinaria do 31 de maio de 2017, relativo a “Modificación do sistema de 

clasificación profesional vixente para o persoal laboral municipal”. 

 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE 

“OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO 

EXTERIOR DO CONCELLO DE TEO” E DELEGACIÓN DA COMPETENCIA PARA A 

CONTRATACIÓN DA OBRA. 

O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de infraestruturas, D. Roberto Moñino Gil. 

 

O sr. Moñiño da conta da proposta de 18 de setembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 21 de setembro de 2017. 
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“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Considerando que con data 20 de decembro de 2016 se dita Resolución do Consello 

de Administración do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDEA), “pola 

que se concede préstamo reembolsable por importe de 3.269.837,69 € ao Concello de 

Teo, titular do NIF P1508300I, no contexto da Resolución do Consello de 

Administración deste Instituto de 24 de marzo de 2015, pola que se establecen as 

bases reguladoras e convocatoria do Programa de axudas para a renovación das 

instalacións de alumeado exterior municipal, publicada mediante Resolución de 28 de 

abril de 2015 (BOE número 107, de 5 de maio de 2015)”. 

 

Considerando que, segundo o artigo 121.1 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 polo que 

se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP), “a 

adxudicación dun contrato de obras requirirá a previa elaboración, supervisión, 

aprobación e reformulo do proxecto”. 

 

Visto o proxecto de “Obras de renovación das instalacións de alumeado público exterior 

do Concello de Teo” (rex. entrada nº 7.950, de 18/09/2017), redactado pola enxeñeira 

industrial Lorena Yebra Fernández, de Taller de Ingenieiría MYL, SLP, visado polo 

Colexio oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña o 15 de setembro de 

2017 (visado nº 431/17-FE), e o informe de supervisión técnica do citado proxecto, de 

18 de setembro de 2017, incorporados ao expediente. 

 

Considerando que, segundo o artigo 147 da Lei do Solo de Galicia, “as obras públicas 

municipais entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto previa 

acreditación no expediente do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial así 

como do planeamento en vigor”. 

 

Visto o informe do arquitecto municipal de 18 de setembro de 2017, incorporado ao 

expediente. 

 

Considerando que de acordo co establecido na disposición adicional segunda do 

TRLCSP, a competencia para a aprobación do proxecto e para a contratación da obra 
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corresponde ao Pleno do Concello, se ben a fin de evitar dilacións que impidan ter 

adxudicada a obra no prazo máximo indicado na Resolución pola que se establecen as 

bases reguladoras e convocatoria do programa de axudas para a renovación das 

instalacións de alumeado exterior municipal, considérase oportuno delegar a 

competencia para contratar na Alcaldía, ao amparo do artigo 51.2 do TRLCSP e artigo 

22.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 

 

En virtude do exposto, e de conformidade co artigo 22.1 ñ) da LRBRL e demais 

normativa citada, proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Aprobar o Proxecto de “Obras de renovación das instalacións de alumeado 

público exterior do Concello de Teo” (rex. entrada nº 7.950, de 18/09/2017), redactado 

pola enxeñeira industrial Lorena Yebra Fernández, visado polo Colexio oficial de 

Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña o 15 de setembro de 2017 (visado nº 

431/17-FE), cuxo importe ascende a 3.324.305,16 € e cun prazo de execución de 7 

meses. 

 

Segundo.- Delegar na Alcaldía do concello a competencia en materia de contratación 

da obra á que se refire o citado proxecto, pasando a formar parte da Mesa de 

Contratación o integrante do grupo mixto municipal así como o/a integrante do grupo 

municipal do PP que sexa nomeado/a polo mesmo”. 

 

O sr. Moñino explica que o proxecto é moi complexo e amplo e con intención de futuro, 

engadindo que se vai a proceder a devolver o préstamo e vai a quedar para 30 anos, 

porén vai a supor un aforro ao concello xa incluso dende o inicio da devolución do 

mesmo, pero despois moitísimo máis. Explica o sr. Moñino que se fixo unha auditoría e 

en base a iso se fixo un concurso para facer o proxecto, se adxudicou o concurso a 

unha enxeñería e o que se fixo foi racionalizar todo aquilo que se vira na auditoría que 

tiña problemas e incluso se matizaron outras cousas máis. Salienta que por contar 

cosas particulares cabe dicir que o que se fixo foi estudar cal é a luminaria e o báculo 

que permite ter unha iluminación máis ideal, ao non ser o mesmo, por exemplo, unha 

farola nunha rúa que mide doce metros de ancho, que noutra que mida oito metros, ou 

seis ou incluso catro metros de ancho. Salienta o sr. Moñino que tamén se fai unha 
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racionalización do tema dos cemiterios, onde se van a instalar uns  cadros, para que se 

poida coordinar o apagado, porque hoxe están conectados ao alumeado público  e  

enténdese que non teñen que estar alumeados todas as noites. Salienta que se 

estudou en todas as parroquias cales son as necesidades e así se van a cambiar 

báculos, luminarias, cadros, canalizacións, etc. 

 

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

di que, como considera que se trata dun tema importante é de calado, é no Pleno onde 

se debe  afondar na proposta do goberno municipal. Salienta que se está diante do 

primeiro caso, que el teña constancia, de delegación no alcalde da contratación dunha 

actuación desta envergadura, tendo polo tanto ese carácter novidoso, cando pola 

dimensión do contrato é preciso debater sobre a proposta. O sr. Fernández comparte a 

necesidade de que Teo renove as instalacións de alumeado público, sen dúbida 

imprescindible, polo que comparte o obxectivo do contrato pero non o proceder porque 

a normativa local establece cales son as competencias do Pleno e entre elas figura a 

de contratar aquilo que supoña máis do 10% dos recursos ordinarios do orzamento e 

polo tanto o alcalde solicita que se delegue esta competencia. Salienta o sr. Fernández 

que o argumento para solicitar este delegación e evitar dilacións innecesarias, e 

pregunta se convocando plenos non se podía cumprir os prazos, considerando el que 

si que se podería. Explica que as figuras  dos plenos extraordinarios e extraordinarios 

urxentes son perfectamente válidas e foron utilizadas no concello de Teo noutras 

ocasións para outros temas incluso de menos calado. Salienta o sr. Fernández que o 

feito de que a competencia sexa plenaria é por algo, porque se trata dun contrato e 

dunha débeda que vai a afectar a esta e a vindeiras Corporacións, e por iso debería ser 

o Pleno, como órgano representativo, o que realizara esta contratación. 

  

Anuncia o sr. Fernández a abstención do seu grupo, porque teñen claro que se vai a 

aprobar e non van a renunciar a participar, aínda que non concorden coa resolución 

que hoxe se vai a aprobar, en canto ao proceder, aínda que si concorda absolutamente 

co obxecto. 
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Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen di que lles parece ben o tema de cambio 

de luminarias e farolas, aínda que creen que pode ser un gasto escalonado para non 

endebedarse máis. Anuncia o sr. Guerra a abstención do seu grupo. 

 

O sr. alcalde explica que se trata dun proxecto importante, o máis importante do 

concello, e enfrontarse a un crédito de tres millóns a todos lles pon a pel un pouco de 

galiña, poren o que determinou a toma da decisión é que cando máis se tarde en 

facelo, maior é o consumo e non van a existir máis posibilidade de ter un préstamo 

destas dimensións a interese cero. Explica o sr. alcalde que o que lles animou a levar 

adiante o proxecto foi a auditoría, xa que unha vez realizada a substitución das 

lámparas, so no consumo se van a aforrar 270.000 € anuais sen contar o que suporá a 

diminución do pago por potencia, que vai supor unha rebaixa adicional.  Se se teñen 

que devolver eses tres millóns, o cálculo que se fai  é que entre a redución do 

consumo, e a redución do custes por potencia, sen contar do que poida vir no futuro do 

incremento da tarifa eléctrica, da para devolver a parte anual do préstamo, uns 300.000 

euros, e un aforro de 20.000 euros a maiores, o que lles levou a tirar para diante con 

todas as consecuencias. Explica o sr. alcalde que se vai a pasar dun endebedamento 

dun 19 % a un gran endebedamento, engadindo que asumen politicamente esa 

decisión ao estar xustificada, non hipotecándose para nada a un futuro goberno que 

poida vir xa que, polo contrario, vai a supor un aforro no futuro.  

 

Sinala o sr. alcalde que, dada a importancia da contratación, entenden o que se expón 

en relación á competencia, porén se se mira o expediente apreciase como se pauta 

moi radicalmente o que son as actuacións e así, tras a comunicación en febreiro, en 

tres meses houbo que acreditar o inicio do proceso de contratación, que neste caso foi 

co proxecto, e nun ano debe acreditarse a formalización da contratación, mediante a 

remisión da documentación que se determina polo IDAE, a través da aplicación 

informática, para asinar ante o Notario a concesión do crédito, o que supón que ten que 

estar todo feito en  febreiro. Salienta o sr. alcalde que por razóns de seguridade e polo 

que se fai a delegación na alcaldía, ao igual que se fai nas obras do POS, e para 

incrementar esa seguridade e ese control, recóllese que estean os dous grupos da 

oposición na mesa de contratación, existindo ademais o compromiso persoal de que se 

ocorre calquera circunstancia e calquera dos representantes na mesa de contratación 
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solicita a convocatoria do Pleno para que este se poida posicionarse en calquera 

situación que poida darse, vai a ser de inmediato, para que o Pleno resolva calquera 

situación que sexa invocada por calquera grupo. Sinala o sr. alcalde que se fará un 

esforzo de, nas cuestión de trámite que se fagan dende a alcaldía, dar traslado 

inmediato ao grupos para calquera obxección que invoque calquera grupo da 

oposición. 

 

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

di que xa se falou do tema do IDAE e ten claro que é imprescindible levar a adiante 

esta actuación, sen que exista ningún tipo de dúbida, sen esquecer que o tema do 

IDAE xa deu algún quebradeiro de cabeza, pola redacción dunha folla en galego.  Di o 

sr. Fernández que el se referiu ao proceder, que o que non entende e esa dilación no 

tempo e solicita unha explicación de porque non pode ir a Pleno, é dicir se indo a Pleno 

se vai a dilatar moito máis no tempo que indo a mesa de contratación ou se levándoo 

ao Pleno se van a incrementar os custos, ou calquera outra explicación, porque se 

pode sentar un precedente. 

 

O sr. Moñino explica que se trata dun proxecto de futuro, non facéndose en Teo un 

proxecto como este, este quen este, que vai a ser para 30 anos. Salienta que se fala de 

cambio de luminarias, cando se trata de algo moito máis complexo, tratándose dun 

cambio dunha instalación municipal case enteira. 

 

O sr. Guerra pregunta polo prazo de devolución do préstamo e o prazo de execución. 

 

O sr. alcalde resposta que 10 anos e 7 meses. Tratándose da proposta de derivar a 

competencia plenaria, sinala que non foi deles, senón unha suxerencia de secretaría. 

Explica o sr. alcalde que a mesa de contratación é a que fai a proposta, porén quen 

tomas as decisión nas obras do POS é o Pleno e neste caso, en virtude da delegación, 

sería a alcaldía, polo que o que se intenta, incorporando a todos os grupos da 

oposición na mesa, e que estes sexan absolutamente conscientes do que fai a mesa 

de contratación, e do que fai o alcalde, polo que non se substrae ningunha capacidade. 

Reitera o sr. alcalde que ademais calquera actuación que calquera dos membros da 

mesa considere que o ten que resolver o Pleno se vai a facer.  
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O sr. Fernández pregunta se os pregos pasan por Pleno ou hai uns pregos modelo do 

IDAE. 

 

Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, para sinalar que 

non existen un modelo tipo, senón que os pregos se están elaborando no 

departamento de secretaría. 

 

O sr. alcalde explica que os pregos teñen que ser informados por intervención, e ao 

atoparse a interventora de baixa, tan pronto estean listos non hai problema en trasladar 

un borrador por se se quere facer algunha consideración ao respecto polos grupos da 

oposición. 

  

O sr. Fernández insiste en que se trata dun contrato de embergadura, que é 

competencia do Pleno, e o importante é que se substrae esa competencia a Pleno e 

aínda que non teña que ser un precedente considera que é algo que hai que poñer de 

manifesto. Anuncia o sr. Fernández súa abstención. 

 

Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, para explicar que 

cando hai unha delegación de competencia, neste caso do Pleno no alcalde, cando se 

adopta calquera tipo de decisión polo órgano delegado requirirá unha Comisión 

informativa previa. 

 

Non se producen neste momento máis intervencións. 

 

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

oito votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 1 PSdeG-PSOE) e oito abstencións (7 

PP e 1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar o Proxecto de “Obras de renovación das instalacións de 

alumeado público exterior do Concello de Teo” (rex. entrada nº 7.950, de 

18/09/2017), redactado pola enxeñeira industrial Lorena Yebra Fernández, visado 

polo Colexio oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña o 15 de 
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setembro de 2017 (visado nº 431/17-FE), cuxo importe ascende a 3.324.305,16 € e 

cun prazo de execución de 7 meses. 

 

Segundo.- Delegar na Alcaldía do concello a competencia en materia de 

contratación da obra á que se refire o citado proxecto, pasando a formar parte da 

Mesa de Contratación o integrante do grupo mixto municipal así como o/a 

integrante do grupo municipal do PP que sexa nomeado/a polo mesmo. 

 

De acordo co previsto no artigo 21 do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 

aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais e artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico 

do Sector Público, neste momento, sendo as vinte horas e corenta minutos, abandona 

o Salón de Plenos o concelleiro de Son de Teo-ANOVA, D. Francisco Nanín Castro. 

 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DECLARACIÓN DE UTILIDADE 

MUNICIPAL DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POLA SR DE CALO. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 15 de setembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración, 

cultura, educación, seguridade cidadá e deportes de 21 de setembro de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Declaración de utilidade municipal das actividades 

desenvolvidas pola SR de Calo por concorrer circunstancias 

sociais e culturais que así o xustifican 

 

Visto o artigo 74.2 quáter da Lei Reguladora das Facendas Locais (R.D. Lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo e as súas modificacións) que establece como bonificación 

potestativa no Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) que os concellos, mediante 

ordenanza, poderán regular unha bonificación de ata o 95 por cento da cota íntegra do 

imposto a favor de inmobles nos que se desenvolvan actividades económicas que 

sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
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circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego que 

xustifiquen tal declaración. 

 

Visto que a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens 

Inmobles aprobada polo Pleno municipal de Teo en sesión celebrada o 24 de setembro 

de 2015 (BOP 228, do 27/11/2015) no seu artigo 14.5 recolle esta posibilidade de 

bonificación, establecendo no apartado 5.1 que o suxeito pasivo solicitará a declaración 

xuntando memoria xustificativa destas circunstancias e, no apartado 5.2, que 

corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase polo voto 

favorable da maioría dos seus membros 

 

Vista a solicitude presentada por D. José Cruces Vázquez  como representante legal 

da “SOCIEDADE RECREATIVA SAN XOÁN DE CALO” O 18 DE ABRIL DE 2016 (rex. 

entrada nº 2857, do 19 de abril), reiterada por Dna. Elsa Raquel Gómez Gómez coa 

mesma representación o 9 de agosto de 2017 (rex. de entradanº  6460, do 14 de 

agosto) 

 

Vista a Memoria explicativa de actividades presentada por D. Francisco Nanín Castro 

en representación da S.R. de Calo dirixida a obter a bonificación do IBI mediante 

escrito do 15 de setembro de 2017 (rex. de entrada núm 7862, do 15 de setembro). 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da corporación  a adopción do seguinte 

acordo: 

 

Primeiro.- Declarar de utilidade municipal as actividades desenvolvidas pola 

“SOCIEDADE RECREATIVA SAN XOÁN DE CALO” por concorrer circunstancias 

sociais e culturais que así o xustifican, tendo dereito consecuentemente a unha 

bonificación do 95 por cento da cota íntegra do Imposto de Bens Inmobles. 

 

Segundo.- Determinar que esta declaración terá vixencia mentres a “SOCIEDADE 

RECREATIVA SAN XOÁN DE CALO” manteña as actividades valoradas, circunstancia 

que deberá ser informada anualmente polos departamentos de cultura e deportes do 

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

di que queda fora de toda dúbida a utilidade pública da actividades desenvolvidas pola 

SR Calo, polo que pola súa porte non haberá problema. 

 

Intervén o concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, quen anuncia o apoio do seu grupo 

á proposta. 

 

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

D.ª María Vázquez Rey. 

 

A sra. Vázquez anuncia o apoio do seu grupo e pregunta se hai coñecemento de que 

poida haber alguén mais nesa situación ou se é porque eles tramitaron a solicitude. 

 

O sr. alcalde explica que neste caso xurdiron unhas condicións económicas 

inesperadas por ese motivo, engadindo que pode acontecer que outras sociedades o 

teñan, porque hai outras que teñen patrimonio, como a Mámoa de Luou, que, por 

circunstancias determinadas da propia formalización das actuacións polo Catastro, non 

o recibiron porén é posible que o reciban no futuro. Explica o sr. alcalde que non hai 

moitas máis, seguramente a de Cacheiras, non sabe que medidas a de Reis, porque 

está asentada sobre un chan municipal, a de Oza e a asociación de veciños de Solláns.  

 

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, 1 PSdeG-PSOE e 1 

grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Declarar de utilidade municipal as actividades desenvolvidas pola 

“SOCIEDADE RECREATIVA SAN XOÁN DE CALO” por concorrer circunstancias 

sociais e culturais que así o xustifican, tendo dereito consecuentemente a unha 

bonificación do 95 por cento da cota íntegra do Imposto de Bens Inmobles. 
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Segundo.- Determinar que esta declaración terá vixencia mentres a “SOCIEDADE 

RECREATIVA SAN XOÁN DE CALO” manteña as actividades valoradas, 

circunstancia que deberá ser informada anualmente polos departamentos de 

cultura e deportes do concello de Teo. 

 

Neste intre se incorpora á sesión plenaria que se está a celebrar o concelleiro de Son 

de Teo-Anova, D. Francisco Nanín Castro. 

 

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 

LOCAIS DO CONCELLO DE TEO PARA O ANO 2018. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 18 de setembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración, 

cultura, educación, seguridade cidadá e deportes de 21 de setembro de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

Asunto: Aprobación dos Festivos Locais do Concello de Teo para o ano 2018 

 

Vista a Circular da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar 

do 9 de setembro de 2017 (rexistro de entrada nº 7739, do 13 de setembro) referente a 

determinar os dous días que neste Concello teñen carácter de festas locais para o ano 

2018. 

 

Visto o Decreto 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as festas da 

Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2018. (DOG núm. 

175, do 14 de setembro de 2017). 

 

Visto o resultado do proceso participativo realizado polo concello de Teo a través da 

plataforma de participación cidadá “Somos Teo” realizada entre o 1 de agosto e o 15 de 

setembro para decidir cales serán os festivos locais de Teo no ano 2018. 

 

En consecuencia co anteriormente exposto, propoño ao Pleno da Corporación a 

adopción do seguinte acordo: 
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Primeiro.- Aprobar como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2018 os 

seguintes días: 

- 10 de maio (A Ascensión) 

- 18 de maio (Día seguinte ás Letras Galegas) 

 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo 

e Benestar”. 

 

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

sinala cando el votou había 44 votos e pregunta canta xente participou, engadindo que 

se trata de algo que quizais se debería facer chegar a máis xente para aumentar a 

participación. 

 

O sr. alcalde salienta que, aínda que se fixo un esforzo grande de difusión, a 

participación foi moi baixa. Entende que se trata dunha cuestión de práctica e de 

habituar a xente a participar. 

 

Salienta o sr. Fernández que, con independencia dos que votaran, o certo é que o 

resultado do proceso é o que é, e anuncia o apoio do seu grupo. 

 

Intervén o concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, e o portavoz do PP, sr. Guerra, e 

anuncian o apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Aprobar como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2018 os 

seguintes días: 

- 10 de maio (A Ascensión) 

- 18 de maio (Día seguinte ás Letras Galegas) 
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Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de 

Traballo e Benestar. 

 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA IMAXE 

CORPORATIVA DO CONCELLO DE TEO. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 15 de setembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración, 

cultura, educación, seguridade cidadá e deportes de 21 de setembro de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación da imaxe corporativa do Concello de Teo 

 

O concello de Teo pretende dotarse dunha imaxe corporativa moderna que, sen alterar 

nin renunciar ao escudo heráldico que o identifica historicamente, permita normalizar os 

elementos de comunicación municipal e sentar as bases gráficas para que a aparencia 

dos seus materiais informativos e publicitarios, uniformes, papelaría, etc… poidan 

difundir unha imaxe unitaria, harmónica e coherente que transmita coordinación e 

organización. 

 

Un dos obxectivos básicos a acadar coa nova proposta era a creación dun elemento 

que permitise unha doada diferenciación doutros concellos, visualmente contrastable, 

sinxela e facilmente reproducible, e que tomara como base de desenvolvemento un 

elemento histórico característico do concello. Considerando que o concello conta 

cunhas vinte estacións de petróglifos catalogadas, elementos rupestres definidos por lei 

como BICs, valorouse que estes elementos fosen referencia para o desenvolvemento 

da nova imaxe. 

 

Estas orientacións foron trasladadas ás tres empresas convocadas para o seu deseño 

das que saíron as propostas que se someteron a través da plataforma de participación 

veciñal Somos Teo ao proceso de selección para decidir a nova imaxe do concello de 

Teo, desenvolvido entre o 5 de maio e o 30 de xuño. A proposta gañadora está 

baseada no petróglifo Outeiro do Corno I, datado entre o último terzo do terceiro 
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milenio e o inicio do segundo antes de Cristo, que contén ademais elemento 

excepcionais dentro da iconografía peninsular. 

 

A nova imaxe corporativa utilizarase: 

 Nos documentos e publicacións impresas editadas polo Concello e nos paneis 

informativos municipais.  

 Nos selos de cuños municipais que deben utilizar todos os servizos, e nas 

placas e distintivos representativos de calquera actividade municipal.  

 Nos Emblemas, Medallas ou Diplomas oficiais. 

 Nos frontispicios dos edificios ou establecementos municipais.  

 Nos recintos nos que se celebre algún acto público organizado polo Concello.  

 Nos elementos ornamentais, indicativos, informativos e similares situados en 

vías públicas ou espazos públicos municipais, implantados polo Concello ou 

polas empresas concesionarias dos correspondentes Servizos Municipais.  

 Xunto aos anagramas ou logotipos dos Órganos autónomos ou Empresas 

Municipais.  

 Nas roupas do persoal municipal uniformado, distintos á Policía Local. 

 Nos vehículos do Concello afectos aos Servizos Municipais. 

 Nos vehículos dos concesionarios de Servizos Municipais afectos a eles, agás 

que o Concello decida o contrario. 

 Naqueles outros supostos en que exista interese municipal directo como 

partícipe dalgunha actividade intermunicipal ou comarcal, en concepto de 

patrocinador ou colaborador.  

 En todos aqueles casos non previstos nas liñas anteriores que sexan do ámbito 

da actividade municipal. 

 

Consecuentemente, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Aprobar como nova imaxe corporativa do concello de Teo a proposta máis 

votada no proceso de participación cidadá, baseada no petróglifo Outeiro do Corno I, e 

que se incorpora no Manual de identidade corporativa municipal que se achega como 

anexo á presente. 
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Segundo.- Aprobar o citado Manual de identidade corporativa municipal como base do 

desenvolvemento identificativo que se realice nos medios e soportes arriba detallados”. 

 

O sr. alcalde explica que a idea é crear un elemento diferenciador e salienta que ten 

visto carteis coas heráldicas dos diferentes concellos que son difíciles de diferenciar, 

polo que todos os concellos foron optando por unha imaxe corporativa máis moderna, 

como é o caso de Ames e Santiago, polo que se plantexa como algo necesario. 

Salienta que se someteu a un proceso de participación veciñal, que sen ser 

impresionante, foi bastante máis participativo que o anterior. 

 

Preguntado polo sr. alcalde, os/as concelleiros/as non fan uso das súas quendas de 

intervención. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 1 PSdeG-PSOE  e 1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar como nova imaxe corporativa do concello de Teo a proposta 

máis votada no proceso de participación cidadá, baseada no petróglifo Outeiro 

do Corno I, e que se incorpora no Manual de identidade corporativa municipal 

que se achega como anexo á presente. 

 

Segundo.- Aprobar o citado Manual de identidade corporativa municipal como 

base do desenvolvemento identificativo que se realice nos medios e soportes 

arriba detallados. 

 

O Manual de identidade corporativa municipal incorporase como anexo á acta. 

 

Congratúlase o sr. alcalde desta unanimidade. 

 

10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO RELATIVA AO PAZO DE 

MEIRÁS E Á FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO. 

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

Baz.  
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O sr. Baz da conta da moción de 31 de agosto de 2017 (rex. entrada nº 6866, do 

01/09/17), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de administración, cultura, educación, seguridade cidadá e deportes 

emprego de 21 de setembro de 2017, coas modificacións acordadas na mesma. 

“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 ao Pazo de 

Meirás e á Fundación Francisco Franco. 

Exposición de motivos 

O anuncio da decisión de que a Fundación Franco xestione as visitas ao Pazo de 

Meirás constitúe unha provocación, unha ofensa e falta de respecto tanto ás vítimas da 

Ditadura como a Galiza no seu conxunto, e un escandaloso exemplo da impunidade con que 

se move quen fai apoloxía do terrorismo fascista. 

Resulta insultante e vergonzoso que un espazo que é produto dun espolio sexa aínda 

propiedade da familia Franco. E resulta aínda máis indignante que a Fundación que leva o 

seu nome o utilice para contar unha versión absolutamente manipulada da historia e para 

facer apoloxía da Ditadura e do ditador. 

Estes feitos supoñen a constatación –por se non estaba suficientemente claro- da 

permanencia do franquismo nun réxime que se di democrático. E son posíbeis pola 

incapacidade do sistema político español para acabar coa vergonza que supón que a familia 

Franco sexa aínda dona dunha propiedade que é produto dun roubo, que faga negocio con 

ela e que a converta nun parque temático de exaltación dun réxime totalitario que exterminou 

a miles de homes e mulleres por motivos políticos. Sería admisíbel que en Alemaña ou en 

Italia existisen palacios e fundacións dedicados a exaltar a memoria de Hitler ou Mussolini? 

Esta situación escandalosa e indignante é posíbel pola complicidade e a permisividade 

das institucións do Estado e da Xunta de Galiza, que consenten, amparan e protexen a Illa de 

impunidade e o parque temático franquista en que se converteu o Pazo de Meirás.  

Por outra parte, cómpre ter en conta que o espolio de Meirás contou coa participación 

activa e decisiva de Deputacións e Concellos galegos. Polo tanto, estas administracións teñen 
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a responsabilidade e o deber de sumarse ás iniciativas que procuran poñer fin a esta 

situación. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal 

a adopción dos seguintes: 

ACORDOS 

1. Declarar aos herdeiros do Ditador e a Fundación Franco non gratas no Concello de 

Teo. 

2. Adherirse á proposta aprobada polo Pleno da corporación municipal de Sada instando 

tamén á Xunta de Galiza para que sexa este Concello o encargado das visitas guiadas ao Pazo de 

Meirás, como garantía de que as persoas visitantes do BIC reciben unha información veraz sobre 

a historia deste espazo histórico. 

3. Facer unha condena pública das declaracións da Fundación Franco nas que expresaba 

a súa intención de usar as visitas guiadas ao Pazo para facer apoloxía da Ditadura e do Ditador. 

Instar ao goberno do Estado a facer as modificacións legais precisas para a ilegalización da 

Fundación Franco. 

4. Adherirse e apoiar a iniciativa da “Xunta Pro da Devolución do Pazo de Meirás”, da 

que forman parte como entidades promotoras a Deputación da Coruña, os Concellos de Sada e A 

Coruña, a Universidade da Coruña, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da 

Coruña e a Iniciativa Galega pola Memoria. 

5. Apoiar a reclamación da devolución do resto do patrimonio e bens incautados. 

6. Instar á Xunta de Galiza á elaboración dunha lei galega de memoria histórica na que se 

prohiban, persigan e sancionen os actos de exaltación do franquismo e as entidades que os 

promovan”. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, 

di que espera que isto se solucione xuridicamente porque será o única ou a mellor 

forma de chegar a unha solución. 

 

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

grupo D.ª María Vázquez Rey. 
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A sra. Vázquez di que non se trata dunha competencia que teña que resolver o 

concello de Teo polo que non van a votar a favor. 

  

O sr. alcalde anuncia o apoio do seu grupo, engadindo que na medida en que os 

cidadáns teenses tiveron tamén que pagar voluntariamente a aportación “algo noso 

tamén e”, aínda que sexa con retraso. 

 

O sr. Fernández di que falou antes da responsabilidade das institucións, Deputacións e 

concellos, que participaron daquela naquel expolio, entre eles o concello de Teo. 

Refírese o sr. Fernández a un bando do 8 de xuño de 1938, do entón alcalde D. Gabriel 

Varela Crego, que se expuso nas rúas de Teo e no que se fala de “allegar los recursos 

necesarios para la adquisición del Pazo que por suscripción Provincial ha de regalarse 

al Cadullo de los Ejercitos Nacionales Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde”. 

Conclúe o sr. Fernández que polo tanto o concello de Teo ten unha responsabilidade. 

Lembra que en outubro do ano 2011 se quitou o título de alcalde honorífico a Francisco 

Franco por parte da Corporación e isto é unha parte máis desa retirada do título de 

alcalde honorífico, porque é algo en que o concello de Teo ten responsabilidade e é de 

xustiza, tendo en conta as decisións tomadas polo concello de Teo no seu momento, 

polo quer a institución si que ten parte. 

 

Salienta o sr. Fernández di que o bando sinala que “Confia en que todos os veciños de 

este término municipal aportarán su grano de arena para la adquisición del Pazo que 

se proyecta regalar y para ello los Concejales de este Ayuntamiento auxiliados de las 

personas que designan en las distintas parroquias, abrirán la oportuna Suscripción 

recogiendo las firmas de los donantes y dando cuenta a esta Alcaldía de su resultado” 

 

Lembra o sr. Fernández que no 38 se estaba en plena Guerra Civil, moitos teenses 

estaban no fronte, por parte dese fronte nacional, obrigados, e nas casas estaban as 

mulleres e as familias deses homes. Considera o sr. Fernández que hai que poñerse 

no caso, e na situación daquel momento, e opina que é de xustiza restituír a dignidade 

desas persoas. Considera o sr. Fernández que Teo, coma todos os concellos da 

provincia, ten moito que dicir.  
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Explica o sr. Fernández que o resultado daquelo é, segundo puido documentar gracias 

ao arquiveiro e o alcalde, que en Teo recadáronse  8.796,65 pesetas,  cando se estaba 

en plena Guerra civil, e a xente tiña o que tiña. Salienta o sr. Fernández que en Teo se 

recadou tanto como en Carballo, cando este era, en poboación, bastante máis que Teo. 

Conclúe o sr. Fernández que Teo tamén participou nese expolio, o concello, porque a 

xente foi de maneira obrigada, unha parte importantísima da poboación, porque 

ninguén se dedicaba a regalar nada. Considera o sr. Fernández que é de xustiza que 

hoxe se debate esta cuestión. 

 

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

quenda de intervencións. 

 

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

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e 7 

abstencións  (7PP), acorda: 

1. Declarar aos herdeiros do Ditador e a Fundación Franco non gratas no Concello 

de Teo. 

2. Adherirse á proposta aprobada polo Pleno da corporación municipal de Sada 

instando tamén á Xunta de Galiza para que sexa este Concello o encargado das 

visitas guiadas ao Pazo de Meirás, como garantía de que as persoas visitantes do 

BIC reciben unha información veraz sobre a historia deste espazo histórico. 

 

3. Facer unha condena pública das declaracións da Fundación Franco nas que 

expresaba a súa intención de usar as visitas guiadas ao Pazo para facer apoloxía 

da Ditadura e do Ditador. Instar ao goberno do Estado a facer as modificacións 

legais precisas para a ilegalización da Fundación Franco. 

 

4. Adherirse e apoiar a iniciativa da “Xunta Pro da Devolución do Pazo de Meirás”, 

da que forman parte como entidades promotoras a Deputación da Coruña, os 

Concellos de Sada e A Coruña, a Universidade da Coruña, a Comisión pola 

Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e a Iniciativa Galega pola Memoria. 

 

5. Apoiar a reclamación da devolución do resto do patrimonio e bens incautados. 
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6. Instar á Xunta de Galiza á elaboración dunha lei galega de memoria histórica na 

que se prohiban, persigan e sancionen os actos de exaltación do franquismo e as 

entidades que os promovan. 

 

11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA PARA 

PARTICIPAR NO PROGRAMA CIDADES AMIGAS DA INFANCIA. 

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

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 

 

O sr. Iglesias da conta da proposta de 15 de setembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social, 

igualdade, participación veciñal e mocidade de 21 de setembro de 2017. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO DE MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA PARA PARTICIPAR 

NO PROGRAMA CIDADES AMIGAS DA INFANCIA  

 

Exposición de motivos 

 

O Programa Cidades Amigas da Infancia, liderado por UNICEF Comité Español, ten como 

obxectivo xeral promover a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno (ONU, 1989), 

da que o noso país é signatario, no ámbito dos Gobernos Locais. 

 

O programa Cidades Amigas da infancia ten como puntos fundamentais, o deseño de políticas 

públicas eficaces baseadas na Convención sobre os Dereitos do Neno (enfoque de dereitos e de 

equidade); a promoción da participación infantil e adolescente (enfoque de participación) e o 

impulso de alianzas entre todos os actores relacionados coa infancia a nivel municipal (enfoque 

ALIA). 

 

O Programa Cidades Amigas da Infancia púxose en marcha no estado español  no ano 2001 e 

conta co apoio do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a Federación Española 

de Municipios e Provincias (FEMP) e o Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades e 

Dereitos da Infancia e a Adolescencia (IUNDIA) e UNICEF Comité Español. 

 

A través do Selo de Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia, UNICEF Comité Español 

recoñece aos Gobernos Locais que cumpran cos requisitos establecidos para ese efecto, que se 

recollen no documento de Bases de Convocatoria Selo CAI 2017-2018. 

 

Considerando que o Programa Cidades Amigas da Infancia e o Selo de Recoñecemento Cidade 

Amiga da Infancia favorecerán os intereses da poboación en xeral e da infancia en particular; 

considerando, ademais, que o noso municipio cumpre coas características estipuladas nas bases 
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da convocatoria aberta por UNICEF Comité Español; e manifestando a nosa vontade de 

contribuír activamente á difusión e aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno na 

nosa localidade, propoñemos ao Pleno Municipal 

 

Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar os trámites para a obtención do Selo de 

Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia; así como contar co seu posterior apoio e 

colaboración para o desenvolvemento, a mellora continua e a innovación das políticas de 

infancia e adolescencia na nosa localidade”. 

 

 

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

concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, e portavoz do PP, sr. Guerra, anuncian o 

apoio dos seus respectivos grupos á moción. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), acorda 

solicitar a UNICEF Comité Español iniciar os trámites para a obtención do Selo de 

Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia; así como contar co seu posterior 

apoio e colaboración para o desenvolvemento, a mellora continua e a innovación 

das políticas de infancia e adolescencia na nosa localidade. 

 

 

12.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto décimo terceiro da orde do día relativo a rogos e preguntas, o 

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

novembro, e no artigo 33 do Regulamento orgánico, explica que hai dúas mocións de 

urxencia, unha de Son de Teo-ANOVA e do BNG, e outro de Son de Teo-ANOVA. 

 

12.1.- Moción conxunta de Son de Teo-Anova e grupo mixto sobre a situación de 

Cataluña e o dereito a decidir, do 27 de setembro de 2018. 

O sr. alcalde explica que a urxencia está relacionada co feito de que a votación do 

referendum catalán, ilegal segundo a televisión, é o próximo Domingo  

 

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade dos 

presentes e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, 

acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción conxunta de 
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Son de Teo-ANOVA e grupo mixto sobre a situación de Cataluña e o dereito a 

decidir. 

 

O concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, da conta da moción conxunta de Son de 

Teo-ANOVA e grupo mixto sobre a situación de Cataluña e o dereito a decidir, de 27 de 

setembro, que se recolle a continuación. 

 

“O Grupo municipal de Son de Teo/Anova e o Bloque Nacionalista Galego, presentan ao 

Pleno para a súa aprobación a seguinte MOCIÓN URXENTE SOBRE A SITUACIÓN DE 

CATALUÑA E O DEREITO A DECIDIR 

 

Exposición de motivos: 

O que está a acontecer en Cataluña aféctanos a todas e a todos. A manifesta incapacidade do 

goberno español para acordar solucións políticas a un conflito que ten unha orixe tamén política é a 

causa dos feitos que nas últimas semanas se están a suceder no Principat. O pobo catalán vén 

reivindicando historicamente, sempre de xeito cívico e pacífico, o seu lexitimo dereito a decidir libre e 

democraticamente o seu futuro, e como articular a súa relación cos pobos que hoxe fan parte do 

Estado español. Todos os estudos de opinión e enquisas indican que, independentemente da escolla 

política de cada quen, a cidadanía catalá quere poder votar e poder elixir. O exercicio deste dereito, 

internacionalmente recoñecido, non debe entenderse contra ninguén, senón como un elemento positivo 

e democratizador. Desde esta focaxe, as institucións non deberían procurar limitalo senón velar polo 

seu exercicio co máximo de garantías democráticas. 

Os graves feitos acontecidos o 20 de Setembro de 2017 profundizan na estratexia de confronto 

e non-resolución do conflito político. Unha actuación xudicial e policial que pode provocar un punto 

de non retorno nas relacións entre as institucións españolas e as institucións catalás. O rexistro de 

sedes da Generalitat e a detención de responsables políticos e traballadores públicos son unha nova 

mostra da degradación democrática á que o goberno do PP pretende someternos. Uns feitos que se 

unen aos das semanas anteriores nos que asistimos á suspensión de actos, o rexistro de empresas e 

medios de comunicación, a supresión de webs, as querellas contra cargos electos, as ameazas ao 

funcionariado e un longo etcétera. Destacando como un dos máis graves estas querellas contra cargos 

locais, alcaldes e alcaldesas, democraticamente electos. 



 

 - 45 - 

 

Fronte a todo o anterior, que consideramos gravísimo e que está a pór en cuestión o sistema de 

dereitos e liberdades, entendemos que é unha responsabilidade democrática sinalar esta situación e a 

través da presente moción propoñemos a aprobación dos seguintes ACORDOS por parte do Pleno 

municipal: 

1. Manifestar publicamente o rexeitamento e condena do Concello de Teo á 

criminalización e xudicialización, así como o recorte de dereitos e liberdades, que está a levar 

adiante o goberno español en Cataluña. 

2. Instar ao goberno español a asumir o dereito de autodeterminación dos pobos como 

un dereito positivo e democrático. 

3. Instar ao goberno español a respectar o lexítimo dereito do pobo catalán a se poder 

expresar a través das urnas. E a abrir vías de diálogo que permitan a resolución pacífica e 

democrática do conflito. 

4. Apoiar publicamente os alcaldes e alcaldesas de Cataluña, así como todas as persoas 

responsables políticas e traballadoras públicas, que están sendo investigadas por promover o 

exercicio do dereito a decidir. 

5. Remarcar a defensa da autonomía local e do autogoberno, e neste sentido, sinalar a 

necesidade de protexer a súa capacidade política e de exercicio de goberno. Reclamar que se 

respecte a lexitimidade popular reflectida nos acordos destas institucións democraticamente 

electas. 

6. Dar traslado do seguinte acordo á Generalitat de Catalunya, á Federació de 

Municipis de Catalunya, á Associació Catalana de Municipis i Comarques, á Xunta de Galiza, e 

aos grupos con representación no Parlamento de Galiza, nas Cortes Xerais do Estado, 

Deputación da Coruña, así como ao Goberno do Estado.” 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Son de Teo-Anova, sr. 

Iglesias, di que o texto da moción está claro, engadindo que existen unha serie de 

circunstancias que converten ao Estado nun  Estado matón , que amenza, que impide 

a convivencia e que está creando un problema que levará anos resolver. Considera 

que os gritos de “a por eles” e os gritos contra Cataluña marcan moi ben o estado que 

se está creando en determinados grupos das cidades do Estado español que supón 
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calquera cousa lonxe de favorecer a convivencia e de que os cidadáns de Cataluña 

teñan ganas de quedarse no Estado español. 

 

O concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, di que, estando algún punto de acordo, 

principalmente no tema do diálogo, trátase dun tema complexísimo polo que se vai a 

abster. 

 

O portavoz do PP, sr. Guerra, di que dende o seu grupo o teñen claro e a súa postura é 

un “non”. 

 

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

 

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

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e 7 

abstencións  (7PP), acorda: 

 

1. Manifestar publicamente o rexeitamento e condena do Concello de Teo á 

criminalización e xudicialización, así como o recorte de dereitos e liberdades, que 

está a levar adiante o goberno español en Cataluña. 

2. Instar ao goberno español a asumir o dereito de autodeterminación dos 

pobos como un dereito positivo e democrático. 

3. Instar ao goberno español a respectar o lexítimo dereito do pobo catalán 

a se poder expresar a través das urnas. E a abrir vías de diálogo que permitan a 

resolución pacífica e democrática do conflito. 

4. Apoiar publicamente os alcaldes e alcaldesas de Cataluña, así como 

todas as persoas responsables políticas e traballadoras públicas, que están 

sendo investigadas por promover o exercicio do dereito a decidir. 

5. Remarcar a defensa da autonomía local e do autogoberno, e neste 

sentido, sinalar a necesidade de protexer a súa capacidade política e de exercicio 

de goberno. Reclamar que se respecte a lexitimidade popular reflectida nos 

acordos destas institucións democraticamente electas. 
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6. Dar traslado do seguinte acordo á Generalitat de Catalunya, á Federació 

de Municipis de Catalunya, á Associació Catalana de Municipis i Comarques, á 

Xunta de Galiza, e aos grupos con representación no Parlamento de Galiza, nas 

Cortes Xerais do Estado, Deputación da Coruña, así como ao Goberno do Estado. 

 

 

12.2.- Moción de Son de Teo-ANOVA para que garantan a calidade das augas do río 

Ulla ante a apertura de explotacións mineiras na súa bacia, de 26 de setembro de 

2017. 

 

O concelleiro de Son de Teo-Anova, sr. Iglesias, explica que a urxencia está 

relacionada co feito de que o prazo para a presentación de alegacións remata este 

venres. 

 

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade dos 

presentes e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, 

acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción de Son de Teo-

ANOVA para que garantan a calidade das augas do río Ulla ante a apertura de 

explotacións mineiras na súa bacia, de 26 de setembro de 2017. 

 

O concelleiro de Son de Teo-ANOVa, sr. Iglesias, da conta da moción do seu grupo  

para que garantan a calidade das augas do río Ulla ante a apertura de explotacións 

mineiras na súa bacia, de 26 de setembro de 2017, que se reproduce a continuación. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO DE MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA PARA QUE 

GARANTAN A CALIDADE DAS AUGAS DO RIO ULLA ANTE A APERTURA DE 

EXPLOTACIÓNS MINEIRAS NA SÚA BACIA. 

 
Exposición de motivos 
 
A empresa Unión de Explosivos Río Tinto, explotou dende os anos 70 unha mina de 
cobre e ouro  a ceo aberto no veciño concello de Touro. Esta explotación continuou con 
outros nomes ate hai arredor de 20 anos.   Ainda que hai moitos anos que xa non ten 
actividade os efectos da actividade mineira continúan.  Diversos estudos confirman a 
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contaminación nos acuíferos, pozos, regatos e ríos da zona  por ferro, cobre a aluminio. 
O río Brandelos, e outros regatos, trasladan esta contaminación ate o río Ulla. 
 
A oxidación dos sulfuros metálicos presentes no substrato en contacto cos elementos 
provocou un problema de drenaxe ácido, xa que a alteración do material almacenado  
nas escombreiras inclúe procesos de oxidación  moi complexos que da lugar a 
mobilización de sulfatos e elementos metálicos cara os cauces fluviais e chan do 
entorno.   Datos do artigo” Evolución Mineralóxica en medios afectados por 
contaminación ácida “de Calvo de Anta y Pérez Otero 
 
O DOG do pasado 25 de agosto publicouse para o seu sometemento a información 
pública o Proxecto de Explotación mineira “San Rafael nº 2946” situada sobre os 
concellos de Touro e O Pino. Tratase dunha nova explotación a ceo aberto situada no 
mesmo espazo pero de dimensións considerablemente superiores. Concretamente de  
700 hectáreas de extensión. 
 
Este novo  Proxecto esta situado na bacía do río Ulla,  afecta directamente a dúas 
canles fluviais importantes, das se contempla o seu desvío. Os ríos  que van estar 
comprometidos   son o Brandelos,  o Pucheiros, o do Picón e o Portapego . Algún deles 
xa teñen as augas afectadas pola anterior mina. 
 
A gran extensión, 700 hectáreas,  que vai quedar exposta a ceo aberto, provocara a 
contaminación da auga das enxurradas  e da  dos mananciais afectados polos 
desmontes.  Todas esta auga acabara no río Ulla co risco gravísimos efectos 
ambientais. 
 
Como xa se expuxo,  as augas do Río Ulla  sofren a contaminación aportada polo Río 
Laña e o Río Brandelos, derivada da explotación anterior. A explotación proxectada 
multiplica a extensión, a carga contaminante e o volume de auga contaminada. Coa 
nova explotación, o perigo aumenta e o río Ulla aínda que en épocas leva auga, tamén 
ten un caudal reducido nas estación, de seca como a actual. Isto implica que baixa a 
eficacia para disolver as augas con materiais pesados. 
 
O concello de Teo, aínda que non afectado territorialmente, é parte interesada nas 
repercusións desta explotación a ceo aberto, xa que medioambientalmente e para o 
subministro de auga, dependemos do río Ulla.  
 
A riqueza medioambiental do río Ulla é un indiscutible activo para Teo a efectos 
paisaxísticos, ecolóxicos e de lecer. A súa importancia  esta refrendada pola súa 
pertenza a rede natura, e diversos proxectos financiados pola unión europea 
destinados a investigar o seu ecosistema.  Os cotos salmoneiros son un recurso 
económico para a zona. 
 
E non esquezamos que o río Ulla é pai da ría de Arousa, e todo o que este arrastre 
remata nela. A contaminación por cobre nos lodos da desembocadura do Ulla é 
superior en 10 veces a que existiría naturalmente, segundo estudos do CSIC, e 
representan unha ameaza para a riqueza pesqueira e marisqueira da ría. Non podemos 
aventurarnos a que medren. 
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Pero sobre todo a cidadanía do concello de Teo depende do río Ulla para satisfacer as 
necesidades de auga potable.  E non so no noso concello. Dende a desembocadura 
dos ríos afectados por este proxecto son moitas as poboacións que nos abastecemos 
do río. Moitas persoas necesitamos un río Ulla san e limpo para satisfacer as nosas 
necesidades básicas. Calquera tipo de ameaza ou risco para a calidade das augas do 
Ulla pode aparellar unha situación de carencia futura que non so comprometería o 
desenvolvemento e crecemento do concello, senón  que afectaría a saúde dos 
ecosistemas e das persoas. 
 
 
Por todo o anterior propoñemos ao pleno do concello de Teo que se acorde o seguinte: 
 

 Esixir a Xunta de Galicia, a través da Consellería competente en materia de 

Minas, que cumpra coas  competencias que lle atribúe a lei 3/2008, de 23 de 

maio, de ordenación da minería de Galicia, no artígo 46. 

 Esixir a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente que se 

extremen as medidas de protección medioambientais que garantan a calidade 

das augas do río Ulla, xa que a saúde e necesidades básicas da poboación de 

dúas provincias e moitos concellos depende dela. 

 Apoiar a presentación por parte do concello de Teo das alegacións técnicas que 

se estimes oportunas ao proxecto de explotación mineira de San Rafael nº 2946.  

 Apoiar as medidas de vixianza e control que se desenvolvan para asegurar 

unha óptima calidade da auga do río Ulla.” 

 

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

di que a situación é así de grave. Salienta que a actividade da mina parece ser que é 

de 14 anos, aínda que o proxecto é de 16, e que hai que pensar que vai a existir unha 

balsa de 81 metros de alto e vai a ocupar 90 hectáreas, na que se van a verter inertes 

e radiactivos altamente contaminantes tratándose polo tanto dunha bomba de reloxería 

que vai a estar an Touro. Explica que tamén se estima o tratamento de 350.000  

toneladas de mineral, a un 23 % de riqueza, segundo o proxecto, debéndose ter en 

conta que se trata dunha actividade que non vai a repartir ningunha valor engadido á 

zona. Lembra o sr. Fernández que ata o de agora a mina que funcionou, é que está aí, 

viña servindo de basureiro, de servizo de almacenaxe para Sogama e para lodos, 

inertes e outros elementos claramente contaminantes, e que están aí, na mina que 

funcionou nos anos 70. Anuncia o sr. Fernández o apoio da moción, engadindo que o 

río Ulla é a arteria fundamental no concello de Teo. 

 

https://www.iagua.es/noticias/mineria-0
https://www.iagua.es/galicia
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Intervén o concelleiro do PSdeG-PSOE, sr. Moñino, quen anuncia o apoio do seu grupo 

e sinala que, como pescador que é, vai a contar unha cousa para que se vexa que se 

trata dunha realidade. Explica que na marxe do río, onde está a captación de salmóns, 

se ve perfectamente, cando o nivel do río é normal, a distinta cor que ten a pedra que 

está fora da auga á pedra que está baixo a auga, unha é blanquecina e a outra é 

oscura, e non é máis que dos depósitos que durante anos se acumularon da mina. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e sinala que non ia a dicir nada, pero que o vai a 

dicir. Explica que o seu grupo non está de acordo en que se contamine o río e menos 

con residuos de cobre, porén consideran que quizais o concello de Teo debería estar 

calado porque se está executando “merda”, falando así claramente, 100 metros máis 

arriba do tubo de captación de auga, cando se fala da auga que se toma, dos Verxeles 

e mais de Pontevea, un tubo de 400 que vai cheo de merda a maior parte das veces. 

 

O sr. alcalde dille ao sr. Guerra que se ten esa preocupación sería ben que lla 

trasladara á Xunta de Galicia. 

 

O sr. Guerra considera que é competencia do concello resolver estes problemas. 

 

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

 

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

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e 7 

abstencións  (7PP), acorda: 

 

 Esixir a Xunta de Galicia, a través da Consellería competente en materia de 

Minas, que cumpra coas  competencias que lle atribúe a lei 3/2008, de 23 

de maio, de ordenación da minería de Galicia, no artígo 46. 

 

 Esixir a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente que se 

extremen as medidas de protección medioambientais que garantan a 

https://www.iagua.es/noticias/mineria-0
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calidade das augas do río Ulla, xa que a saúde e necesidades básicas da 

poboación de dúas provincias e moitos concellos depende dela. 

 

 Apoiar a presentación por parte do concello de Teo das alegacións 

técnicas que se estimes oportunas ao proxecto de explotación mineira de 

San Rafael nº 2946.  

 

 Apoiar as medidas de vixianza e control que se desenvolvan para 

asegurar unha óptima calidade da auga do río Ulla 

 

 

13.- ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 

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

preguntas: 

 

 

1.- O sr. Fernández pide que, cando se fagan obras ou  actuacións similares, que se 

sinalicen correctamente, porque hai queixas da sinalización unha vez se rematan, xa 

que cando se rematan soe tardarse ao mellor uns días en sinalizar. Salienta que esta 

semana volveu a recibir queixas e que no Pleno anterior xa o comento a necesidade de 

que se sinalizaran. 

 

2.- Pregunta o sr. Fernández cal é a razón de que as lombas ou pasos sobreelevados 

teñan dimensións diferentes en función da empresa e do lugar no que se realizan, xa 

que se se ve unha lomba en Recesende e se ve en Augas Mansas e son diferentes en 

canto a altura e extensión. Pregunta o sr. Fernández cal é a razón. 

 

O sr. Moñino responde que as de Augas Mansas se van rectificar porque están mal, 

engadindo que cre que están en período de rectificación e que mañá poderían estar 

rectificados. 

 



 

 - 52 - 

O sr. Fernández di que ia poñer o exemplo de Augas Mansas como un caso dos que 

consideraban que non estaban feitos de maneira correcta, ou parecían, e que por iso 

quería unha explicación de por que había esas diferenzas. 

 

3.- Pregunta o sr. Fernández se a Praza dos Encontros é unha praza municipal, ou 

recepcionada polo Concello.  

 

O sr. alcalde respóndelle que a que ten o graderío xunto á piscina municipal, 

formalmente non está recepcionada. 

 

O sr. Fernández di que lle comentou xente que ia á piscina que se vía como deixada, e 

que por iso formula a pregunta, aínda que el  tamén pensaba que non, polos problemas 

que houbo nesa urbanización.  

 

O sr. alcalde respóndelle que están estudando algunha posibilidade de recepción 

parcial dunha zona da urbanización que incluiría esa praza, estándose mirando as 

posibilidades que hai, por algunha experiencia que se fixo en Santiago e demais.  

 

O sr. Fernández comenta que, sabendo que non é do concello, xa ten máis 

información. 

 

4.- Pregunta o sr. Fernández se se van facer aseos na nova obra do Parque dos Tilos, 

onde está o mercado. 

 

O sr. Moñino responde que leva un aseo e un pequeno almacén, e que no que é o 

cilindro de formigón no interior da praza, aí vai un aseo nun lado e un almacén noutro.  

 

O sr. Fernández pregunta se vai ser un aseo público e o sr. Moñino responde que non 

o sabe, que hai que pensalo, para cando haxa alí algún tipo de evento ou movemento, 

pero que entende que non se pode ter aberto todos os días. 
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O sr. Fernández explica que o di porque hai xente que comenta que debería haber 

algún aseo público no Parque dos Tilos, pero que é unha cuestión que el deixa quedar 

aí, e que so quería saber se nesta obra concreta habería aseos.  

 

O sr. alcalde respóndelle que se estudarán as posibilidades, que hai algunha 

experiencia complicada e outras, como a do Xirimbao, que funciona relativamente ben, 

dentro dunha orde, aínda que hai de vez en cando algún acto vandálico, habendo 

tamén experiencias que funcionan moi mal, como é o parque de Calo, polo que quizais 

haberá que buscar un punto intermedio.  

5.- O sr. Fernández Di que no local dos Tilos se quere facer un centro de transferencia, 

de intercambio de material electrónico e que a cuestión non é se se vai facer ese centro 

alí, senón se son as instalacións adecuadas para ese obxecto, co illamento que ten, xa 

que el ten escoitado que ten bastante humidade. 

 

A sra. García Vázquez di que efectivamente a actividade que está prevista para ese 

local, e que se anunciará estes mesmos días, é un espazo no que se van a recoller 

doazóns persoais de equipos informáticos, de telefonía móbil, e demais, que serán 

reutilizados. Explica que se traballará coas pezas, se montarán equipos a partir de 

pezas de equipos doados, que poden funcionar ou non, engadindo que a idea é darlle 

unha segunda vida á electrónica, tanto para evitar o proceso de produción de residuos 

electrónicos como para poder darlle ás persoas con escasos recursos económicos a 

posibilidade de ter este tipo de servizos. Di a sra. García que de momento xa contan 

con algún voluntario que se ofreceu para traballar no banco de electrónica, e que 

agarda que cheguen máis, salientando que se valorou tamén a necesidades do propio 

local para poder exercer ese tipo de actividade. Explica que, en canto aos illamentos do 

propio local, se cambiou o teito e se puxo un illamento sobre o mesmo, polo que por 

evita si hai illamento, aínda que a construción efectivamente é unha construción antiga 

que non foi concibida orixinalmente para este tipo de cometido. Explica a sra García 

que o que se pediu, sendo conscientes das calidades construtivas do local, é contar 

con algún deshumidificador, polas necesidades da propia electrónica, necesidade que 

lle trasladaron para calquera espazo onde se almacene electrónica, en xeral. Salienta a 

sra. García que están intentando optimizar aqueles espazos cos que contan, engadindo 

que se trata dun proxecto que dificilmente se podería por en marcha se non se conta 
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con espazos que xa son municipais, tentándose tamén darlles unha segunda vida e 

aproveitar aqueles recursos cos que xa conta o Concello. Explica que se fixo 

efectivamente unha obra de remodelación e que en principio cumpre coas 

necesidades, porén o tempo lles irá dicindo se xurde algún tipo de impedimento. 

 

6.- Di o sr. Fernández que na carballeira de Luou hai varios bancos que foron obxecto 

de actos vandálicos, ou iso se supón, ao non crer que fora un coche o que tirara cos 

bancos. Insta ao sr. alcalde para que mande a quen corresponda para poñer as pedras 

no seu sitio.  

 

O sr. alcalde di que un coche non sería pero que a “catro chicarrones del norte tamén 

lles ia costar”.  

 

O sr. Fernández móstrase de acordo pero di que tirar co banco cando está montado é 

máis doado que montar o banco, e que un pouco é para lembralo, xa que sabe que o 

sr. alcalde coñece o tema, requiríndolle para que mande a quen corresponda canto 

antes para poñelo como estaba. 

 

7.- O sr. Fernández di que veciños e veciñas da zona de Carballal reclaman que se 

limpe a fronte que está despois da nave das grúas, a que ten a placa famosa ao 

honorable, e que cada vez que ve esa placa pensa por que non se quitan as placas, xa 

que entende que quen dou as fontes foron os veciños e veciñas de Teo e non Don 

aquel co seu diñeiro, solicitando que, polo menos, se limpe a fonte. 

 

8.- O sr. Fernández di que, sen saír desta zona, se solicitan pasos sobreelevados, 

cando se poida, ou actuacións similares, para a estrada que vai da rotonda do Gadis en 

Reborido, ata o cruce de Carballal, xa que os coches pasan a bastante velocidade por 

esa zona. 

 

9.- Manifesta o sr. Fernández que quere volver cunha cuestión que para el é 

importante. Di que en xuño lle preguntou ao sr. alcalde pola previsión para levar o 

saneamento ao núcleo de Mazas, tal e como propuxeron nun rogo por escrito no Pleno 

do 28 de xullo de 2016, e que o sr. alcalde naquel momento respondeu, que “se 
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comprometen a que se execute antes do verán do ano que ven”.  Pregunta o sr. 

Fernández se o sr. alcalde pensa cumprir a súa palabra ou non, que xa non a vai 

cumprir xa que o verán xa pasou, e pregunta se pensa ou non levar o saneamento a 

eses veciños de Mazas, que son os que faltan.  

 

O sr. alcalde respóndelle que van, con respecto ás previsións que tiñan, cun retraso de 

catro meses por distintos motivos, entre outras cousas, porque se están producindo 

unha cantidade de acometidas novas moi importante, e que o proceso agora está no 

bombeo de Pontevea, con prioridade nunha actuación en Fontenlo, en Teo, e que 

contan coa posta en marcha do tema do abastecemento na zona de Teo no próximo 

mes, e que eses catro meses que levan se poden converter en cinco se a demanda é 

moita. Saliente que a orde de execución e esa que acaba de dicir.  

 

O sr. Fernández dille ao sr. alcalde que sigue co tema porque os veciños se están indo 

a pozos negros e non teñen porque, que se se fai esas o de esas casas, sexan catro 

ou sexan seis, xa quedaría a zona completa e que, a parte, foi un compromiso. 

 

10.-  O sr. Fernández di que nos Tilos hai varias cousas que vai citar rapidamente. Ao 

respecto da reorganización do tránsito, refírese á necesidade de volver a sinalar os 

límites de velocidade onde estaban borrados, sobre todo os horizontais, os que 

estaban pintados, volver a sinalalos, sobre todo os que poñían 40. Entende o sr. 

Fernández que aínda se está con esa reorganización, e que sabe que van quedando 

cousas que hai que ir corrixindo, por iso di que o que vai dicir vai nesa dirección o que 

vai propor agora. Solicita o sr. alcalde que se proceda a eliminar as sinais verticais que 

agora están orientadas no sentido contrario, no cruce da rúa Castiñeiro e da rúa 

Ameneiro, onde estaba a rotonda pequena, indo para o colexio, quedaron dúas sinais 

de paso de peóns na dirección contraria. Sinala o sr. Fernández que o di para que se 

teña en conta, e que se coloque unha sinal de dirección prohibida na entrada da rúa 

Loureiro, enfronte da igrexa que, aínda que el cre que está claro, pola  sinalización 

horizontal, hai xente que se ten colado sen querer. Tamén pide que se coloque unha 

sinal de prohibido no final da rúa Ameneiro, onde hai que retirar as que están ao revés, 

na parte de abaixo. Para finalizar pide que, os contedores de vidro, que están xuntos, 

se distribúan pola urbanización. 
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O sr. Moñino referíndose ao tema dos Tilos sinala que é verdade que faltan sinais, que 

faltan unha de sinalización de sentido único no comezo da rúa Loureiro, enfronte do 

hotel, que van poñer unha de dirección prohibida en Ameneiro na confluencia coa rúa 

Loureiro, pero que os coches non se colan de casualidade, porque cando un baixa da 

rúa Ameneiro é dirección única, e que é imposible non ver que hai un cebreado na 

parte da calzada baixando á esquerda e un ceda o paso do que sae da rúa Loureiro 

máis á esquerda, co cal cre que o que se cola hai que pensar que moito non ve.  

 

O sr. Fernández di que lle pasou  el, aínda que non ía conducindo el, porque cando vai 

aos Tilos non soe baixar por esa zona, que pasou por ela porque lle chamaron para 

unha cuestión, que se meteu un coche, deu marchas atrás, como se se dera conta, 

aínda que non sabe se é porque os veu a eles, se era para facelo conscientemente. 

 

Segue dicindo que tampouco hai que poñer vinte sinais, pero si reforzar . 

 

O sr. Moñino respóstalle que se vai poñer de tódos os xeitos , engadindo que él tamén 

veu a unha señora entrar no primeiro garaxe na confluencia de Loureiro con Ameneiro, 

e ia moi convencida de que se dirixía ao seu garaxe. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE. 

O concelleiro 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.- O sr. Guerra di que fai uns plenos se falou duns semáforos sonoros en Montouto e 

pregunta se se  fixo algo nesta materia, para un invidente que hai alí. 

 

O sr. alcalde di que cre que non.  

 

O sr. Guerra lembra que foran uns semáforos sonoros que se pedirán para Montouto.  
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O sr. alcalde di que se trata de algo necesario e que mirará como está o tema para 

activalo. 

  

2.- Pregunta o sr. Guerra  en que situación está o cruceiro de Oza, o que tirara o vento.  

 

O sr. alcalde dille que tiveron unha entrevista coa Dirección Xeral de Patrimonio, que 

veu unha inspección a mirar tanto a ponte de Francos como o cruceiro e que o acordo 

ao que chegaron foi que o concello pagaba o proxecto da Ponte de Francos e eles 

executaban a obra e que no tema do cruceiro, ao revés, que eles se responsabilizaban 

do proxecto para a restauración e o concello do pago da obra. Explica que o proxecto 

de restauración da Ponte de Francos xa o enviaron e que se vai asinar o convenio para 

a execución da obra, que el xa o asinou e o remitiu e que do cruceiro de Oza están 

agardando o proxecto deles.  

 

3.- O sr. Guerra di que se falou fai un par de Plenos da marquesiña da Pedreira, que o 

outro día houbo alí un atropelo.  

 

Toma a palabra a sra. Fagil e di que a chamou a directora de Calo para comentarlle 

que os país decidirán ir con todos os nenos á marquesiña da Pedreira, pero que o 

concello tomara algunha medida, e que ela lle explicou á directora de Calo que esa 

estrada non é municipal, que é da Deputación, e que entón mandaron un escrito á 

Deputación.  

 

Procede a sra. Fagíl á dar lectura ao citado escritos nos termos seguintes: 

“Estimado Presidente, pola presente solicitamos que implante medidas para mellorar a 

seguridade viaria na CP 0205 ao seu paso polo lugar da Pedreira en Calo. Nese tramo 

hai unha parada de bus escolar sen paso peonil e cun tramo de gran perigosidade pola 

excesiva velocidade dos vehículos. Pregamos se adopten medidas para reducir esta 

perigosidade, como por exemplo pasos de peóns sobreelevados, dadas as múltiples 

queixas dos país e nais sobre  este tema”. 

 

Aclara a sra. Fágil que o escrito está enviado o 6 de setembro á Deputación (rex. saída 

nº 2894). 
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4.- Refírese o sr. Guerra  ás pistas de montes e sinala que están destrozadas, en 

Cacheiras, Lampai e Reis.  

 

O sr. alcalde sinala que a de Cacheiras está no POS Plus. 

 

5.- O sr. Guerra pide que se actúe que se pinten os pasos de Peón en A Pedreira, entre 

outros. 

 

Toma a palabra o sr. Francos e di os solicitou varias veces ao encargado da 

Deputación que anda por esta zona, e que Deputación pintou esa de casualidade, e 

que os outros se nega a pintalos. Sinala que volverán a insistirlle ou mandarlle unha 

carta como a que se lle mandou da Pedreira a ver se fan máis caso. 

 

6.- O sr. Guerra di que nos Tilos había un contedor destrozado. 

 

O sr. Moñino di que se mirará. 

 

7.- O sr. Guerra interésase polo tema das velutinas. 

 

 O sr. alcalde di que a Xunta de Galicia estableceu un plan de emerxencias que di que 

as velutinas só as pode sacar aquí o GES da Estrada, que están machacando 

continuamente, e que o GES da Estrada xa se cabrea con eles porque din que teñen 

catrocentas peticións pendentes e que non dan para máis. Salienta que a tanto chegou 

o tema que el chamou directamente ao Director Xeral de Emerxencias, que tiveron 

unha conversa e que acordaron que para o ano que ven se comprometían a formar e a 

dotar do material necesario a Protección Civil de Teo para que o concello tivera 

autonomía para poder actuar neses casos, engadindo que o concello está pensando 

incluso de cara ao futuro facer algunha actividade formativa para a propia xente e a 

Protección Civil ou voluntarios de Protección Civil para atallar o problema. Explica o sr. 

alcalde que cada ano vai a máis, que non se poderá soportar outro verán nestas 

condicións e que na finca ao lado da súa casa hai un, co agravante de que a finca está 

abandonada. 
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O sr. Guerra comenta que di isto porque o outro día efectivamente foron sacar un a 

Noenlles e lles falou doutro en Penelas e lle dixeron que non podían ir, que tiñan 270 

para sacar e que os de Teo, cando viñeran os informes, os rexeitaran, que foran para A 

Estrada e lles tocara a eles.  

 

O alcalde di que non, que ao contrario, que Teo non ten un GES que ten un servizo de 

Protección Civil, e que se miran os folletos que editou a Xunta di a onde hai que 

chamar e quen actúa, e que eles son os que chaman para a retirada. 

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

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 

 

 

ANEXO 

MANUAL DE IDENTIDADE CORPORATIVA MUNICIPAL  

 



1 de 32 

A  C  T  A  11/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 25 DE OUTUBRO DE 2017 –

Na Casa do Concello, a vinte e cinco de outubro de dous mil dezasete, 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

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 
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Non asiste, previa escusa: 

D. Julio César Retis Vázquez 

 

Secretaria accidental:  

D.ª Sandra María García Chenlo 

 

Interventora: 

Dª Mónica Isabel Lado Varela  

 

ORDE DO DÍA: 

1. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 764/17 Á 831/17 ). 

2. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN  SOBRE O CUMPRIMENTO 

DOS PRAZOS DE PAGO, 3º TRIMESTRE 2017. 

3. DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 

ABRIL, EN RELACIÓN CO PERSOAL EVENTUAL. 

4. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DO EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE 

OFICIO DO ACORDO PLENARIO, DO 29 DE SETEMBRO DE 2016, DE 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDO DE DETALLE: PROPOSTA DE 

RESOLUCIÓN E SOLICITUDE DE DITAME AO CONSELLO CONSULTIVO. 

5. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MÉCANICA DO CONCELLO DE TEO. 

6. MOCIÓNS 

7. ROGOS E PREGUNTAS 

 

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

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

tratarse os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 

seguintes: 

 

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 764/17 Á 831/17). 
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Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 22 de setembro ata 18 de 

outubro de 2017, que comprenden os números 1764 ao 831, indicando o sr. alcalde 

que están a disposición de todos/as os/as membros da Corporación para a súa 

consulta se así o desexan. 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

2.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN  SOBRE O CUMPRIMENTO 

DOS PRAZOS DE PAGO, 3º TRIMESTRE 2017. 

O sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 4 de outubro de 

2017, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no primeiro 

trimestre de 2017, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan.  

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 

ABRIL, EN RELACIÓN CO PERSOAL EVENTUAL. 

O sr. alcalde da conta do cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, en 

relación ao persoal eventual, segundo o documento incorporado ao expediente, que se 

reproduce a continuación, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan. 

“DACIÓN DE CONTA 

Segundo o artigo 104 bis 1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local (en adiante, LRBRL) as dotacións de postos de traballo cuxa cobertura 

corresponde a persoal eventual nos Concellos deberá axustarse aos limites e normas 

que determina e que, tratándose do concello de Teo, se concreta na posibilidade de 

incluír como máximo na súa plantilla dous postos de traballo de persoal eventual. 

Segundo o apartado 4 do mesmo artigo, o persoal eventual terá que asignarse sempre 

aos servizos xerais das Entidades Locais en cuxa plantilla aparezan consignados, 

podendo asignarse, so excepcionalmente, con carácter funcional, a outros dos servizos 
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e departamentos da estrutura propia da Entidade Local, se así o reflectira 

expresamente o seu regulamente orgánico. 

Segundo o apartado 6 do artigo 104 bis analizado, o Presidente da Entidade Local 

informará ao Pleno con carácter trimestral do cumprimento do previsto neste artigo. 

De acordo co exposto, dáse conta ao Pleno da Corporación do cumprimento no 

concello de Teo da regulación contida no artigo 104 bis da LRBRL, ao contar con 

un posto de traballo de persoal eventual, que é a Xefa de gabinete e 

comunicación, asignado aos servizos xerais da Entidade Local. 

Teo, 20 de outubro de 2017 

O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DO EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE 

OFICIO DO ACORDO PLENARIO, DO 29 DE SETEMBRO DE 2016, DE 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDO DE DETALLE: PROPOSTA DE 

RESOLUCIÓN E SOLICITUDE DE DITAME AO CONSELLO CONSULTIVO. 

 

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 proposta de 13 de outubro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 19 de outubro de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

Considerando que, mediante Decreto da alcaldía de 13 de maio de 2016 (res 373/16), 
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resolveuse aprobar inicialmente o Estudo de detalle para edificio comercial destinado a 

supermercado de alimentación e aparcamento, na antiga estrada de Santiago á A 

Estrada km 3, lugar de Estivada (Cacheiras), promovido por Mercadona S.A. e 

redactado polo arquitecto Ramón Amadeo Facal Grobas  (rex. entrada nº 2087, de 

18/03/2016)  (en adiante Estudo de detalle ou ED), someter o expediente a información 

pública polo prazo dun mes, recabar os informes sectoriais precisos, en particular o de 

Augas de Galicia, suspender o  procedemento de outorgamento de licenzas, 

determinando a área afectada pola suspensión, e notificar individualmente aos titulares 

catastrais dos terreos afectados, segundo a relación que se incorpora na 

documentación do Estudo de detalle, de acordo co artigo 80 da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia (en adiante, LSG). 

 

Considerando que, de acordo co exposto, con data de 26 de maio de 2016 notificase o 

Decreto da alcaldía de 13 de maio (res 373/16) ao promotor, D. José A. Martín Cuesta, 

en representación de Mercadona S.A. (rex. saída nº 1.764), e aos titulares catastrais 

(D. Luis Fraga López, en representación de Viviendas Teo S.L  e D. Jesús Souto 

Carlín, en representación de Bahia Inmobiliaria Gallega S.L. - rex. saída nºs 1.765  e 

1.766, respectivamente-) e, con data de 31 de maio de 2016 (rex. saída nº 1.790), 

solicitase informe de Augas de Galicia, cumprimentándose igualmente o previsto no 

artigo 189 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións 

Públicas (LPAP), informe que, en sentido favorable, se recibiu no concello con data de 

29 de agosto de 2016 (rex. entrada nº 6.981). 

 

Considerando que, dando cumprimento ao Decreto da alcaldía citado (res 373/16), o 

expediente someteuse a información pública polo prazo dun mes, mediante inserción 

de anuncio na Voz de Galicia (30/05/16), no taboleiro de anuncios do Concello 

(30/05/2016), no BOE (nº 135, de 04/06/2016) e no DOGA (21/06/2016), publicándose 

igualmente, de acordo co previsto no artigo 70 ter da LRBRL e artigo 25.4 do TRLSRU, 

na páxina web do concello (01/06/2016). 

 

Durante o período de exposición pública non se presentaron alegacións, tal e como se 

desprende do expediente, e o Pleno da  Corporación, na sesión ordinaria de 29 de 
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setembro de 2016, acordou aprobar definitivamente o Estudo de Detalle, quedando 

extinguida a suspensión do outorgamento de licenzas no ámbito obxecto do estudo de 

detalle, acordándose igualmente publicar no Diario Oficial de Galicia, no prazo dun 

mes, e no BOP, o acordo de aprobación definitiva, e neste último o documento que 

conteñan a normativa e as ordenanzas, de acordo co artigo 82 da LSG, sendo o 

enderezo electrónico www.teo.gal no que figurará o contido íntegro do estudo de 

detalle a disposición do público. 

 

Acordouse igualmente proceder á inscrición do estudo de detalle no Rexistro de 

Planeamento Urbanístico de Galicia de conformidade co disposto nos artigos 82 e 88 

da LSG, a efectos da súa entrada en vigor, procedéndose, unha vez que teña lugar dita 

inscrición, a publicar a normativa e as ordenanzas no BOP, de conformidade co artigo 

82 da LSG e notificar aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes e dar 

cumprimento ao previsto no artigo 189 LPAP. 

 

Considerando que, tras efectuar as publicacións oportunas e a efectos de dar 

cumprimento á normativa aplicable, o acordo adoptado polo Pleno da corporación o 29 

de setembro de 2016, remitiuse á Consellería a efectos da súa inscrición no Rexistro 

de Planeamento Urbanístico de Galicia o 20 de outubro de 2016 (rex. saída nº 3804). 

 

Considerando que con data de 15 de novembro de 2016 (rex. entrada nº 9869), 

recibiuse no concello de Teo un requirimento da Xunta de Galicia solicitando a 

anulación do acordo de aprobación definitiva do ED ao que se refire o presente.  

 

Considerando que con data de 21 de novembro de 2016 remitiuse á Xunta de Galicia 

un escrito respostando ao citado requirimento de anulación, achegando os informes 

técnico e xurídico incorporados ao expediente (rex. saída nº 4209, de 22/11/2016), ao 

efectos de deixar sen efecto o requirimento en cuestión. 

 

Considerando que tras a citada remisión e a reunión celebrada, o 1 de decembro de 

2016, entre o persoal técnico do concello e o do servizo provincial da Consellería, e co 

fin de dar cumprimento ao concluído na mesma e nas conversas telefónica posteriores, 
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con data de 12 de decembro de 2016 remitiuse escrito á Xunta de Galicia comunicando 

a realización das actuacións necesarias para efectuar as correccións suxeridas pola 

mesma no ED que, unha vez ultimado, sería obxecto dunha nova tramitación segundo 

o establecido na normativa aplicable (rex. saída nº 4449). 

 

Considerando que coa tramitación do novo Estudo de detalle citado, máis 

concretamente, coa súa aprobación definitiva, quedaría sen efecto o aprobado polo 

Pleno da Corporación na sesión de 29 setembro de 2016, ao cobrar vixencia o novo 

instrumento de planeamento. 

 

Considerando que, de acordo co exposto, con data de 14 de febreiro de 2017, 

Mercadona S.A. presentou no concello un novo Estudo de detalle para edificio 

comercial destinado a supermercado de alimentación e aparcamento (rex. entrada nº 

1095), documento que, ao día seguinte, foi remitido á Subdirección Xeral de ordenación 

do territorio (rex. saída nº 491, de 15/02/2017). 

 

Emitidos os informes técnico e xurídico, con data de 17 e 24 de febreiro de 2017, 

respectivamente, mediante Decreto da alcaldía de 24 de febreiro de 2017 aprobouse 

inicialmente o citado Estudo de detalle (res. 177/2017), aprobación que foi debidamente 

notificada ao promotor, D. José A. Martín Cuesta (Mercadona S.A.), o 6 de marzo de 

2017 (rex. saída nº 662) e aos titulares catastrais, D. Jesús Souto Carlin  (Bahia 

Inmobiliaria Gallega S.L.) e D. Luis Fraga López (Viviendas Teo S.L.) ese mesmo día 

(rex. saída nsº 660 e 661, respectivamente), publicándose no taboleiro de anuncios 

(03(03/17), na web (03/03/17), na Voz de Galicia (16/03/2017), no BOE (22/03/2017) e 

no DOGA (24/03/17). 

 

Con data de 25 de abril de 2017 o administrativo xefe do negociado de servizos xerais 

do Concello emite informe sobre a non presentación de alegacións no expediente do 

ED. 

 

Considerando que con data de 25 de abril de 2017 recibiuse no concello escrito de D. 

José Angel Martín Cuesta, en representación de Mercadona S.A., solicitando que se de 
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por desistida a súa solicitude do 14 de febreiro del 2017 e se paralice a tramitación do 

Estudo de detalle e se proceda ao arquivo do expediente (rex. entrada nº 2967). 

 

Considerando que, mediante Decreto da alcaldía de 16 maio de 2017 (res 413/17), 

resolveuse aceptar a desistencia de D. José A. Martín Cuesta, en representación de 

Mercadona S.A., da súa solicitude de aprobación do estudo de detalle presentado con 

data de 14 de febreiro de 2017 (rex. entrada nº 1095), declarándose concluso o 

procedemento e procedéndose ao arquivo do expediente. 

 

Considerando que en virtude do exposto, á vista do requirimento da Xunta de Galicia 

de 11 de novembro de 2016 (rex. entrada nº 9869, de 15/11/2017), procede a revisión 

de oficio do acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión de 29 de setembro 

de 2016. 

 

Considerando que, á vista do exposto, o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria de 

28 de xuño de 2017, acordou iniciar o procedemento de revisión de oficio do acordo 

adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 29 de setembro de 2016, 

polo que se aprobou definitivamente o Estudo de Detalle para edificio comercial 

destinado a supermercado de alimentación e aparcamento, na antiga estrada de 

Santiago á A Estrada km 3, lugar de Estivada (Cacheiras), promovido por Mercadona 

S.A. e redactado polo arquitecto Ramón Amadeo Facal Grobas  (rex. entrada nº 2087, 

de 18/03/2016), ao tratarse dunha disposición administrativa nula, ao amparo do artigo 

47.2 da LPACAP, concedendo ao/s interesado/s un prazo de vista e audiencia no 

expediente, durante o prazo de 10 días, a contar dende o seguinte ao da notificación e 

publicación do acordo, para que alegue/n o que estime/n conveniente en defensa dos 

seus dereitos achegando os documentos e xustificantes que considere/n pertinentes. 

 

Considerando que o citado acordo foi notificado, con data de 30 de xuño de 2017, a D. 

José A. Marín Cuesta (rex. saída nº 2084), sendo recepcionado por este o 5 de xullo de 

2017, D. Luis Fraga López – Vivendas Teo S.L. - (rex. saída nº 2085) e D. Jesús Souto 

Carlín – Bahía Inmobiliaria Gallega S.L.- (rex. saída nº 2086), sendo rececepcionado 

por estes o 4 de xullo de 2017. 
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Considerando que o citado acordo foi así mesmo obxecto de publicación no taboleiro 

de anuncios do concello (03/07/17), na web municipal (04/07/17), no BOP (11/07/17) e 

no DOGA (28/07/17). 

 

Considerando que, tal e como se desprende do informe do administrativo xefe do 

negociado de servizos xerais do Concello, do 11 de outubro de 2017, durante o prazo 

de vista e audiencia do expediente, non se formularon alegacións. 

 

Visto o informe de secretaría de 24 de maio de 2017, incorporado ao expediente e que 

se reproduce a continuación. 

“INFORME DE SECRETARÍA 

 
De acordo coa Providencia da Alcaldía de 19 de maio de 2017, que interesa este informe en 
relación co asunto que se detalla a continuación, e en cumprimento do establecido no artigo 3 a) 
do Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, polo que se regula o réxime xurídico dos 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito o presente  que 
versa sobre: 
 
ASUNTO.- REVISIÓN DE OFICIO DE ACORDO PLENARIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
ESTUDO DE DETALLE.  
 
Tendo en conta o obxecto do presente, recolleranse a continuación os antecedentes do 
expediente de revisión de oficio así como os do expediente de aprobación do Estudo de detalle. 
 
De acordo co exposto, para a emisión do presente tivéronse en conta os seguintes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con data de 18 de marzo de 2016, D. José A. Martín Cuesta, en representación de Mercadona 
S.A, presenta para a súa tramitación Estudo de detalle para edificio comercial destinado a 
supermercado de alimentación e aparcamento, na antiga estrada de Santiago á A Estrada km 3, 
lugar de Estivada (Cacheiras), redactado polo Arquitecto Ramón Amadeo Facal Grobas (rex. 
entrada nº 2087) (en adiante Estudo de detalle ou ED). 
 
2.- Tras a emisión do informe técnico, o 11 de abril de 2016, e informe de secretaría, o 13 de maio 
de 2016, mediante Decreto da alcaldía de 13 de maio de 2016, apróbase inicialmente o Estudo de 
detalle (res. 373/2016). 
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3.- O citado Decreto de aprobación inicial foi notificado ao promotor, D. José A. Martín Cuesta, o 
25 de maio de 2016 (rex. saída nº 1764, de 26/05/2016) e aos titulares catastrais, D. Luis Fraga 
López e D. Jesús Souto Carlín, o mesmo día (rex. saída nsº 1.765 e 1.766, de 26/05/2016). 
 
4.- Mediante escrito de 30 de maio de 2016 solicitouse informe de Augas de Galicia, realizando a 
notificación do artigo 189 Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións 
Públicas (LPAP) (rex. saída nº 1790, de 31/05/2016). 
 
5.- O expediente someteuse a información publica, mediante a publicación de anuncio en A Voz 
de Galicia (30/05/16), taboleiro de anuncios do concello (30/05/16), web municipal (01/06/16), 
BOE (04/06/2016) e DOGA (21/06/16). 
 
6.- Con data de 10 de agosto de 21016 emítese informe do administrativo xefe do negociado de 
servizos xerais do Concello sobre a non presentación de alegacións. 
 
7.- Con data de 29 de agosto de 2016, recíbese no concello o informe favorable de Augas de 
Galicia (rex. entrada nº 6981). 
 
8.- Proposta da alcaldía de 22 de setembro de 2016, ditaminada favorablemente pola  Comisión 
Informativa de urbanismo, vivenda e sostibilidade de 26 de setembro de 2016.   
 
9.- O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria de 29 de setembro de 2016, aprobou 
definitivamente o estudo de detalle, acordo que foi debidamente notificado ao promotor, D. José A. 
Martín Cuesta, o 3 de outubro de 2016 (rex. saída nº 3565), e aos titulares catastrais, Luis Fraga 
López e D. Jesús Souto Carlín (rex. saída nº 3566 e 3567). 
 
10.- Publicación do anuncio de aprobación definitiva no taboleiro municipal (05/10/2016), na web 
municipal (13/10/16), no DOGA (18/10/16) e no BOE (27/10/2016). 
 
11.- O 20 de outubro de 2016, remitiuse o ED á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio (en adiante, Consellería) a efectos da súa inscrición no Rexistro de Planeamento 
Urbanístico de Galicia (rex. saída nº 3804). 
 
12.- O 15 de novembro de 2016 recíbese no concello un requirimento da Consellería de anulación 
do acordo de aprobación definitiva do Estudo de detalle (rex. entrada nº 9869). 
 
13.- Con data de 21 de novembro de 2016, remitiuse á Consellería un escrito respostando ao 
requirimento de anulación e achegando informes técnico e xurídico (rex. saída nº 4209). 
 
14.- Con data de 12 de decembro de 2016 remitiuse á Consellería un escrito comunicando que, á 
vista das reunións e das conversas telefónicas mantidas con persoal da Xunta de Galicia,  se vai 
proceder a efectuar as actuacións necesarias para levar a cabo as correccións suxeridas pola 
Consellería (rex. saída nº 4449). 
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15.- O 15 de febreiro de 2017, remitiuse á Consellería copia do Estudo de detalle presentado, o 14 
de febreiro, por D. José A. Martín Cuesta, en representación de Mercadona S.A., (rex. entrada nº 
1095), que modifica e substitúe ao anteriormente aprobado, para edificio comercial destinado a 
supermercado de alimentación e aparcamento, na antiga estrada de Santiago á A Estrada km 3, 
lugar de Estivada (Caheiras) (rex. saída nº 491). 
 
16.- Providencia da alcaldía, de 19 de maio de 2016, por medio do cal se solicita o presente. 
 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 
 Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 
 Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido 

das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL). 
 Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA). 
 Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia (LCCG).  
 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 

Públicas (LPACAP). 
 Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e 

funcionamento do Consello consultivo de Galicia (RCCG). 
 Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 
 Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia (RLSG). 
 

 
FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

 
Primeiro. Revisión de actos e acordos.-  Segundo o artigo 4 da LRBRL corresponde ás Entidades 
locais, entre outras, a potestade de revisión de oficio dos seus actos e acordos, potestade que, de 
acordo co previsto no artigo 53 do citado texto legal, poderán exercer as citadas entidades nos 
termos e co alcance que, para a Administración do Estado, se establece na lexislación do Estado 
reguladora do procedemento administrativo común. De acordo co exposto, para a revisión polas 
corporación locais dos seus actos e acordos haberá que estar ao disposto no título V da Lei 
39/2015, artigos 106 e ss, nos que se regula a revisión dos actos en vía administrativa, en 
particular, polo que interesa aos efectos do presente, no capítulo I, relativo á revisión de oficio, que 
da lugar, segundo o recollido na normativa citada, á retirada pola Administración dun acto 
administrativo anterior mediante outro de signo contrario. 

 

Así, segundo o artigo 106.1 LPACAP as Administracións Públicas, en calquera momento, por 
iniciativa propia ou a solicitude de interesado, e previo ditame favorable do Consello de Estado ou 
órgano consultivo equivalente da Comunidade Autónoma, se o houbera, declararán de oficio a 
nulidade dos actos administrativos que puxeran fin á vía administrativa ou que non foran 
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recorridos en prazo, nos supostos previstos no artigo 47.1 do citado texto legal (artigo no que se 
enumeran os suposto nos que os actos das Administracións Públicas son nulos de pleno dereito). 

 

Conforme ao apartado 2 do citado artigo 106 LPACAP así mesmo, en calquera momento, as 
Administracións Públicas de oficio, e previo ditame favorable do Consello de Estado ou órgano 
consultivo equivalente da Comunidade Autónoma se o houbera, poderán declarar a nulidade das 
disposicións administrativas nos supostos previstos no artigo 47.2. Segundo este último artigo, 
tamén serán nulas de pleno dereito as disposicións administrativas que vulneren a Constitución, 
as leis ou outras disposicións administrativas de rango superior, as que regulen materias 
reservadas á Lei, e as que establezan a retroactividade de disposicións sancionadoras non 
favorables ou restritivas de dereitos individuais. 

 

Sen entrar en maiores valoracións ao respecto, na medida en que excedería do ámbito do 
presente, hai que ter en conta que, en canto instrumentos de planeamento, os estudos de detalle 
son disposicións de carácter xeral, polo que a efectos da súa revisión de oficio haberá que estar 
ao disposto nos artigos 106.2 e 47.2 da LPACAP (artigo 84 LSG). 

 
A efectos do presente procede salientar que, pese a que o Estudo de detalle foi aprobado 
definitivamente polo Pleno da Corporación, o 29 de setembro de 2016, publicándose dito acordo 
no taboleiro municipal (05/10/2016), na web municipal (13/10/16), no DOGA (18/10/16) e no BOE 
(27/10/2016), non tivo lugar a súa inscrición no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, 
de conformidade cos artigos 82 e 88 da LSG e arts.199 e 208 e ss do RLSG, pese a que con data 
de 20 de outubro de 2016 o ED remitiuse á Consellería a efectos da súa inscrición no citado 
Rexistro (rex. saída nº 3804), tal e como se deduce dos antecedentes do presente. 
 
Ao operar dita inscrición como condición para a publicación da normativa no Boletín Oficial 
correspondente, dita publicación non tivo lugar polo non se produciu a entrada en vigor do estudo 
de detalle ao que se refire o presente (arts. 82 e 88 LSG, art. 199 RLSG e art. 70.2 LRBRL).  
 

Segundo. Ditame preceptivo do Consello Consultivo.- Segundo o previsto no artigo 12 da Lei 
3/2014 do Consello Consultivo de Galicia, este ditaminará preceptivamente nos supostos 
recollidos no artigo citado, entre eles, nos de revisión de oficio de disposicións administrativas (art. 
12 f)). 

 

Dita previsión hai que poñela en relación co disposto no artigo 34 do Regulamento do Consello 
Consultivo, que, en canto á forma de presentación dos expedientes, sinala no seu apartado 2 que, 
á solicitude de ditames, ademais de xuntarlle o expediente completo, deberase incorporar unha 
proposta de resolución do órgano consultante. 
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Segundo o artigo 37 do citado Regulamento, o Consello Consultivo deberá emitir os seus ditames, 
con carácter xeral, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da recepción da solicitude no 
Rexistro Xeral do Consello Consultivo. Transcorrido este prazo entenderase que non existe 
ningunha obxección á cuestión suscitada. Prazo dun mes que, cando na solicitude de ditame ou 
informe o órgano ou institución consultante fixese constar motivadamente a urxencia do ditame, 
será de quince días. O termo dos prazos entenderase referido á data de rexistro de saída do 
ditame, debendo incorporarse ao expediente, para a eficacia da produción do silencio, certificación 
do secretario xeral referida á data de entrada da solicitude de ditame e do transcurso do prazo 
para emitilo. En todo caso, segundo o establecido no artigo 38 do RCCG, os prazos citados 
interromperanse cando se dean as circunstancias recollidas no mesmo, relativas á que o Consello 
devolva o expediente ao organismo de procedencia para a emenda dos defectos observados, 
acorde a audiencia ou solicite os informes aos que se refire o artigo 36 do mesmo (informe, oral ou 
escrito, daqueles organismos ou persoas que tivesen notoria competencia técnica nas cuestións 
formuladas en relación coas materias obxecto do ditame). 

 

Terceiro. Procedemento.- Segundo a normativa citada o procedemento para levar a cabo a 
revisión de oficio dunha disposición administrativa é o seguinte: 

1.- Inicio do expediente de oficio polo órgano competente. 

2.- Audiencia ao/s interesado/s no expediente para, no seu caso, a formulación de alegacións. 

O acordo de inicio do expediente debe ser debidamente notificado ao/s interesado/s, para que 
formule/n as alegacións que estime/n oportunas. 

Tendo en conta que nos atopamos ante un Estudo de detalle e considerando o procedemento de 
aprobación deste, parece necesario que a esa audiencia se lle de publicidade a través dos diarios 
oficiais correspondentes (BOP, DOGA e BOE). 

3.- Informe sobre as alegacións que, no seu caso, se formulen polo/s interesado/s e informe 
proposta para a adopción do acordo polo órgano competente. 

4.- Ditame do Consello Consultivo de Galicia. O ditame preceptivo do Consello Consultivo de 
Galicia xa foi analizado no fundamento xurídico segundo do presente, debendo solicitarse o 
mesmo nos termos sinalados. 

5.- Resolución polo órgano competente. Recibido o ditame, o expediente deberá someterse ao 
órgano competente para resolver, debendo notificarse o acordo que, no seu caso se adopte, ao/s 
interesado/s no prazo de dez días a contar dende a data da súa adopción, nos termos dos artigos 
40  e ss da LPACAP, debéndose igualmente publicar nos diarios oficiais correspondentes. 

 

A efectos da resolución do expediente, hai que ter en conta as previsións recollidas a estes 
efectos nos artigos 35, 21 e ss e 106.5 da LPACAP, en canto á motivación do acordo e o prazo de 
resolución. Así, segundo o disposto no primeiro dos artigos citados (art. 35 LPACAP) serán 
motivados, con sucinta referencia de feitos e fundamentos de dereito, entre outros, os que 
resolvan procedementos de revisión de oficio de disposicións administrativas. Polo que se refire 
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ao prazo máximo legal para ditar e notificar a resolución do expediente, cando este fora iniciado 
de oficio, como é o caso, este será de seis meses dende o seu inicio, transcorrido o cal se 
producirá a caducidade do mesmo, segundo o disposto nos artigos 21, 25 e 106.5 LPACAP. 

 

A efectos do cómputo do prazo sinalado debe terse en conta en todo caso que, conforme dispón o 
artigo 22.1.d) da LPACAP, nos casos en que deban solicitarse informes que sexan a un órgano da 
mesma ou distinta Administración, o transcurso do prazo máximo legal para resolver un 
procedemento e notificar a resolución poderase suspender polo tempo que medie entre a petición, 
que deberá comunicarse aos interesados, e a recepción do informe, que igualmente se deberá 
comunicar a estes. Este prazo de suspensión non poderá exceder en ningún caso de tres meses. 
No caso de non recibirse o informe no prazo indicado, proseguirá o procedemento. 
 
Así, de acordo co exposto, no acordo municipal no que se solicite ditame ao órgano consultivo 
haberá de expresarse, se é o caso, a devandita suspensión polo tempo transcorrido entre a 
petición de ditame e a recepción deste (Ditame do Consello de Estado 5.356/97, do 22 de xaneiro 
de 1998). 
 
Cuarto. Órgáno competente.- O órgano competente para revisar o estudo de detalle,  de acordo 
co disposto nos artigos 21.1.k) e 22.2.j) da LRBRL, é o que sexa competente por razón da 
materia, é dicir o autor do acto cuxa revisión de oficio se pretende. 
 
De acordo co exposto, tendo en conta o obxecto do expediente de revisión de oficio e que o 
acordo cuxa revisión se pretende foi adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión ordinaria de 
29 de setembro de 2016, o órgano competente para a adopción do acordo de revisión é o Pleno 
municipal. 
 
Quinto. Límites ás facultades de revisión.- No artigo 110 da LPACAP regúlanse os límites 
xenéricos á revisión, e así segundo o mesmo as facultades de revisión non poderán ser 
exercitadas cando por prescrición de accións, polo tempo transcorrido ou por outras 
circunstancias, o seu exercicio resultase contrario á equidade, á boa fe, ao dereito dos particulares 
e ás leis. 
 
Sen prexuízo do exposto, faise constar que non procede neste informe, por exceder do obxecto do 
mesmo, entrar a valorar o requirimento efectuado no seu día pola Xunta de Galicia, remitíndos a 
que subscribe a estes efectos aos informes incorporados no expediente do ED (informe técnico de 
11 de abril de 2016 e informe xurídico de 13 de maio de 2016). 
 
En todo caso, atendendo ao citado requirimento e ao previsto na normativa analizada e nos 
artigos 65 da LRBRL e 217 da LALGA, procede revisar de oficio o acordo plenario de 29 de 
setembro de 2016 polo que se aprobou definitivamente o Estudo de detalle presentado no 
Concello de Teo, con data de 18 de marzo de 2016, por D. José A. Martín Cuesta, en 
representación de Mercadona S.A, para edificio comercial destinado a supermercado de 
alimentación e aparcamento (rex. entrada nº 2087). 
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Este é o meu criterio, sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito, porén o Pleno da 
Corporación acordará o que estime oportuno. 

Teo, a 24 de maio de 2017 

A secretaria xeral 

Virginia Fraga Díaz” 

 

Considerando que o informe transcrito, e demais incorporados ao expediente, son 

asumidos pola presente como motivación, en base ao artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, do procedemento administrativa común das Administracións Públicas 

(LPACAP). 

  

Visto o disposto no artigo 106 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 

administrativa común das Administracións Públicas (LPACAP), e en virtude do exposto, 

proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:  

 

Primeiro.- Formular a seguinte proposta de resolución:  

“1.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da Corporación, na 

sesión ordinaria do 29 de setembro de 2016, polo que se aprobou definitivamente o 

Estudo de Detalle para edificio comercial destinado a supermercado de alimentación e 

aparcamento, na antiga estrada de Santiago á A Estrada km 3, lugar de Estivada 

(Cacheiras), promovido por Mercadona S.A. e redactado polo arquitecto Ramón 

Amadeo Facal Grobas  (rex. entrada nº 2087, de 18/03/2016), ao tratarse dunha 

disposición administrativa nula, ao amparo do artigo 47.2 da LPACAP. 

 

2.- Notificar o acordo ao/s interesado/s e publicalo no taboleiro de anuncios do 

concello, na web municipal, no BOP e no DOGA, sinalando os recursos procedentes”. 

 

Segundo.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do acordo 

adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 29 de setembro de 2016, 
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polo que se aprobou definitivamente o Estudo de Detalle para edificio comercial 

destinado a supermercado de alimentación e aparcamento, na antiga estrada de 

Santiago á A Estrada km 3, lugar de Estivada (Cacheiras), promovido por Mercadona 

S.A. e redactado polo arquitecto Ramón Amadeo Facal Grobas  (rex. entrada nº 2087, 

de 18/03/2016) e solicitar ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia.  

 

Terceiro.- Notificar o presente acordo ao/s interesado/s, advertíndolle que a solicitude 

do informe preceptivo do Consello Consultivo de Galicia interrompe o prazo para 

resolver, de acordo co establecido no artigo 22.1 da LPACAP”.  

 

O sr. alcalde concede a palabra ao sr. Fernández Baz  que pregunta se está valado o 

terreo e cal é a razón posto que hai veciños que cren que o expediente continúa 

adiante, respondendo o sr. alcalde e a sra. Lemus que descoñecen tal situación e que 

oficialmente non consta que fose presentada comunicación previa ou solicitude de 

licenza para dita obra.  

Finaliza o sr. Fernández indicando que entende que se trata dun trámite máis dentro do 

procedemento de revisión de oficio que se está a seguir polo que vai a apoiar a 

proposta. 

 

Intervén o sr. Guerra Calvelo que pregunta se se trata do procedemento para anular o 

acordo plenario respondendo a sra. Lemus de xeito afirmativo. 

 

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

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

grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Formular a seguinte proposta de resolución:  

“1.- Declarar nulo de pleno dereito o acordo adoptado polo Pleno da Corporación, na 

sesión ordinaria do 29 de setembro de 2016, polo que se aprobou definitivamente o 

Estudo de Detalle para edificio comercial destinado a supermercado de alimentación e 

aparcamento, na antiga estrada de Santiago á A Estrada km 3, lugar de Estivada 

(Cacheiras), promovido por Mercadona S.A. e redactado polo arquitecto Ramón 
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Amadeo Facal Grobas  (rex. entrada nº 2087, de 18/03/2016), ao tratarse dunha 

disposición administrativa nula, ao amparo do artigo 47.2 da LPACAP. 

 

2.- Notificar o acordo ao/s interesado/s e publicalo no taboleiro de anuncios do 

concello, na web municipal, no BOP e no DOGA, sinalando os recursos procedentes”. 

 

Segundo.- Continuar coa tramitación do procedemento de revisión de oficio do acordo 

adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 29 de setembro de 2016, 

polo que se aprobou definitivamente o Estudo de Detalle para edificio comercial 

destinado a supermercado de alimentación e aparcamento, na antiga estrada de 

Santiago á A Estrada km 3, lugar de Estivada (Cacheiras), promovido por Mercadona 

S.A. e redactado polo arquitecto Ramón Amadeo Facal Grobas  (rex. entrada nº 2087, 

de 18/03/2016) e solicitar ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia.  

 

Terceiro.- Notificar o presente acordo ao/s interesado/s, advertíndolle que a solicitude 

do informe preceptivo do Consello Consultivo de Galicia interrompe o prazo para 

resolver, de acordo co establecido no artigo 22.1 da LPACAP.  

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MÉCANICA DO CONCELLO DE TEO. 

 

O sr. alcalde dá conta da proposta de 13 de outubro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda, 

asuntos económicos e comisión especial de contas de 19 de outubro de 2017. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

O Pleno municipal na sesión ordinaria do mes de xaneiro de 2017 aprobou por 

unanimidade a Moción do grupo municipal Mixto relativa á modificación do Imposto de 

vehículos de tracción mecánica (IVTM), incorporando bonificacións aos vehículos con 

motores máis eficientes e menos contaminantes. 
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A contaminación do medio é un dos principais problemas que o concello debe afrontar, 

sendo os vehículos a motor un dos principais focos de emisións contaminantes. Tendo 

en conta que nos últimos anos se produciron importantes avances tecnolóxicos que 

reducen as emisións, semella lóxico incentivar dende o punto de vista impositivo ás 

persoas que mercan vehículos máis eficientes e menos contaminantes 

Vista a Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica 

vixente, publicada definitivamente no BOP nº 300 do 31 de decembro de 2004, 

posteriormente modificada no seu artigo 8 referido a cota tributaria, e publicada no BOP 

nº 241 do 21 de decembro de 2011, proponse ao Pleno a adopción do seguinte  

 

ACORDO 

 

Primeiro. Modificar o apartado 1 do artigo 9 (“Bonificacións”) da Ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica vixente, que quedaría 

redactado do seguinte xeito: 

 

Terán una bonificación do 75% na cota do imposto os vehículos eléctricos ou os 

movidos por hidróxeno, durante dez anos naturais contados dende a data de 

primeira matriculación do vehículo 

Terán una bonificación do 50% na cota do imposto os vehículos híbridos 

(eléctricos-gasolina) e os que monten motores de gasolina sen chumbo e o grao 

de emisións de CO2 sexa inferior a 100g/km, durante dez anos naturais contados 

dende a data de primeira matriculación do vehículo 

As persoas interesadas deberán presentar a solicitude de bonificación con 

anterioridade a data do devengo do Imposto. En caso contrario, a concesión da 

bonificación terá efectos dende o período impositivo seguinte ao da solicitude. 

As persoas interesadas deberán aportar a ficha técnica do vehículo que acredite a 

súa inclusión nalgunha das categorías previstas neste apartado. 

 

Segundo.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante 

exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no taboleiro de anuncios 



 

 

19 de 32 

 

deste Concello, na páxina web municipal e no Boletín Oficial da Provincia, así como 

nun xornal dos de maior difusión da provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro 

dos cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen 

oportunas. 

 

Terceiro.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao 

expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao 

artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 

Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. 

 

Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva do 

acordo, así como o texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do 

imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no Boletín Oficial da Provincia (BOP), 

así como na páxina web municipal, entrando en vigor a modificación unha vez se 

publique no BOP, comezando a rexer a partir do 1de xaneiro de 2018. 

 

Contra este acordo os interesados poden interpor recurso contencioso administrativo 

no prazo de dous meses, contados dende o día seguinte ao de publicación do presente 

anuncio no Boletín Oficial da Provincia, na forma e prazos que establecen as normas 

reguladoras de dita xurisdición, de conformidade co artigo 19 do TRLRFL. Non 

obstante, poderase interpoñer calquera outro que estimen procedente”. 

 

O sr. alcalde concede a palabra ó sr. Fernández Baz quen indica que considera que 

“estamos de noraboa en Teo” e que “poñemos o noso gran de area neste gran reto 

mundial que é loitar contra o cambio climático”. Explica que nestes días algún veciño lle 

falaba doutros elementos dos vehículos que tamén eran contaminantes e que está de 

acordo pero que esta modificación se fai en relación aos motores, non ao resto dos 

compoñentes que tamén puideran ser contaminantes. En todo caso, considera que se 

está ante un avance dentro das posibilidades que ten o Concello de Teo. 

 

Concede a palabra o sr. alcalde ao sr. Guerra Calvelo que pregunta se a dita 

modificación tamén se refire a motos, respondéndolle que si. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

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

grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro. Modificar o apartado 1 do artigo 9 (“Bonificacións”) da Ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica vixente, que quedaría 

redactado do seguinte xeito: 

 

“Terán una bonificación do 75% na cota do imposto os vehículos eléctricos ou os 

movidos por hidróxeno, durante dez anos naturais contados dende a data de primeira 

matriculación do vehículo. 

Terán una bonificación do 50% na cota do imposto os vehículos híbridos (eléctricos -

gasolina) e os que monten motores de gasolina sen chumbo e o grao de emisións de 

CO2 sexa inferior a 100g/km, durante dez anos naturais contados dende a data de 

primeira matriculación do vehículo. 

As persoas interesadas deberán presentar a solicitude de bonificación con 

anterioridade a data do devengo do imposto. En caso contrario, a concesión da 

bonificación terá efectos dende o período impositivo seguinte ao da solicitude. 

As persoas interesadas deberán aportar a ficha técnica do vehículo que acredite a súa 

inclusión nalgunha das categorías previstas neste apartado”. 

 

Segundo.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante 

exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no taboleiro de anuncios 

deste Concello, na páxina web municipal e no Boletín Oficial da Provincia, así como 

nun xornal dos de maior difusión da provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro 

dos cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen 

oportunas. 

 

Terceiro.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao 

expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao 
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artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 

Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. 

 

Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva do 

acordo, así como o texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do 

imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no Boletín Oficial da Provincia (BOP), 

así como na páxina web municipal, entrando en vigor a modificación unha vez se 

publique no BOP, comezando a rexer a partir do 1de xaneiro de 2018. 

 

Contra este acordo os interesados poden interpor recurso contencioso administrativo 

no prazo de dous meses, contados dende o día seguinte ao de publicación do presente 

anuncio no Boletín Oficial da Provincia, na forma e prazos que establecen as normas 

reguladoras de dita xurisdición, de conformidade co artigo 19 do TRLRFL. Non 

obstante, poderase interpoñer calquera outro que estimen procedente. 

 

6.- 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, indicando que por parte do grupo 

municipal SON de TEO-Anova, do grupo municipal Partido dos Socialistas de Galicia – 

Partido socialista Obreiro Español (PSdeG-PSOE) e do grupo Mixto (BNG), preséntase 

conxuntamente unha moción de urxencia, e procédese a repartir a mesma aos distintos 

grupos municipais.  

 

O sr. alcalde di que en primeiro lugar procede xustificar a urxencia, dando a palabra ao 

sr. Francos Liñares que explica que consideran xustificada a urxencia pola vaga de 

incendios e a morte de catro persoas que tivo lugar nos últimos días en Galicia. 

 

Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade dos 

presentes (7 Son de Teo-Anova, 6 PP e 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e quórum 
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da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se proceda 

ao debate e posterior votación da moción referida. 

 

O sr. Francos Liñares procede á lectura da moción que se recolle a continuación. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SON DE TEO/ANOVA, PSdG/PSOE E BNG PARA 

INSTAR O GOBERNO DE GALIZA PARA QUE IMPULSE UN ‘ACORDO ESTRATÉXICO DE 

XESTIÓN DO MONTE E O AGRO GALEGO’ 

 

EXPOSICIÓN MOTIVOS 

 

No pasado 15 de outubro Galicia sufriu unha tráxica xornada na que chegaron a estar activos 

máis de 130 incendios forestais. Este lume non só arrasou millares de hectáreas de terreo –

aínda non existen datos oficiais pero estimanse máis de 35.000 ha.- e causou danos materiais 

difícilmente cuantificables dende vivendas ou vehículos a patrimonio arqueolóxico como 

castros, petróglifos ou torres medievais, senón que mesmo levou por diante a vida de 

númerosos animais e, sobretodo, a vida de catro persoas.  

 

Por todo o país vivíronse escenas de pánico como as que aínda tiñamos tan presentes da vaga 

de incendios de 2006. Nese ano, arderon en toda a comunidade 96.000 hectáreas, unha cifra 

que queda moi lonxe das 200.000 que resultaron queimadas en 1989. 

 

O goberno da Xunta  ten unha responsabilidade política evidente  na vaga de lumes forestais 

que vén de arrasar Galiza e que provocou en catro días a morte de catro persoas, puxo en 

situación de grave risco núcleos urbanos e de moitas persoas  que tiveron medo pola súa vida; 

deixou vivendas, centos de propiedades e máis de 35.000 hectáreas engulidas polas lapas nun 

so día.  A planificación política e a xestión  administrativa  é responsabilidade do goberno 

galego, e ou asumimos que é cousa de meigas, ou alguén ten que asumir a súa inoperancia. 

 

O Goberno galego era consciente de que Galiza atravesaba unha das maiores secas das 

últimas décadas, que as comarcas de Ourense levaban ardendo durante toda a semana e que 

os coletazos do furacán Ofelia traería fortes rachas de vento. A pesar diso, a política do Partido 

Popular (PP) vai no sentido inverso: redución das franxas de protección, despedimento de case 
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medio milleiro de traballadoras e traballadores da empresa pública SEAGA a semana anterior e 

a non aplicación durante todo o ano das medidas de prevención. 

 

Despois do desastre ambiental dese ano, a Xunta empezou a traballar no que sería o  Plan 

Forestal de Galicia 1992-2032, un documento básico que establece o modelo forestal a longo 

prazo e fixa as liñas de acción da administración autonómica neste eido. Entre os seus 

obxectivos, o PFG falaba da recuperación do patrimonio natural e dos bosques autóctono e do 

fomento dunha cultura forestal na sociedade galega acorde coa importancia estratéxica do 

monte e do sector forestal. 

 

En xullo de 2016, o Consello de Contas fixo público un informe de avaliación do Plan Forestal 

de Galicia,  máis en concreto da súa execución no período 2008-2012. Nel, o ente fiscalizador 

das contas públicas galegas critica que “aínda que o primeiro obxectivo do Plan Forestal era a 

estruturación e capitalización dos espazos forestais, transcorridos máis de vinte anos desde a 

súa aprobación os esforzos orzamentarios seguen concentrados no programa de prevención e 

extinción de incendios”. De feito, o plan fixaba como obxectivo dedicar ás políticas forestais o 

3% do total dos orzamentos autonómicos, pero no período analizado destinouse a ese fin o 

1,55 % das contas públicas, e executouse o 1,44 %. En 2014, a porcentaxe executada baixou 

aínda máis, ao 1,22 por cento. Neste ano adicaronse 150 millóns de euros a este eido dos 

cales 100 millóns foron destinados a extinción de incendios. 

 

No mesmo informe apúntase que no período 2008-2012 debera dedicarse á prevención de 

incendios un 13,20 % do total do orzamento do Plan, fronte a un 86,80 % para o fomento das 

políticas forestais, pero “a realidade orzamentaria do quinquenio amosa como se inverte esa 

porcentaxe”. Engade o ente fiscalizador “que o primeiro obxectivo do Plan é a estruturación e 

capitalización dos espazos forestais, porén obsérvase que os esforzos orzamentarios 

concéntranse no programa de prevención e extinción de incendios”. A maiores do reparto 

orzamentario, o informe do Consello de Contas apunta ao escaso cumprimento do Plan 

Forestal de Galicia 1992-2032.  

 

As recomendacións do Consello de Contas e as do propio Plan Forestal de Galicia apuntan ao 

que é unha evidencia: os incendios forestais non se poden tratar con independencia de 

cuestións  máis amplas relacionadas coa ordenación do territorio e coas políticas vinculadas ao 

sector gandeiro e agrícola. A súa abordaxe non se pode limitar a accións curtopracistas, senón 
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que son precisas políticas a medio e longo prazo que, xa que logo, esixen o consenso de todos 

os axentes implicados: políticos, sociais e empresariais.  

 

Tampouco se pode simplificar o debate ao redor do lume, poñendo o foco unicamente en quen 

ou como se prende a primeira chama ou falando de tramas organizadas que, polo de agora, 

non foron identificadas nin na vaga de lunes  do pasado 14 de outubro, nin na de 2006, nin na 

de 1989. 

 

Loitar contra os incendios forestais implica traballar para termos un monte integrado, máis 

bosques naturais e menos plantacións en monocultivos, nos que se aproveiten os recursos 

naturais de xeito sostible e sen comprometer a súa viabilidade.  

 

Por último, o emprego dunha política de manipulación informativa , botándolle a culpa ao vento, 

a Portugal... exenta de autocritica ou responsabilidade.  Pretendeuse atribuír aos concellos 

funcións propias da administración forestal, como a contratación das brigadas de extinción ou a 

realización de labores de  limpeza nos límites das masas forestais, cando se nos atemos aos 

criterios da pretendida 'racionalización da administración local' que impuxo o PP, son 

competencias impropias dos entes locais 

 

En base a todo o exposto anteriormente os grupos municipais de son de Teo-anova, PSdG-

PSOE, e BNG  solicitan ao pleno do Concello de Teo da adopción do seguinte: 

 

ACORDO ÚNICO 

 

Instar á Xunta de Galicia para que impulse un „Acordo nacional estratéxico de xetión do monte 

e o agro galego‟ que permita superar a situación actual de desastre ambiental e social. Un novo 

pacto que implique unha nova política forestal que, partindo de análises pluridisciplinares, 

achegue solucións a medio e longo prazo e para as próximas décadas. Este acordo nacional 

recollería, como mínimo, as seguintes cuestións: 

 

A) A implicación de todos os sectores e axentes implicados para unha ORDEACIÓN DO 

TERRITORIO con maiusculas, acadando un consenso de base social con propietarios, 

produtores, movementos sociais, grupos políticos e sindicais, e trasladar o mesmo ao 

sector industrial implicado. O obxectivo ten que ser reverter a tendencia do gasto público, 
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destinando máis esforzo á reestructuración do sector primario, o cal revertirá nuns menores 

custos en prevención e extinción. 

B)  Un novo modelo de xestión e aproveitamento do monte galego que recoñeza e protexa as 

súas funcións ecosistémicas e sociais, que sexa partillado e corresponsibilizado por todos 

os axentes e con fortes doses de innovación social, así como a profesionalización das 

tarefas silvícolas e o emprego dos mellores avances científicos. 

C)  Un dispositivo único, público e profesional de loita contra os incendios que progresivamente 

implique a eliminación de todas as contratacións de persoal e empresas privadas alleas a 

este servizo público e a publicación de Ofertas Públicas de Emprego que combatan a 

precariedade laboral actual de grande parte destes traballadores.  Asunción por parte da 

Xunta, dende a Consellería de Medio Rural, tódalas labores de coordinación e extinción de 

incendios. Cubrir de forma inmediata as prazas vacantes nos postos de vixiancia. 

D)  Maior presenza das forzas de seguridade polos montes para facer labores de vixiancia e de 

disuasión nas épocas de alto risco de incendios sexa a época do ano que sexa. 

E)  Establecer un racionalización normativa das responsabilidades  entre as administracións en 

canto a tarefas de prevención e extinción. Establecendo recursos xurídicos e económicos 

para que este mapa de competencias poidan ser realizables. 

F)  A elaboración dun novo Plan de Emerxencias de Galicia adaptado a cada Concello no que 

se estudie as particulariedades destes e dos medios dos que dispoña, para maior 

cordinación de medios e evitar a descordinación vivida entre o 14 e o 15 de outubro.  

G) Instar ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que dote á Fiscalía dos medios técnicos, 

humanos e económicos necesarios para mellorar a investigación dos lunes. 

H)  Unha planificación transversal que implique tamén unha política agraria e gandeira que 

sexa o instrumento necesario para unha promoción da agricultura e a gandería asentadas 

no territorio. Así como de medidas que favorezan a implantación no ámbito rural de 

pequeñas industrias de transformación e servizos vinculados ao sector primario e 

ambientalmente sustentables. 

I)  impulso de prácticas “naturalizadoras”, que teñan en conta a fauna e flora autóctonas e a 

complexidade dos ecosistemas, fomentando o cultivo daquelas especies arbóreas 

caducifolias, propias do país, que polas súas características favorecen a retención de auga 

no ecosistema e un menor desenvolvemento da matogueira. 

J) Moratoria inmediata para a plantación de eucalipto e posterior fixación dun límite para a 

ocupación do territorio por monocultivos de especies pirofitas (eucalipto, piñeiros, acacias 

…), atendendo especialmente ao efecto que a mudanza climática pode ter no sur e centro 
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do país. Eliminación inmediata do eucalipto nos espazos protexidos e incluir na lei de 

montes e na de prevención de incendios faixas de protección para o patrimonio 

arqueolóxico (mámoas, petroglifos, castros, etc). 

K) Políticas de educación ambiental e valoración do rural e do monte como un elemento 

enriquecedor e singularizador da sociedade galega. 

L) Derogación ou adaptación de toda a lexislación que prime o aproveitamento industrial do 

monte fronte os usos tradicionais e comunitarios. 

M) Solicitar a dimisión do Presidente da Xunta de Galicia, da Conselleira de Medio Rural e o 

Director Xeral de Ordeción Forestal, pola súas evidentes responsabilidades na xénese e na 

xestión da vaga de lumes, síntoma do estado do monte galego. 

 

              Teo a 25 de outubro do 2017. 

Polo Grupo Municipal de Sondeteo- Anova                          

Asdo. Ignacio Iglesias Villar 

 

Polo Grupo Municipal de PSdG-PSOE                    

Asdo. Uxia Lemus de la Iglesia 

 

Polo Grupo Municipal de BNG                       

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

Concedida a palabra ao sr. Fernández Baz, explica que detrás dos incendios están os 

incendiarios e que é o momento o de recoñecer os erros e cambiar as políticas actuais 

respecto do monte. Explica que non só se fala de monte en sentido estrito senón tamén 

de lumes que afectan ás casas; que se non se muda, non se poden agardar 

acontecementos diferentes cando se repitan as situacións climatolóxicas actuais. 

 

O sr. alcalde concede a palabra á sra. Lemus de la Iglesia que quere dar as grazas aos 

redactores da moción polo seu esforzo en buscar solucións a un tema onde, di, se 

alude a tramas externas e non se asumen responsabilidades. 

 

Toma a palabra o sr. Guerra Calvelo que indica que poderían dicir moitas cousas pero 

non o van a facer. 
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Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 10 votos a favor (7 

Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto), e 6 votos en contra (PP) 

acorda: 

 

Instar á Xunta de Galicia para que impulse un „Acordo nacional estratéxico de xestión do monte 

e o agro galego‟ que permita superar a situación actual de desastre ambiental e social. Un novo 

pacto que implique unha nova política forestal que, partindo de análises pluridisciplinares, 

achegue solucións a medio e longo prazo e para as próximas décadas. Este acordo nacional 

recollería, como mínimo, as seguintes cuestións: 

 

A) A implicación de todos os sectores e axentes implicados para unha ORDEACIÓN DO 

TERRITORIO con maiúsculas, acadando un consenso de base social con propietarios, 

produtores, movementos sociais, grupos políticos e sindicais, e trasladar o mesmo ao 

sector industrial implicado. O obxectivo ten que ser reverter a tendencia do gasto público, 

destinando máis esforzo á reestruturación do sector primario, o cal reverterá nuns menores 

custos en prevención e extinción. 

B)  Un novo modelo de xestión e aproveitamento do monte galego que recoñeza e protexa as 

súas funcións ecosistémicas e sociais, que sexa partillado e corresponsabilizado por todos 

os axentes e con fortes doses de innovación social, así como a profesionalización das 

tarefas silvícolas e o emprego dos mellores avances científicos. 

C)  Un dispositivo único, público e profesional de loita contra os incendios que progresivamente 

implique a eliminación de todas as contratacións de persoal e empresas privadas alleas a 

este servizo público e a publicación de Ofertas Públicas de Emprego que combatan a 

precariedade laboral actual de grande parte destes traballadores.  Asunción por parte da 

Xunta, dende a Consellería de Medio Rural, tódalas labores de coordinación e extinción de 

incendios. Cubrir de forma inmediata as prazas vacantes nos postos de vixilancia. 

D)  Maior presenza das forzas de seguridade polos montes para facer labores de vixilancia e 

de disuasión nas épocas de alto risco de incendios sexa a época do ano que sexa. 

E)  Establecer un racionalización normativa das responsabilidades entre as administracións en 

canto a tarefas de prevención e extinción. Establecendo recursos xurídicos e económicos 

para que este mapa de competencias poidan ser realizables. 



 

 

28 de 32 

 

F)  A elaboración dun novo Plan de Emerxencias de Galicia adaptado a cada Concello no que 

se estude as particularidades destes e dos medios dos que dispoña, para maior 

coordinación de medios e evitar a descoordinación vivida entre o 14 e o 15 de outubro.  

G) Instar ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que dote á Fiscalía dos medios técnicos, 

humanos e económicos necesarios para mellorar a investigación dos lumes. 

H)  Unha planificación transversal que implique tamén unha política agraria e gandeira que 

sexa o instrumento necesario para unha promoción da agricultura e a gandería asentadas 

no territorio. Así como de medidas que favorezan a implantación no ámbito rural de 

pequenas industrias de transformación e servizos vinculados ao sector primario e 

ambientalmente sustentables. 

I)  Impulso de prácticas “naturalizadoras”, que teñan en conta a fauna e flora autóctonas e a 

complexidade dos ecosistemas, fomentando o cultivo daquelas especies arbóreas 

caducifolias, propias do país, que polas súas características favorecen a retención de auga 

no ecosistema e un menor desenvolvemento da matogueira. 

J) Moratoria inmediata para a plantación de eucalipto e posterior fixación dun límite para a 

ocupación do territorio por monocultivos de especies pirofitas (eucalipto, piñeiros, 

acacias,…), atendendo especialmente ao efecto que a mudanza climática pode ter no sur e 

centro do país. Eliminación inmediata do eucalipto nos espazos protexidos e incluír na lei 

de montes e na de prevención de incendios faixas de protección para o patrimonio 

arqueolóxico (mámoas, petroglifos, castros, etc). 

K) Políticas de educación ambiental e valoración do rural e do monte como un elemento 

enriquecedor e singularizador da sociedade galega. 

L) Derrogación ou adaptación de toda a lexislación que prime o aproveitamento industrial do 

monte fronte os usos tradicionais e comunitarios. 

M) Solicitar a dimisión do Presidente da Xunta de Galicia, da Conselleira de Medio Rural e o 

Director Xeral de Ordenación Forestal, pola súas evidentes responsabilidades na xénese e 

na xestión da vaga de lumes, síntoma do estado do monte galego. 

 

7.- ROGOS E PREGUNTAS. 

Retírase neste punto a Interventora municipal. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
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O concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

 

1.-  Indica que coñece que se están a executar obras ao lado do CEIP da Ramallosa, e 

que entre as actuacións previstas está poñer en funcionamento unha gasolineira; indica 

que comprobou que solicitaron autorización en Augas de Galicia para poñela en 

marcha e que no cartel da obra faise referencia a unha unidade de subministro de 

combustible. Pregunta ao sr. alcalde se lle parece correcto que se constrúa unha 

gasolineira tan próxima ao colexio e a menos de 100 metros do río Tella. 

Responde o sr. Alcalde que o seu parecer non vale de nada senón que o relevante é a 

lexislación aplicable. Neste senso, fai referencia aos artigos 39 do Real Decreto Lei 

4/2013, de 22 de febreiro de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do 

crecemento e da creación de emprego, á Lei 11/2013, de 26 de xullo de medidas de 

apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego e ó 

artigo 5 do Decreto 45/2015, do 26 de marzo, polo que se regula o procedemento 

integrado para a implantación de instalacións de distribución polo miúdo de produtos 

petrolíferos, a súa posta en funcionamento e se determinan os órganos competentes 

para o exercicio da potestade sancionadora en materia de hidrocarburos. Explica o sr. 

alcalde que a situación non lle parece a ideal pero que hai parámetros obxectivos que 

son os que teñen que verificar  as administracións. Indica que o que solicitaron neste 

momento foi supermercado, non gasolineira porque esta tramítase diante da Dirección 

Xeral de Industria e que pola súa parte van facer a labor fiscalizadora correspondente. 

Retoma a palabra o sr. Fernández Baz que pide que, aínda que agora so participe a 

Xunta, se efectúe a fiscalización no seu momento. 

Remata o sr. alcalde explicando que o representante municipal informou no Consello 

Escolar e non tiveron constancia de ningunha petición por escrito de veciños, 

respondendo o sr. Fernández Baz que a el si lle consta que pais e nais de alumnos 

están preocupados polo tema, respondendo o sr. alcalde que se hai oposición dos pais 

e nais, que se manifeste porque non teñen coñecemento desa situación. 

 

2.- Indica que hai uns tubos en Bustelo, parece que son tubos do Concello para colocar 

na parte baixa do lugar  e pregunta cando está prevista dita colocación. 



 

 

30 de 32 

 

Responde o sr. alcalde que só teñen coñecemento de tubos para a execución da obra 

do Colector pero que están situados en Ínsua, non en Bustelo. 

 

3.- Respecto dos espellos en Cobas , indica que algún está roto e hai outros nos que a 

orientación só funciona para a xente que sae das casas pero non para quen circula 

pola estrada. Pide que se arranxen e se orienten. 

Responde o sr. Francos Liñares que teñen constancia das roturas e que se van 

arranxar e, en canto á orientación, indica que se volverá a estudar porque xa se fixera 

no seu día e era difícil a colocación segundo o ángulo de visión que se pretendese. 

 

4.- Por último, indica que en Campos de Mirabel as sinais deberían mellorarse posto 

que faltan sinais verticais indicativas das prazas reservadas a discapacitados e da 

prohibición de aparcar onde a parada de autobús. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE. 

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

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 

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

 

Toma a palabra o sr. Guerra que indica o seguinte: 

1.- Indica que os veciños da rúa do cruceiro, que parte da piscina ata a Igrexa de Lucí, 

solicitan un contedor de vidro e o aglomerado da pista. 

 

2.- Respecto do lavadoiro de Mazas, en Solláns, indica que os veciños piden unhas 

varandas e a limpeza do mesmo. 

 

3.- No lugar de Lamas, na pista que vai a Montouto, explica que os veciños piden o 

bacheado e o ancheamento  da mesma. 

 

4.- Explica que na rúa Ledín, hai unha tajea esmagada no número 3, e a veciña pide 

que se arranxe. 
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5.- Respecto do saneamento desde a Igrexa de Reis ao campo de fútbol , pregunta 

“¿qué pasa con el?” 

Responde o sr. alcalde que está un pouco retrasada esa obra, igual que o saneamento 

de Mazas pero que contan con facelas antes de final de ano. 

 

6.- Insiste o sr. Guerra sobre a pista de Lamas a Montouto, á que se referiu 

anteriormente, e pregunta qué se ten pensado facer. 

Responde a sra. Lemus que se vai facer pronto, en canto se licite. 

 

Toma a palabra a sra. Nariño Facal que indica o seguinte: 

1.- Solicita un espello para o lugar de Cobas, que está roto. 

 

2.- No parque de Penelas, que se está a remodelar, indica que os veciños piden as 

porterías homologadas e que teñan rede. 

Responde o sr. Francos Liñares que se terá en conta para o próximo ano, tanto o 

cambio das porterías como a colocación dunha rede pola parte de abaixo. 

 

3.- Explica que veciños de Cacheiras comentan que a auga da traída sabe a terra. 

Indica o sr. alcalde que poden chamar ó servizo de augas como no caso das avarías 

para ir facer a revisión. 

 

Toma a palabra a sra. Vázquez Rey que efectúa as seguintes cuestións: 

1.- Pregunta á sra. concelleira de comercio, emprego, turismo, administración e 

mobilidade se hai algún plan específico de promoción para o transporte público en Teo. 

Responde a sra. García Vázquez que está pendente unha campaña informativa sobre 

o transporte municipal do concello; que se vai distribuír polípticos con itinerarios, 

paradas e horarios do servizo municipal. Respecto ó resto do transporte do Concello, di 

que levan tempo pretendendo elaborar materiais de divulgación do servizo pero no 

transporte metropolitano, di, hai información que trasladan os operadores e información 

que procede de Mobilidade da Xunta e que non está actualizada. 
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Explica que se pediu que confirmasen os servizos que están obrigados a prestar os 

operadores xa que teñen publicada a información inicial dos contratos e non as 

modificacións posteriores, e que se está á espera da resposta para poder divulgar a 

información avalada polos titulares dos contratos. 

 

2.- Pregunta a sra. Vázquez Rey cómo está o colectivo de taxistas de Teo; indica 

que por parte do concello se comunicou a Radio Taxi que non podía colocar 

información nos taboleiros municipais. Quere saber cómo está o tema dos taxis a nivel 

de transporte público e se hai algún avance respecto dos problemas que ten habido. 

Responde a sra. García Vázquez que dentro do colectivo hai unha parte que segue as 

normas a todos os niveis , pero que outra parte bordea esa situación. Con respecto aos 

taboleiros, explica que hai un número de teléfono da parada de taxis municipal que se 

puxo nos taboleiros municipais e sucedeu que se colocaron etiquetas encima indicando 

un número de teléfono privado; o que se fixo foi enviar unha comunicación ao titular a 

fin da retirada desas etiquetas.  

___________________________________________________________________ 

 

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

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

acta, do que eu, secretaria, dou fe. 

     

  O alcalde                      A secretaria accidental 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                      Sandra María García Chenlo 
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A  C  T  A  12/2017 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 29 DE NOVEMBRO DE 2017 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e nove de novembro de dous mil dezasete, 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 da 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. Jorge Juan Carballido Salgado 

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 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 27.09.17 E 25.10.17 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 832/17 Á 990/17 ) 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACORDO COMPLEMENTARIO E 

ACLARATORIO SOBRE A BONIFICACIÓN DA SR DE CALO NO IMPOSTO DE 

BENS INMOBLES 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 

DA ALCALDÍA DE 17/11/2017 RELATIVA Á APROBACIÓN DO PROXECTO DE 

“REPARACIÓN E CONSOLIDACIÓN DA PONTE DE RÚA DE FRANCOS, 

CONCELLO DE TEO” 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A SOLICITUDE DE 

DECLARACIÓN DA FEIRA DO SAN MARTIÑO COMO FESTA DE INTERESE 

TURÍSTICO DE GALICIA 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO NA DEFENSA DAS 

RECLAMACIÓNS VECIÑAIS POLA INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN DE 

SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES A CARÓN DO CEIP DA RAMALLOSA 

7.- PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEO-ANOVA, PSdeG-

PSOE E  DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO(BNG) PARA INSTAR Á XUNTA DE 

GALICIA A AVANZAR NA CONCRECIÓN DO PACTO GALEGO CONTRA A 

VIOLENCIA MACHISTA ACORDADO POLO PLENO DO PARLAMENTO GALEGO O 

25 DE XANEIRO DE 2017 

8.- MOCIÓNS 

9.- ROGOS E PREGUNTAS 
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

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

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

seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 27.09.17 E 25.10.17. 

Acta da sesión ordinaria do 27 de setembro 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 setembro de 2017. 

 

Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, para facer constar 

que foi detectado un erro na acta do 27 de setembro de 2017 que é preciso corrixir, 

concretamente na páxina 46, no punto 12.1, referido á moción conxunta de Son de 

Teo-Anova e grupo mixto sobre a situación de Cataluña e o dereito a decidir, xa que, á 

hora de reflectir o resultado da votación recóllese o voto a favor do concelleiro do 

PSdeG-PSOE, cando realmente o sentido do voto do concelleiro deste grupo presente 

na sesión foi a abstención. 

 

A estes efectos procede corrixir o paragrafo que se recolle a continuación, quedando 

redactado como así mesmo se indica. 

 

Redacción actual (páx. 46) 

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

votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 1 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e 7 abstencións  

(7PP), acorda”: 

 

Redacción corrixida (pax. 46) 

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

votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 1 grupo mixto) e 8 abstencións  (7 PP e 1 

PSdeG-PSOE), acorda”: 

 



 

 - 4 - 

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

unanimidade, a acta do 27 de setembro do 2017, coa corrección advertida. 

 

Acta da sesión ordinaria do 25 de outubro de 2017 

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 25 de outubro de 2017. 

 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 832/17 Á 990/17). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 20 de outubro ata o 23 de 

novembro de 2017, que comprenden os números 832 ao 990, 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACORDO COMPLEMENTARIO E 

ACLARATORIO SOBRE A BONIFICACIÓN DA SR DE CALO NO IMPOSTO DE 

BENS INMOBLES. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 17 de novembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos, especial de contas de 23 de novembro de 2017. 

 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Acordo complementario e aclaratorio sobre a bonificación da 

SR de Calo no Imposto de Bens Inmobles 

 
O pleno ordinario do mes de setembro aprobou, por unanimidade, declarar de 

utilidade municipal as actividades desenvolvidas pala "SOCIEDADE RECREATIVA 

SAN XOÁN DE CALO" por concorrer circunstancias sociais e culturais que así o 

xustifican, tendo dereito consecuentemente a unha bonificación do 95 por cento da 

cota íntegra do Imposto de Bens Inmobles. 
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A Deputación Provincial ten delegada a xestión tributaria deste  imposto  polo que 

é preciso indicar as referencias catastrais afectadas e o exercicio de aplicación. 

 

Consecuentemente proponse ao Pleno da corporación o seguinte 

ACORDO 

 

1. A bonificación do 95 por cento da cota íntegra do Imposto de Bens 

Inmobles como consecuencia da declaración de utilidade municipal das 

actividades desenvolvidas pola "SOCIEDADE RECREATIVA SAN XOÁN 

DE CALO" afecta ás seguintes referencias catastrais: 

150838508007980001 DY 

000904500NH34A0001ZX 

000904600NH34A0001 UX 

000904800NH34A0001 WX 

A aplicación da bonificación terá efectos desde o exercicio 2017”. 

 

O sr. alcalde aclara que a Deputación fixo un requirimento solicitando que se recollese 

a referencia catastral dos inmobles afectados así como A anualidade á que se aplicaba 

a bonificación. Salienta que se recollen na proposta catro referencias catastrais, 

explicando que o coñecido como campo da festa non é unha referencia catastral 

atribuíble á sociedade en cuestión, resultando que os inmobles os que se lle aplica a 

bonificación son aqueles cuxa referencia catastral figura a nome da Sociedade 

recreativa San Xoán de Calo, recollidas na proposta. 

 

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

portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, amosan o 

apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

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

acorda: 

1. A bonificación do 95 por cento da cota íntegra do Imposto de Bens 

Inmobles como consecuencia da declaración de utilidade municipal 
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das actividades desenvolvidas pola "SOCIEDADE RECREATIVA SAN 

XOÁN DE CALO" afecta ás seguintes referencias catastrais: 

150838508007980001 DY 

000904500NH34A0001ZX 

000904600NH34A0001 UX 

000904800NH34A0001 WX 

A aplicación da bonificación terá efectos desde o exercicio 2017. 

 

Neste momento abandona o Salón de Plenos a interventora municipal, D.ª Mónica I. 

Lado Varela. 

 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 

DA ALCALDÍA DE 17/11/2017 RELATIVA Á APROBACIÓN DO PROXECTO DE 

“REPARACIÓN E CONSOLIDACIÓN DA PONTE DE RÚA DE FRANCOS, 

CONCELLO DE TEO”. 

O sr. alcalde da conta da proposta de 17 de novembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 23 de novembro de 2017. 

 

“PROPOSTA  DA ALCALDIA 
 
 
Visto o proxecto de "Reparación e consolidación da Ponte de Rúa de Francos, 

Concello de Teo (A Coruña)", redactado polo Enxeñeiro de camiños, canles e 

portas don Manuel Durán Fuentes (E.l.C. Durán, S.L.) en data agosto de 2017 e 

supervisado pola Oficina de Supervisión de Proxectos da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria en data 28/09/2017. 

 

Visto o disposto no "Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Teo 

para a posta a disposición dos terreas e inmobles necesarios para a execución 

das obras de reparación e consolidación da Ponte de rúa de Francos, Calo, Teo (A 

Coruña)" 
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Visto o informe favorable da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de data 20 de 

setembro de 2017 e vistos os informes do arquitecto municipal e de Secretaría, 

emitidos en data 1O de novembro e 16 de novembro de 2017, respectivamente. 

 

En virtude do establecido no artigo 147 da Lei do Solo de Galicia, e considerando 

a necesidade de dar cumprimento ao requirimento efectuado pola Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a fin de remitirlles no prazo máis 

breve posible a aprobación do citado proxecto, procedeuse á mesma mediante 

Resolución da Alcaldía número 970 de 17 de novembro de 2017, resolvéndose no 

punto terceiro da mesma "someter o presente acordo á consideración do Pleno da 

Corporación,  na  próxima sesión que se celebre, para a súa ratificación". 

 
En virtude  do  exposto,  proponse  ao  Pleno  da  Corporación  a  adopción  do  

seguinte 

ACORDO: 

 

PRIMEIRO.- Ratificar a Resolución da Alcaldía  núm. 970 do 17 de novembro de 

2017 que se incorpora como anexo, relativa á aprobación do proxecto de "Reparación 

e consolidación da Ponte de Rúa de Francos, Concello de Teo" e á autorización da 

plena e libre dispoñibilidade dos terreas e inmobles necesarios. 

 

SEGUNDO.-  Remitir á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria o presente acordo para o seu coñecemento e efectos oportunos .”. 

ANEXO 
 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO: APROBACIÓN  PROXECTO PONTE FRANCOS  
EXPEDIENTE: 2017/G003/000319 
 
 

Visto o proxecto de "Reparación e consolidación da Ponte de Rúa de Francos, 

Gonce/lo de Teo (A Coruña)", redactado polo Enxeñeiro de camiños, can/es e 

portas don Manuel Durán Fuentes (E./.C . Durán, S.L.) en data agosto de 2017 e 



 

 - 8 - 

supetvisado pala Oficina de  Supetvisión  de  Proxectos  da  Consellería  de  

Cultura,  Educación  e  Ordenación Universitaria en data 2810912017. 

 

Visto o informe favorable da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de data 20 de 

setembro de 2017 e vistos os informes do arquitecto municipal e de Secretaría, 

emitidos en data 1O de novembro e 16 de novembro de 2017, respectivamente. 

 
Considerando o disposto no "Convenio de Colaboración entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Ga/icia e o Goncello de 

Teo para a posta a disposición dos terreas e inmobles necesarios para a execución 

das obras de reparación e consolidación da Ponte de rúa de Francos, Calo, Teo (A 

Coruña)". 

 

En virtude do establecido no artigo 147 da Leí do Solo de Galicia, e artigo 21 da Leí 

711985 Reguladora das Bases do Réxime Local e Resolución da Alcaldía 463115, 

 
RESOLVO: 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de "Reparación e consolidación da Ponte de Rúa de 

Francos, Gonce/lo de Teo (A Coruña)", redactado polo Enxeñeiro de camiños, cantes 

e partos don Manuel Durán Fuentes (E.l. C. Durán, S.L.) en data agosto de 2017. 

 

Segundo.- Autorizar a plena e libre dispoñibilidade dos terreas e inmobles 

necesarios a favor da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

a fin da execución das actuacións previstas no convenio citado. 

 

Terceiro.- Someter o presente acordo á consideración do Pleno da Corporación, na 

próxima sesión que celebre, para a súa ratificación.". 

 

O sr. alcalde explica que se chegou a un acordo coa Consellería de Cultura consistente 

en que tratándose da Ponte de Francos o concello elaboraría e pagaría o proxecto e a 

Xunta contrataría e executaría a obra, e tratándose do Cruceiro de Oza ao revés, a 

Xunta elaboraría o proxecto e o concello contrataría e executaría a obra. 
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Explica que, tratándose Da Ponte de Francos, como é a Xunta a que licita a obra non 

se considerou necesaria en principio a aprobación do proxecto, porén a Xunta 

considerou que si, e ademais con certa urxencia como consecuencia da crecida do río, 

por iso se fixo un Decreto da alcaldía que é o que agora se somete a ratificación. 

Remata o sr. alcalde sinalando que como son eles os que executan a obra, o proxecto 

o redactou o técnico que se indicou dende a Xunta de Galicia, pola experiencia que tiña 

neses temas. 

 

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

portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, amosan o 

apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

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

acorda: 

PRIMEIRO.- Ratificar a Resolución da Alcaldía  núm. 970 do 17 de novembro 

de 2017 que se incorpora como anexo, relativa á aprobación do proxecto de 

"Reparación e consolidación da Ponte de Rúa de Francos, Concello de Teo" e 

á autorización da plena e libre dispoñibilidade dos terreas e inmobles 

necesarios. 

 

SEGUNDO.-  Remitir á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria o presente acordo para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

ANEXO 
 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO: APROBACIÓN  PROXECTO PONTE FRANCOS  
EXPEDIENTE: 2017/G003/000319 
 
 

Visto o proxecto de "Reparación e consolidación da Ponte de Rúa de Francos, 

Gonce/lo de Teo (A Coruña)", redactado polo Enxeñeiro de camiños, can/es e 

portas don Manuel Durán Fuentes (E./.C . Durán, S.L.) en data agosto de 2017 e 

supetvisado pala Oficina de  Supetvisión  de  Proxectos  da  Consellería  de  

Cultura,  Educación  e  Ordenación Universitaria en data 2810912017. 
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Visto o informe favorable da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de data 20 de 

setembro de 2017 e vistos os informes do arquitecto municipal e de Secretaría, 

emitidos en data 1O de novembro e 16 de novembro de 2017, respectivamente. 

 
Considerando o disposto no "Convenio de Colaboración entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Ga/icia e o Goncello de 

Teo para a posta a disposición dos terreas e inmobles necesarios para a execución 

das obras de reparación e consolidación da Ponte de rúa de Francos, Calo, Teo (A 

Coruña)". 

 

En virtude do establecido no artigo 147 da Leí do Solo de Galicia, e artigo 21 da Leí 

711985 Reguladora das Bases do Réxime Local e Resolución da Alcaldía 463115, 

 
RESOLVO: 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de "Reparación e consolidación da Ponte de Rúa de 

Francos, Gonce/lo de Teo (A Coruña)", redactado polo Enxeñeiro de camiños, cantes 

e partos don Manuel Durán Fuentes (E.l. C. Durán, S.L.) en data agosto de 2017. 

 

Segundo.- Autorizar a plena e libre dispoñibilidade dos terreas e inmobles 

necesarios a favor da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

a fin da execución das actuacións previstas no convenio citado. 

 

Terceiro.- Someter o presente acordo á consideración do Pleno da Corporación, na 

próxima sesión que celebre, para a súa ratificación.". 
 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A SOLICITUDE DE 

DECLARACIÓN DA FEIRA DO SAN MARTIÑO COMO FESTA DE INTERESE 

TURÍSTICO DE GALICIA. 

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de administración, transportes, comercio, 

turismo e emprego, D.ª Concepción García Vázquez.  
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A sra. García da conta da proposta de 16 de novembro de 2017, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, 

turismo, comercio e emprego de 23 de novembro de 2017. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DA FEIRA 
DO SAN MARTIÑO COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA 

A feira do San Martiño, que se celebra na carballeira de Francos todos os 11 de 
novembro dende hai máis de cincocentos anos, constitúe un evento de singularidade e 
valor histórico, cultural e turístico moi recoñecido, tanto polos académicos implicados 
no seu estudo, como polos asistentes á mesma, que cada ano visitan o lugar de 
Francos, acudindo á súa cita co San Martiño de Teo. 

Esta feira non só constitúe un singular patrimonio inmaterial do que todos os teenses 
nos sentimos especialmente orgullosos, senón que tamén supón un grande atractivo 
turístico que cada ano convoca a miles de asistentes que proveñen, non só de Teo, 
senón tamén de moitos outros concellos, e vendedores ambulantes que acuden dende 
distintas zonas do país, do Estado e mesmo dende Portugal. 

Dada a importancia deste evento, non é casualidade a súa coincidencia coa festividade 
local. 

Garantir a continuidade dunha feira tradicional como esta, salvagardando os seus 
valores etnográficos e potenciando o seu interese turístico, require de figuras de 
protección e respaldo como a declaración que nos dispoñemos a solicitar. O 
recoñecemento da súa importancia no eido turístico, supón unha importante promoción 
e tamén a posibilidade de participación dos fondos dispostos anualmente por parte da 
Xunta para colaborar na promoción e organización de cada edición. 

Visto o disposto no Decreto 4/2015, de 8 de xaneiro, polo que se regula a declaración 
de festas de interese turístico de Galicia, proponse ao Pleno do Concello a adopción do 
seguinte acordo: 

Primeiro.- Solicitar á Axencia de Turismo de Galicia a declaración da Feira do San 
Martiño, que se celebra o día 11 de novembro na Rúa de Francos, parroquia de Calo, 
concello de Teo, como Festa de Interese Turístico de Galicia, de acordo co previsto no 
Decreto 4/2015. 

Segundo.- Remitir o acordo do Pleno respecto desta proposta á Axencia de Turismo 
de Galicia. 

Terceiro.- Facultar ao alcalde para a realización dos trámites necesarios para a 
execución do presente acordo.”. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, a 

portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, amosan o 

apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

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

acorda: 

Primeiro.- Solicitar á Axencia de Turismo de Galicia a declaración da Feira do San 

Martiño, que se celebra o día 11 de novembro na Rúa de Francos, parroquia de 

Calo, concello de Teo, como Festa de Interese Turístico de Galicia, de acordo co 

previsto no Decreto 4/2015. 

 

Segundo.- Remitir o acordo do Pleno respecto desta proposta á Axencia de 

Turismo de Galicia. 

 

Terceiro.- Facultar ao alcalde para a realización dos trámites necesarios para a 

execución do presente acordo. 

 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO NA DEFENSA DAS 

RECLAMACIÓNS VECIÑAIS POLA INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN DE 

SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES A CARÓN DO CEIP DA RAMALLOSA. 

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 13 de novembro de 2017 (rex. 

entrada nº 9.893, do 14/11/2017), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestrutura, 

sostibilidade e servizos básico do 23 de novembro de 2017. 

 

“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, na 
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defensa das reclamacións veciñais pola instalación dunha estación de 

subministro de combustíbeis a carón do CEIP  da Ramallosa. 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nas proximidades do CEIP da Ramallosa esta a construírse unha instalación que 

contempla varios servizos e, entre eles, unha unidade de subministro de 

combustíbeis, tal e como figura no panel infonnativo da obra. 

 
Desde que se coñeceu este proxecto, un grupo de nais e pais do alumnado do CEIP 

da Ramallosa amosaron a súa preocupación pola instalación da gasolineira porque 

non resulta o lugar máis adecuado para ubicar un servizo destas características. Nas 

últimas semanas, este grupo de nais e pais decidiron emprender unha campaña de 

recollida de sinaturas para poñer de manifesto a súa preocupación, e para reclamar 

o apoio do alcalde e do gobemo municipal de Teo para que poña en marcha todas as 

actuacións que sexan posíbeis para evitar que se poña en funcionamento unha 

gasolineira a carón do colexio. 

 
Este non é o lugar idóneo para a ubicación desta instalación por atoparse a escasos 

metros do colexio e moi próxima ao río Tella, e polo tanto amosamos a nosa 

preocupación e apoiamos as reivindicacións da comunidade educativa e dos 

veciños e veciñas do lugar. 

 
Así pois, o Bloque Nacionalista Galego proponlle ao Pleno a adopción do seguinte 

acordo: 

 
"1) Apoiar a demanda das nais e pais de alumnos do CEIP da Ramallosa como 

persoas afectadas pola construción dunha gasolineira a escasos metros do 

centro de ensino e que se teña en conta na tramitación do expediente 

correspondente, poñendo en marcha todas as actuacións que sexan posíbeis 

para defender as súas reclamacións, así como que se dispoñan os medios para o 

asesoramento e a realización de alegacións. 
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2) Rexeitar a ubicación dunha instalación de subministro de combustíbeis á beira 

dun centro de ensino. 

 

3) Dar traslado á Xunta de Galiza a preocupación das nais e pais do alumnado do 

CEIP da Ramallosa diante da previsión de que se instale unha gasolineira á beira 

do colexio, así como deste acordo." 

 

O sr. Fernández explica que a moción é consecuencia da pregunta que formulou ao sr. 

alcalde no Pleno do 25 de outubro, a resposta que se lle dou, e todo o que aconteceu 

dende ese Pleno ata o día de hoxe. 

 

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

que a situación da estación de servizo non é unha situación que so afecte ao concello. 

Explica que a instalación é froito dunha liberación do sector dende o ano 2000 que se 

reafirma no ano 2013, no que se vincula o uso comercial ao subministro de 

combustible.  Antes do ano 2000 se requiría que nos Plan Xerais se prevée ese uso, 

tratándose dun uso especial, non un uso comercial, e a partir de aí foi suficiente cun 

uso comercial, pasando incluso no ano 2013 por enriba do PXOM, impedindo aos 

concellos denegar estas estacións en base a que non hai este tipo de solo no Plan 

Xeral Isto leva  a situacións moi absurdas, e así segundo o Real Decreto Lei do ano 

2013 calquera establecemento comercial actualmente levaría implícito o dereito a ter 

unha estación de servizo, e así, por exemplo, unha zapatería podería ter unha estación 

de servizo. Explica a sra. Lemus que por outro lado da Lei do solo derívase o 

procedemento integrado que aparece no ano 2015 na Xunta de Galicia, como unha 

especie de ventanilla única, co fin de favorecer esa liberación do sector. Explica que a 

promotora optou por plantexalo na Xunta e esperar a que chegara a licenza 

urbanística. En outubro cambiou o procedemento integrado e a partir de aí as 

competencias das licenzas son do concello porén o procedemento integrado 

correspóndelle á Xunta. Antes de outubro, cando había as dúas posibilidades, houbo 

unha queixa oficial á FEGAMP, porque esta dicía que o concello era o competente, e 

se mandou unha queixa explicando que a competencia era da Xunta, e finalmente en 

outubro aclararon que a competencia é da Xunta ata que chega á licenza urbanística. 
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Salienta a sra. Lemus que concretamente no caso da estación de servizo Ramallosa 

existe unha única solicitude de licenza de centro de servizos, aparcamento e parque 

infantil, de principios do ano 2017, concedida o 5 de xuño de 2017 e é o que se estaba 

executando. Actualmente hai unha solicitude de 15 de novembro de actividade por 

parte da Galuresa e os servizos técnicos e xurídicos están elaborando a súa resposta, 

que resulta complexa como consecuencia do cambio normativo. Anuncia a sra. Lemus 

que o seu grupo e Son de Teo-Anova queren formular unha emenda, que explica o 

posicionamentos destes dous grupo, da que da conta, e que se reproduce a 

continuación: 

 

“EMENDA CONXUNTA SON DE TEO-ANOVA E PSdeG-PSOE DE TEO. 

Substituír o punto 2 do acordo: 

“rexeitar a ubicación dunha instalación de subministro de combustíbeis á beira dun 

centro de ensino” 

 

POR 

“2) Rexeitar a regulación actual para as novas instalacións de subministro ao por 

menor de carburantes, que non contempla distancias mínimas nin con vivendas nin 

con zonas de pública concurrencia, como centros educativos ou sociosanitarios, 

pedindo a súa derrogación ou modificación como mecanismo para evitar situacións 

como a denunciada nesta moción”. 

 

Salienta a sra. Lemus que o concello está en desacordo cunha normativa que permite o 

uso comercial e estacións de servizos vinculadas en calquera tipo de solo, incluído en 

rústico, en calquera parte do concello, preto de colexios, vivendas, centros 

sociosanitarios, etc, sen ningún tipo de distancias mínima. Nalgún momento algún 

concello, coma por exemplo Madrid, optou por regular ditas distancias mínimas e os 

Tribunal Superior de Xustiza de dita Comunidade Autónoma o está tumbando por 

entender que se trata dun tema de competencia estatal e autonómico, non tendo nada 

que ver coas competencias municipais. Di a sra. Lemus que tamén hai que ter 

coherencia, en canto ao punto 2 da moción, porque chegado o caso nalgún momento 

deste ano se estaría indo en contra dun acordo plenario, xa que cando chegara á Xunta 
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de Goberno hai que ter en conta que as licenzas son regradas. Salienta a sra. Lemus 

que tamén hai que ter coherencia co que existe actualmente en Teo, onde hai 

gasolineiras nos núcleos, non debéndose demonizar as estacións de servizo aínda que 

son perigosas e contaminantes. O que hai que promover é o seu control por parte dos 

organismos competentes e o cumprimento da normativa. Explica a sra. Lemus que nos 

últimos dous anos houbo outras 4 ou 5 consultas para colocar instalacións de 

subministro, en diferentes zonas do concello, das cales tres eran en rústico, e 

urbanísticamente, cumpridos os informe sectoriais, chegado o caso non se poderían 

denegar. Remata a sra. Lemus a súa intervención salientando que haberá que 

fomentar que nos núcleos as dotacións públicas sexan de pública concorrencia e as 

máis axeitadas para o medio ambiente nesa zona, entendendo que a regulación 

anterior era a correcta e deber loitarse  porque esa competencia volva aos concellos e 

non se vulnere novamente a autonomía municipal 

 

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 anuncia o voto a favor do seu grupo polo simple feito de que exista esta  

inquedanza e estea promovido polos pais, sempre que o posicionamento sexa 

unánime. Aclara que ía a preguntar polo procedemento, porén xa foi informado pola 

Sra. Lemus. Pregunta o sr. Sánchez se pode confirmar se o trámite para o que se 

conceda a licenza no ámbito das competencias municipais se vai a realizar polo 

procedemento integrado ou non, ou se aínda se dúbida nesas cuestións. 

 

O sr. alcalde di que comparten o sentir da moción do BNG no que se refire ao primeiro 

e terceiro punto da mesma, engadindo que decidiron facer a emenda porque creen que 

como concello non se pode rexeitar a ubicación dunha instalación que é obrigado dar 

por lei, se se seguen todos os procedementos adecuados. Considera o sr. alcalde que 

hai que facer unha reflexión no senso de que se a xente vota a un partido que levou 

adiante a liberalización, pois nada, haberá que desfrutar do votado e cada palo que 

aguante a súa vela. Explica que a Galuresa presentou un escrito o 15 de novembro 

para intentar aproveitar todo o que tiña feito no procedemento non integrado, o que 

está sendo obxecto de estudo polos servizos técnicos e xurídicos. Se se acaba facendo 
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unha inadmisión, se adopta o acordo proposto polo BNG, e a Galuresa comeza agora o 

procedemento dende o concello non se podería denegar, polo que non vale de nada 

rexeitar a ubicación senón que o que cabe é rexeitar a lei. 

 

O sr. Fernández sinala que non ten problema en aceptar a emenda, porque enriquece 

a parte resolutiva da moción, aínda que considera que a emenda proposta de “rexeitar 

a regulación actual para as novas instalacións de subministro ao por menor de 

carburantes, que non contempla distancias mínimas nin con vivendas nin con zonas de 

pública concurrencia, como centros educativos ou sociosanitarios, pedindo a súa 

derrogación ou modificación como mecanismo para evitar situacións como a 

denunciada nesta moción” supón o que el propón de “rexeitar a ubicación dunha 

instalación de subministro de combustíbeis á beira dun centro de ensino”. Di o sr. 

Fernández que a sra. Lemus referiuse á regulación na CCAA de Madrid, que conta 

cunha normativa similar á galega, e lembra que no Pleno de 25 de outubro se fixo unha 

pregunta ao respecto e se respostou que se trataba dunha licenza de supermercado, e 

que había prevista unha gasolineira como demostra o cartel da obra, non o do concello. 

Refírese o sr. Fernández a problemas de tránsito, contaminación e seguridade vial, 

máximo ao estar ao carón dun centro de ensino. Lembra que naquel momento o sr. 

alcalde dixo que pouco se podía facer, aínda que hoxe xa dixo algo mais. Lembra  que 

naquel momento o sr. alcalde pediu que, se había pais e nais que estaban 

preocupados, que se manifestaran porque non tiña coñecemento, e así o fixeron e 

iniciaron un proceso de recollida de sinaturas, presentándoas unha semana despois do 

Pleno, o 15 de decembro. O sr. Fernández anuncia o apoio a eses/as veciños/as, 

refírese ao escrito dos pais e nais e da lectura ao mesmo, explicando que no mesmo se 

pon de manifesto a súa preocupación pola ubicación da gasolineira e solicitan apoio e 

asesoramento ao concello. Salienta o sr. Fernández que se trata dunha iniciativa 

lexítima e entendible por todos e na que lle piden ao sr. alcalde que cumpra os 

requisitos legais pero que teña en conta que hai un grupo importante de persoas moi 

preocupadas por esa actuación. Sinala que dende o BNG non teñen nada en contra da 

instalación dunha cafetería, un supermercado, un parque infantil, e unha zona de 

aparcamento,  estándose referindo so á gasolineira, non á área de servizo. Entende o 

sr. Fernández que se trata dun posicionamento político, diante desa reclamación dos 
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pais e nais do CEIP da Ramallosa, aínda que a Lei é a Lei e conclúe dando o seu apoio 

a este grupo de cidadáns do concello de Teo. 

 

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

di que falaba de coherencia porque hai que ter en conta que se se aproba un 

posicionamento en contra dunha gasolineira na parcela ao carón do colexio, no 

momento en que se aprobe na Xunta de Goberno, porque se trata dunha cuestión de 

forma, habería un problema, sen esquecer que agora mesmo ten todos os informes 

favorables. 

 

Sinala que curiosamente en relación co informe de medio ambiente se lle pide ao 

concello informe de compatibilidade urbanística, e se pide informe de industria, porque 

esta unido á liberalización dun sector, a FEGAMP, a Sociedade Galega de ornitoloxía, 

etc , e non se pide ningún tipo de informe á Consellería de educación, aínda que está 

ao seu carón. Aclara a sra. Lemus que se discute unha cuestión formal, porque se se 

ve a regulación, hai cousas que son difíciles de explicar e incluso a Consellería non é 

capaz de dar un criterio único sobre o tema, de aí que os servizos técnicos e xurídicos 

o estean mirando con calma. 

 

Remata a sra. Lemus a súa intervención sinalando que se comprometen a ter 

informado ao colexio e á AMPA, aclarando que este tema xa se ten comentado no 

Consello escolar, comprometéndose a asesorar na medida dentro da competencia e 

posibilidades do concello. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Sánchez, e di que está de acordo co sr. Fernández en 

que o texto tal e como está redactado ten amplo consenso, entendendo que non se 

destila que ninguén promova ningún tipo de iniciativa que estivera en contra do 

establecido legalmente. Agradece á sra. Lemus que informe a todo o mundo, incluído o 

PP, porque ata o de agora estiveron á marxe de todo o proceso e se enteraron pola 

prensa de cómo foi indo todo. 

 

O sr. alcalde di que se comprometen a informar, engadindo que en todo caso 

tratándose do PP saben da súa integración no tecido cidadá sendo polo tanto 
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coñecedores sen dúbida da situación que se da. En relación co dito polo sr. Fernández 

do que el dixera no Pleno anterior de que non era coñecedor, aclara que calquera 

iniciativa que se leve a cabo de rexeitamento ou oposición con este tema é moito mellor 

que se faga, como neste caso, por unha recollida de sinaturas, que demostra unha 

preocupación cidadá, que non mediante a adopción dun acordo determinado, ao ser 

moito máis efectivo. 

 

A continuación procédese a someter a votación a emenda formulada por Son de Teo-

Anova e PSdeG-PSOE, consistente en substituír o punto 2 do acordo polo seguinte 

texto, 

“2) Rexeitar a regulación actual para as novas instalacións de subministro ao por 

menor de carburantes, que non contempla distancias mínimas nin con vivendas nin 

con zonas de pública concurrencia, como centros educativos ou sociosanitarios, 

pedindo a súa derrogación ou modificación como mecanismo para evitar situacións 

como a denunciada nesta moción”. 

 

Sometida a votación a emenda formulada, obtense o seguinte resultado: 

Votos a favor – 17  

Votos en contra – 0 

Abstencións – 0 

 

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

a moción do grupo mixto emendada polos grupos municipais de Son de Teo-Anova e 

PSdeG-PSOE. 

 

Sometido a votación o ditame emendado, o Pleno da Corporación, por 

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

grupo mixto), acorda: 

 

1) Apoiar a demanda das nais e pais de alumnos do CEIP da Ramallosa 

como persoas afectadas pola construción dunha gasolineira a escasos 

metros do centro de ensino e que se lles teña en conta na tramitación do 
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expediente correspondente, poñendo en marcha todas as actuacións que 

sexan posíbeis para defender as súas reclamacións, así como que se 

dispoñan os medios para o asesoramento e a realización de alegacións. 

 
2) Rexeitar a regulación actual para as novas instalacións de subministro ao 

por menor de carburantes, que non contempla distancias mínimas nin con 

vivendas nin con zonas de pública concurrencia, como centros educativos ou 

sociosanitarios, pedindo a súa derrogación ou modificación como mecanismo 

para evitar situacións como a denunciada nesta moción. 

 

3) Dar traslado á Xunta de Galiza a preocupación das nais e pais do alumnado 

do CEIP da Ramallosa diante da previsión de que se instale unha gasolineira á 

beira do colexio, así como deste acordo. 

 

7.- PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEO-ANOVA, PSdeG-

PSOE E  DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (BNG) PARA INSTAR Á XUNTA DE 

GALICIA A AVANZAR NA CONCRECIÓN DO PACTO GALEGO CONTRA A 

VIOLENCIA MACHISTA ACORDADO POLO PLENO DO PARLAMENTO GALEGO O 

25 DE XANEIRO DE 2017. 

O sr. alcalde explica que, tal e como xa se explicou na Comisión Informativa, ao 

tratarse dun asunto que no foi previamente ditaminado, e que foi incorporado 

directamente na orde do día do Pleno, resulta preciso, de acordo co previsto na 

normativa aplicable, ratificar a súa inclusión na orde do día. 

 

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 

membros, 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 do grupo mixto, D. M. Anxo Fernández Baz. 

 

O sr. Fernández da conta da proposición dos grupos municipais de Son de Teo-

ANOVA, PSdeG-PSOE e grupo mixto (BNG), que se reproduce a continuación. 
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“Os grupos municipais Mixto (BNG), Son de Teo-Anova e PSdG-PSOE, a través 

dos seus portavoces e da súa portavoz, ao abeiro do Regulamento orgánico 

municipal do Pleno da Corporación, presentan a seguinte PROPOSICIÓN para o 

seu debate en Pleno, sobre o 25 de novembro. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
O 25 de novembro é unha data referencial para dar visibilidade e reivindicar a 

necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas. Desde 

que no ano 1981, ao abeiro do Primeiro Encontro Feminista Latinoamericano e do 

Caribe celebrado en Bogotá, nacera esta data como Día Internacional da Non 

Violencia contra as Mulleres en memoria das irmás Mirabal asasinadas no 1960 na 

República Dominicana a mans do ditador Trujillo, diferentes institucións intemacionais 

recolleren, con desigual compromiso, esta data no seu calendario oficial. 

 
Hai constancia de que en Galiza se rexistraron cando menos 55 feminicidios e outros 

asasinatos de mulleres nos últimos sete anos, entre 2010 e o que vai de 2017. Poi 2015 

o ano do rexistro máis alto, con 13 mulleres asasinadas das que 8 foron feminicidios 

íntimos no ámbito da parella, cifra que levou o noso país a encabezar  ese terríbel 

ano a taxa  de feminicidios do Estado español, aínda sen ter en conta vítimas 

crianzas das que de cinco asasinatos no Estado foron dous na Galiza. Do global 

<lestes casos analizados, máis do 60% producíronse no ámbito íntimo, o que dá unha 

dimensión da importancia <leste pero tamén da necesidade de non limitar a violencia 

machista á parella, pois estaríamos a deixar fóra moitas casuísticas que tamén deben 

ser obxecto das políticas de prevención e erradicación, así como do seu cómputo e 

estudo. Así mesmo, resulta alarmante e indica a necesidade de mellora do marco 

xudicial o feito de que desde o ano 2010 foran 11 as mulleres asasinadas que 

presentaran unha denuncia previa. Destas, <lúas foran retiradas, unha rexeitada e 

noutros tres casos o agresor tiña unha orde de afastamento que incumpriu. Así 

mesmo, os informes e avaliacións que emanan do Observatorio contra a violencia 

doméstica e de xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial ilustra a resposta da 

Administración da Xustiza e as eivas do seu funcionamento e necesidades de mellora. 
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A pesar de levar anos lexislando a favor da igualdade de xénero dende todos os 

niveis de goberno, consideramos que os esforzos non son suficientes. No que vai de 

ano, cifras oficiais rexistran 44 mulleres asasinadas por violencia machista  no 

conxunto do Estado, 1 delas en Galiza. Na última década, as estatísticas falan de 574 

, estes datos, unha pequena proporción do que realmente están padecendo as 

mulleres en situación de violencia e as súas fillas e fillos. Esta é a parte visible do 

problema, pero a oculta é mais ampla e silenciosa. 

 
E por iso, que hai que incrementar os esforzos para que os servizos públicos, teñan 

presente esta realidade. Cada un dende a súa óptica, e se poidan producir as 

sinerxias necesarias para arrancarnos como sociedade dende esta situación. 

 
Grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista 

avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que 

tivo e ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e esixente de diferentes 

movementos de mulleres na Galiza e no mundo. Un traballo de visibilización, 

denuncia e redución que dista aínda de ser colectivo e prioritario para toda a 

sociedade e para todas as axendas políticas. A diagnose da vixencia estrutural das 

violencias machistas contra as mulleres debe comprometer ás institucións a destinar 

maiores recursos económicos, humanos e materiais para tal fin. Transformar a 

sociedade reducindo a fortaleza do patriarcado e superar todas as manifestacións de 

desigualdade e violencia que sofren as mulleres debe ser un obxectivo político de 

primeira orde. 

 
Por estes motivos, solicítase do Pleno da Corporación Municipal a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

 
1.- Instar á Xunta de Galiza a avanzar na concreción do Pacto galego 

contra a violencia machista acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento 

Galego o 25 de xaneiro de 2017, así como a destinar o 1% do Orzamentos para 

2018 á prevención e loita contra todas as formas de violencia exercidas contra 

as mulleres con especial atención a aumentar os recursos destinados á 
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asistencia e protección delas e as súas crianzas; a mellora dos medios e 

recursos xudiciais garantindo a existencia de espazos diferenciados para 

vítimas e agresores en dependencias xudiciais, o acompañamento das 

mulleres en situación de violencia machista durante todo o proceso e a súa 

atención por parte de persoal con formación especializada. 

 
2.- Instar  á Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grao de 

cumprimento da normativa recollida ao abeiro do Decreto lexislativo 2/2015, 

do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións 

legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, con 

especial atención ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 

1112007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero. 

 
3.- Reclamar a Xunta de Galiza que racionalice, estruture e dote unha 

rede de atención ás mulleres dende a óptica da violencia de xénero, 

coordinándoa cos demais sistemas de atención. A actual rede deseñada nos 

anos 90 non responde as necesidades desta sociedade, que reclama 

claramente que todos os niveis da administración asuman as súas 

competencias de xeito efectivo e eficaz. 

 
4.- Comprometer o apoio da Corporación ás mobilizacións locais e 

nacionais que desenvolvan as organizacións feministas galegas contra a 

violencia machista os 365 días do ano.”. 

 

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

o concelleiro do PP, sr. Sánchez, anuncian o apoio dos seus respectivos grupos. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

seus membros (7 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOe e 1 grupo mixto), 

acorda: 
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1.- Instar á Xunta de Galiza a avanzar na concreción do Pacto galego contra 

a violencia machista acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento 

Galego o 25 de xaneiro de 2017, así como a destinar o 1% do Orzamentos 

para 2018 á prevención e loita contra todas as formas de violencia 

exercidas contra as mulleres con especial atención a aumentar os 

recursos destinados á asistencia e protección delas e as súas crianzas; a 

mellora dos medios e recursos xudiciais garantindo a existencia de 

espazos diferenciados para vítimas e agresores en dependencias 

xudiciais, o acompañamento das mulleres en situación de violencia 

machista durante todo o proceso e a súa atención por parte de persoal 

con formación especializada. 

 
2.- Instar  á Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grao de cumprimento 

da normativa recollida ao abeiro do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de 

febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais 

da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, con 

especial atención ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na 

Lei 1112007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero. 

 
3.- Reclamar a Xunta de Galiza que racionalice, estruture e dote unha 

rede de atención ás mulleres dende a óptica da violencia de xénero, 

coordinándoa cos demais sistemas de atención. A actual rede deseñada 

nos anos 90 non responde as necesidades desta sociedade, que reclama 

claramente que todos os niveis da administración asuman as súas 

competencias de xeito efectivo e eficaz. 

 
4.- Comprometer o apoio da Corporación ás mobilizacións locais e 

nacionais que desenvolvan as organizacións feministas galegas contra a 

violencia machista os 365 días do ano. 
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8.- 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, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 

9.- 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.- O sr. Fernández di que se vai a entrar no mes de decembro e se debería estar 

falando dos orzamentos, e pregunta como están neste momento, se se está traballando 

neles e para cando está previsto presentalos ao oposición. 

 

O sr. alcalde sinala que están en fase de elaboración, que a idea sería telos antes de 

final de ano, pero hai que ter en conta o tema dos investimentos que se van a aprobar 

nun Pleno de urxencia a mediados do mes que ven, que vai a condicionar o anexo de 

investimento. Aclara o sr. alcalde que a previsión e o obxectivo é sometelos a Pleno 

antes de finais de xaneiro. 

 

2.- Interésase o sr. Fernández pola obra dos Tilos, que leva case un ano, e que vai a 

albergar o mercado labrego. Pregunta para cando está prevista a inauguración, para 

cando está previsto que se quiten as vallas e se poña a funcionar. 

 

O sr. Moñino di que realmente a obra  do concello, do POS, está practicamente 

rematada aínda que hai que corrixir unha serie de defectos esperando que todo quede 

solventado neste mes. Salienta que en todo caso outra cousa é o funcionamento, 

explicando que nese caso hai un problema, porque hai un proxecto que incide na obra, 

que é da Xunta de Galicia, que é unha segunda fase, na que coinciden instalacións, 

polo tanto polo que se refire á inauguración non se atreve a dar unha data. Aclara que 

se prevé o inicio en xaneiro e teñen un mes. 
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O sr. Fernández sinala que nos Tilos existe preocupación polo remate da obra  porque 

parece que é a obra do Escorial. 

 

O sr. alcalde di que el entende que será para primavera. 

 

3.- Tratándose dos Tilos o sr. Fernández di que hoxe viu nun xornal o caso de 

envenenamento de animais. Pregunta qué fixo ou que pensa facer o goberno 

municipal. 

 

O sr. alcalde di que o problema que xurde con esas cousas é que non entenden que se 

se detecta iso, non se pida colaboración municipal para a retirada e o análise. Entende 

que se alguén detecta algo sospeitoso, o que ten que facer é pedir a retirada e o 

análise, e así ver se hai outros focos similares, por razóns de seguridade, Salienta que 

tal e como foi o proceso é complicado, porque cando se chega alí xa non hai nada, e 

así dificilmente se pode facer algo. O sr. alcalde fai ese chamamento de que cando a 

xente detecte algo sospeitoso avisen en primeiro lugar ao concello para poder actuar 

en consecuencia. 

 

O sr. Fernández sinala que o que di o sr. alcalde é importante porque o tema si que se 

moveu polas redes sociais fai uns días e hoxe na prensa, e tamén está ben que o 

concello diga algo no senso de pedir colaboración. 

 

O sr. alcalde di que se pode facer unha nota de prensa ou algo en relación co tema, 

lembrando  á xente o procedemento correcto e garantista, sobre todo para os cans. 

 

4.- Interésase o sr. Fernández polo tema das velutinas. Pregunta se se teñen ten datos 

sobre os niños que se quitaron en Teo. 

 

Explica o sr. alcalde que houbo moitas denuncias e que se quitaron bastantes polo 

procedemento normal, a través do número que ten establecido a Xunta de Galicia e a 

intervención do GES da Estrada, e demais. Explica que se puxeron en contacto coa 

Dirección Xeral de Emerxencias, vendo que se trata dun proceso imparable a curto 

prazo e que seguramente o ano que ven a situación será de maior complexidade. 
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Salienta que chegaron a un acordo de involucrar ao membros de Protección Civil e aos 

voluntarios e que se chegou un pouco tarde ao tema formativo, e so puido asistir unha 

persoa a ese curso, estando confirmada a participación de Teo nos próximos que 

organicen. Explica o sr. alcalde que teñen previsto para xaneiro a organización dunhas 

xornadas formativas para o ataque preventivo, para a sociedade en xeral, esperando 

poder contar para o ano que ven con que Protección civil poida contar xa con medios 

propios como traxes e pértigas. 

 

O sr. Fernández di que non se actuou cando se tiña que actuar, engadindo que na 

Xunta existe a proposta de iniciar o trampeo en xaneiro. 

 

O sr. Iglesias di que a campaña do trampeo vaise comezar a difundir en xaneiro e 

durará os meses de febreiro, marzo e abril. Aclara que vai a depender moito do tempo, 

aínda que parece ser que o trampeo efectivo vai a ser a segunda quincena de febreiro, 

marzo e abril, ou incluso primeiros de maio, se ven unha primavera fría. 

 

Explica o sr. Iglesias que se vai a involucrar a Protección Civil e os voluntarios, tanto na 

colocación de trampas como na explicación á veciñanza de cómo pode colaborar e 

contribuír a que a maior parte das raíñas que estean fora dos niños non poidan 

continuar e logo no verán aparecer ese niños xigantes que aparecen. 

 

O sr. Fernández considera que é unha boa noticia que se impliquen en serio todas as 

Administracións. 

 

5.- Di o sr. Fernández que Teo está de noraboa pola declaración da ponte de Pontevea 

como ben de interese cultura e pregunta se dende cultura e turismo se está traballando 

coa Estrada e coa Xunta para poñer en valor o ben e o seu entorno. Explica que o título 

xa o tiña, so foi poñerllo, porén que agora se precisa que ese plan de posta en valor se 

dote economicamente e se logre dita posta en valor.  

 

A sra. Fagil sinala que cando foi a presentación do ben de interese cultura, veu o 

Conselleiro e el quedou en comezar a traballar cun gran proxecto que el tiña pensado 

de posta en valor co concello da Estrada e de Teo. 
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O sr. alcalde di que a actuación sería entre o concello de A Estrada, Teo e a 

Consellería, quedando o alcalde da Estrada encargado de facer a convocatoria da 

reunión. 

 

A sra. Fagil di que o Conselleiro quedou an facer unha dotación económica, e se 

precisa saber de que dotación económica se está falando. 

 

O sr. alcalde di que o concello de A Estrada tiña acceso a uns fondos e tiña a 

posibilidade de facer un proxecto inicial, polo que a reunión sería para concretar ese 

proxecto. 

 

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.- O sr. Guerra di que os veciños de Mouromorto se queixan de que hai douscentos 

metros lineais sen ningunha luz. 

 

O sr. alcalde pregunta se se trata dunha avaría, respostando o sr. Guerra que non, que 

precisan farolas. 

 

O sr. Francos interesase pola ubicación exacta, e o sr. Guerra di que subindo á dereita, 

pola área recreativa, engadindo que tamén lle falaron os veciños do problema do cadro 

da área recreativa. 

 

2.- O sr. Guerra di que en Montecelo, Reyes, preguntan os veciños cando se lle van a 

asfaltar as pistas. 

 

A sra. Lemus di que a curto prazo non está previsto, engadindo que hai un tramo mal 

pero é un tramo moi pequeno, é que hai outros sitios que están peor. 
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O sr. alcalde explica que en Montecelo e por esa zona hai un problema maior que é o 

da traída da auga, que se marcou como obxectivo prioritario facer esa ampliación para 

que, polo menos de cara á primavera do ano que ven, non exista ese problema, se a 

seguía persiste. Aclara o sr. alcalde que en función diso se vai a ligar un pouquiño a 

reparación coa rede. 

 

3.- O sr. Guerra di que hai uns veciños de Campos, que subindo para Noceda, a 

esquerda, piden que se poña un letreiro que poña Campos. 

 

4.- O sr. Sánchez di se se lle pode ampliar información respecto de roubos que houbo 

esta fin de semana en Os Tilos. 

 

O sr. alcalde di que non ten coñecemento. 

 

O sr. Moñino di que so coñece un caso. 

 

O sr. alcalde di que nin por parte da Garda Civil nin da policía local houbo ningunha 

comunicación, engadindo que en todo caso mañá preguntara a estes. 

 

5.- Interésase o sr. Sánchez polo caso dunha señora que se desorientou e estivo unha 

noite perdida, engadindo que ás nove se desactivou o operativo de busca e pregunta a 

que se debe. Sinala que practicamente unha vez ao ano se está perdendo unha persoa 

en Teo e pregunta se existe ou se ten pensando facer algún protocolo de busca, 

salientando que lle chamou a atención que se desactivara o operativo cando se botaba 

a noite enriba. 

 

O sr. alcalde explica que nestes casos o operativo está sempre coordinado pola Garda 

Civil, que foi quen, sobre as oito da noite cando se fixo de noite, decidiu levantalo, 

engadindo que nese momento polo medio do monte resultaba bastante complexo 

andar. Opina que quizais poida ser necesario e interesante habilitar un protocolo, porén 

tal e como é a situación quizais é complicado manter un operativo pola noite, 

entendendo que el non é experto no tema porén se a Garda Civil o levanta será porque 

as posibilidades son escasas. 
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O sr. alcalde di que se tomará en consideración a aportación, porque sempre se pode 

mellorar. 

 

6.- A sra. Ferreiro pregunta se ao concello xa viñeron algúns veciños a pedir axuda en 

relación co tema da sequia. 

 

O sr. alcalde explica que hai unha media de dous veciños ao día que veñen ao concello 

porque se quedaron sen auga, sen as traídas de veciños ou sen os pozos ordinarios ou 

incluso artesáns. Explica que o tratamento é moi difícil porque hai xente que non se 

conectou nunca aínda que tiña diante da casa a auga municipal e queda sen auga e a 

queren ao día seguinte, e quizás ao día seguinte non é posible, aínda si en dous ou 

tres días. Indica que hai casos que requiren ampliacións pequenas, e se aproveita, 

como por exemplo o Ferreiriño, e hai outras situacións que se poden solventar de cara 

ao ano que ven. Explica o sr. alcalde que tratándose a situación alternativa son as  

cisternas, e iso require ter un depósito, sinalando que hai tres ou catro persoas 

abastecidas por este medio. O sr. alcalde espera que a situación non se manteña moito 

tempo e se recupere minimamente para dar tempo a actuar nos proxectos medios que 

se querían ter completados de cara ao próximo verán, como toda esa a zona de Reis 

que vai de cara a Valiñas, polo menos deixar tiradas as tubarias grandes, ir ata Vilariño,  

intentar facer o de Baamonde para o outro lado. Explica que a obra de Teo está en 

marcha e sanidade dará a autorización nun ou dous meses. 

 

8.- A sra. Ferreiro da as grazas por ter en conta a súa solicitude de que, na medida en 

que fora posible dado que agora a auga escasea, se limparan os contedores, xa que 

polo menos por onde ela vai pasando vai comprobando que se fixo.  

 

9.- A sra. Nariño  explica que xusto para o acceso ás súa vivendas estiveron cunha 

pala ou cun tractor e parece que botaron terra, e pregunta se se vai a facer algo. 

 

Explica o sr. Francos que se trata dun mantemento básico, para que a auga vaia pola 

cuneta, que é por onde ten que ir, e non pola estrada. 
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10.- A sra. Nariño di que viu que se fixo a actuación que ela solicitara no seu momento, 

xusto cando remata Penelas, dirección Cobas, e hai unha curva moi pronunciada, 

parece se que se lle botou formigón. Pregunta se se lle vai a poñer unha baranda o vai 

a quedar así. 

 

O sr. Francos di que ten que pasar por alí, ver como quedou e mirar si faría falla unha 

baranda. 

 

A sra. Nariño di que é certo que agora quedou máis visible para os vehículos pero que 

quizáis estaría ben  unha baranda. 

 

11.- A sra. Vázquez di que uns veciños de Vilariño lle preguntaron se había algo 

contemplado para a estrada que vai dende Cerdeira cara á Igrexa de Vilariño, porque é 

verdade que está bastante destrozada, ou senón para que se teña en conta. 

 

12.- Di que veciños de Xermeade lle preguntaron  se dende o Concello se sabía algo 

máis da prolongación da autovía cara A Estrada. 

 

A sra. Lemus di que no proxecto de orzamentos da Xunta deste ano non esta 

contemplado. 

 

A sra. Vázquez aclara que alí parece ser que hai un par de veciños aos que lles pilla 

bastante terreo e foron os que lle preguntaron polo tema das obras. 

 

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

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

acta, do que eu, secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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