A C T A 3/2018
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
– 4 DE ABRIL DE 2018 –

Na Casa do Concello, a catro de abril de dous mil dezaoito, reúnense en primeira
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo
a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a sesión
ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.

ASISTENTES:
Alcalde:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Concelleiros/as:
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D.ª Concepción García Vázquez
D. Xurxo Francos Liñares
D. 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
Non asiste, previa escusa:
D.ª María del Pilar Pérez Fagil
1

Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 28.02.2018
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 174/18 Á 284/18)
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 DE APROBACIÓN DA ORDENANZA
MUNICIPAL

REGULADORA

DAS

PRESTACIÓNS

MUNICIPAIS

DE

EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE TEO
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADHESIÓN AO CONVENIO POLO
QUE SE ESTABLECEN AS BASES DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E OS CONCELLOS DE AMES, BOQUEIXON, BRIÓN,
SANTIAGO

DE

COMPOSTELA,

TEO,

VALDODUBRA E

VEDRA PARA

REGULAR O PROXECTO “PARQUE COMPOSTELA RUPESTRE”
6.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEOANOVA E DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE SOBRE IMPOSIBILIDADE
DE SEGREGACIÓNS CON NOVO ACCESO NAS ESTRADAS AUTONÓMICAS E
PROVINCIAIS.
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE A RECUPERACIÓN DOS
DEREITOS E DO EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.
8.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEOANOVA E DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE PARA INSTAR AO
GOBERNO GALEGO A QUE IMPULSE UNHA MESA DE DIÁLOGO PARA O
TRANSPORTE PÚBLICO.
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9.- MOCIÓNS
10.- ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto.

O sr. alcalde desculpa a ausencia da concelleira de Son de Teo-Anova, D.ª Pilar Pérez
Fagil, por razóns familiares, pasándose a continuación a tratar os asuntos incluídos na
orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 28.02.2018.
O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 28 de febreiro de 2018.

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

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 174/18 Á 284/18).
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 23 de febreiro ata o 27 de
marzo de 2018, que comprenden os números 174 ao 284, 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.

3

“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
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 marzo de 2018
O alcalde,
Rafael C. Sisto Edreira”

O Pleno da Corporación dáse por enterado.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DAS PRESTACIÓNS MUNICIPAIS DE EMERXENCIA
SOCIAL DO CONCELLO DE TEO.
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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 19 de marzo de 2018, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social,
igualdade, participación veciñal e mocidade de 26 de marzo de 2018.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
O Concello de Teo, a través dos servizos sociais municipais, ten como unha das súas
funcións e tarefas a de proporcionar atención e axuda a persoas que atravesan unha
situación vital de dificultade, derivada, a meirande parte das veces, da imposibilidade
de facer fronte a determinados gastos que, ou ben son necesarios para o mantemento
dunha forma de vida compatible coa dignidade, á que toda persoa ten dereito, ou que
incluso son precisos, en determinadas ocasións, para a supervivencia.
De acordo co exposto, o Concello de Teo ten reguladas as axudas de emerxencia
social na Ordenanza Reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de
emerxencia social do Concello de Teo, publicada no BOP do 21 de novembro do ano
2.000 (nº 267).
Considerando que a visión social dos servizos sociais e a evolución no tratamento e
satisfacción das necesidades de emerxencia social fai necesario proceder a unha nova
regulación destas, que se adapte ao que lle pide a sociedade a unha Administración
eficaz e eficiente.
Considerando que a Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, no seu artigo
25.2 e) atribúe aos municipios a competencia propia de avaliación e información de
situacións de necesidade social e atención inmediata a persoas en situación ou risco
de exclusión social, debendo así mesmo terse en conta o previsto na Lei orgánica
4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a
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súa integración social (arts. 14.3 e 3) e artigo 2.2.a da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
De acordo co exposto proponse unha nova Ordenanza que regule esta materia e que,
cumprindo o disposto no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP), se adecúe aos
principios de boa regulación recollidos no citado artigo, tal e como se desprende no
preámbulo da ordenanza proposta.
Considerando que a Ordenanza en cuestión non vai ter un impacto significativo na
actividade económica nin impón obrigas relevantes aos destinatarios e destinatarias, e
que se trata dunha evolución no tratamento e satisfacción das necesidades de
emerxencia social con respecto á Ordenanza aprobada no seu día.
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 a Ordenanza municipal reguladora das prestacións
municipais de emerxencia social do Concello de Teo.
Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos da Corporación e na web municipal,
durante o prazo de 30 días, para a presentación de reclamacións. De non formularse
reclamacións durante a exposición pública, entenderase aprobada definitivamente a
citada Ordenanza.
Terceiro.- O texto integro da Ordenanza aprobada 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.
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“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS PRESTACIÓNS MUNICIPAIS DE
EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE TEO
PREÁMBULO
Os servizos sociais municipais teñen como unha das súas funcións e tarefas a de
proporcionar atención e axuda a persoas que atravesan unha situación vital de
dificultade, derivada, a meirande parte das veces, da imposibilidade de facer fronte a
determinados gastos que, ou ben son necesarios para o mantemento dunha forma de
vida compatible coa dignidade, á que toda persoa ten dereito, ou que incluso son
precisos, en determinadas ocasións, para a supervivencia.
O Concello de Teo tiña reguladas estas axudas na Ordenanza Reguladora da
prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social do Concello de
Teo, publicada no BOP 267, do 21 de novembro do ano 2.000. A visión social dos
servizos sociais e a evolución no tratamento e satisfacción das necesidades de
emerxencia social fai necesario proceder a unha nova regulación destas, que se adapte
ao que lle pide a sociedade, a unha administración eficaz e eficiente.
A súa competencia vén determinada de conformidade co previsto na Lei 7/1985,
reguladora das bases de réxime local, reformada pola Lei 27/2013 do 27 de
decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, que
atribúe aos municipios no artigo 25.2.e a competencia propia de avaliación e
información de situacións de necesidade social e atención inmediata a persoas en
situación ou risco de exclusión social.
Na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, especificamente
no artigo 21º.1º, indica que “son prestacións económicas do sistema galego de
servizos sociais as achegas en diñeiro, de carácter periódico ou de pagamento único,
que teñen como finalidade, entre outras, apoiar o coidado de menores, paliar situacións
transitorias de necesidade, garantir mínimos de subsistencia e reforzar procesos de
integración familiar e inclusión social”, entre elas, conforme ao artigo 21º.2, “b) As
axudas de emerxencia e necesidade social”
Finalmente, o artigo 14.3 da Lei orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e
liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social garante que “os
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estranxeiros, calquera que sexa a súa situación administrativa, teñen dereito aos
servizos e prestacións sociais básicas”, debendo entenderse e aplicarse os citados
dereitos conforme ás normas previstas no artigo 3 da mesma lei, nomeadamente a
condición de igualdade coas persoas de nacionalidade española e, nos dereitos
fundamentais, a interpretación conforme á Declaración Universal de Dereitos Humanos
e tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias vixentes en España.
De acordo co exposto redáctase o presenta Ordenanza 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 citado artigo. Os principios de necesidade e eficacia cúmprense, xa que é
de interese xeral recoller e regular os dereitos e deberes da veciñanza de Teo para
acceder a unha axuda de emerxencia social, e un regulamento municipal é a
ferramenta coa que conta a Corporación para facelo. O principio de proporcionalidade
está asegurado xa que non é unha medida que limite ningún tipo de dereitos nin impón
obrigas. A seguridade xurídica desta regulación fundaméntase na 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.
En desenvolvemento dos principios e obrigas anteriores, o Concello de Teo ten o
dereito e a responsabilidade de establecer e regular o conxunto de dereitos e recursos
municipais específicos dirixidos a persoas en situación de risco ou exclusión social, de
conformidade coa lexislación vixente.
A partir deste marco normativo xeral, o concello, como institución máis achegada á
cidadanía, debe promover e garantir políticas de integración e normalización dos
dereitos de todas as persoas que vivan en Teo, de maneira que poidan desfrutar de
todos os recursos e servizos que lles permitan levar unha vida digna.
Nunha situación de crise estrutural coma a actual increméntase a demanda de recursos
económicos e sociais, evidénciase a insuficiencia dos existentes, amplíase o perfil de
persoas solicitantes e aumentan as necesidades detectadas dende o concello de Teo,
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polo cal resulta preciso un novo instrumento normativo complementario das
ferramentas e prestacións autonómicas de inclusión social.
Este novo instrumento normativo artéllase respectando o marco normativo vixente en
materia de subvencións, nomeadamente a partir do artigo 2.2.a da Lei 9/2007, de 13
de xuño, de subvencións de Galicia, conforme ao cal non teñen o carácter de
subvención as prestacións previstas no artigo 2.4 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións, destinadas a persoas físicas, e as prestacións autonómicas de
natureza similar a estas ou de carácter asistencial, como veñen sendo o suposto das
prestacións reguladas na presente ordenanza.

TÍTULO I.
DISPOSICIÓNS XERAIS.
ARTIGO 1. OBXECTO.
Esta ordenanza ten por obxecto regular as prestacións municipais de emerxencia social
para a cidadanía do Concello de Teo que se atope en situación de vulnerabilidade
social ou risco de exclusión social.

ARTIGO 2. DEFINICIÓNS.
Para efectos desta ordenanza, entenderase por:
1.

Vulnerabilidade social: condición social de risco ou dificultade que inhabilita e
invalida de maneira inmediata ou no futuro as persoas afectadas para cubrir as
necesidades

básicas

como

alimentación,

coidados

hixiénicos

básicos,

mantemento da vivenda habitual, atención educativa e sociosanitaria.
2.

Situación ou risco de exclusión social: ausencia ou déficit grave de recursos
económicos, situación de desemprego, con concorrencia de factores de
exclusión, previstos na normativa estatal ou autonómica, cando supoña
especiais dificultades de integración social e laboral.

3.

Emerxencia social: situación de necesidade económica grave e urxente, con
afectación severa da saúde e o benestar dunha persoa ou dunha familia,
afectando especialmente á alimentación, vestido, vivenda, asistencia médica e
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servizos sociais básicos.
4.

Residencia colectiva: conxunto de persoas físicas que convivan nun mesmo
enderezo sen manter os vínculos dunha unidade de convivencia.

5.

Residente: persoa física que ten a súa residencia habitual no municipio de Teo.

6.

Unidade de convivencia ou unidade de convivencia independente: conxunto
de persoas físicas que convivan nun mesmo domicilio e manteñan con respecto
á persoa solicitante un vínculo por matrimonio ou relación análoga estable, por
adopción ou acollemento, ou por parentesco de consanguinidade ou afinidade
ata o cuarto e segundo grao, respectivamente. Asimilarase a descendente o fillo
ou a filla concibido ou concibida e computará, xa que logo, como membro da
unidade familiar. En ningún caso unha persoa poderá formar parte de máis
dunha unidade de convivencia. A unidade de convivencia non perderá esta
condición cando, por causa de forza maior, enfermidade grave, accidente ou
desafiuzamento, se vexa obrigada a compartir domicilio con outra, tras o previo
informe do/a traballador/a social municipal xustificativo das circunstancias
descritas.

ARTIGO 3. LÍMITES.
O outorgamento das prestacións previstas nesta ordenanza axustarase ás partidas de
gasto dos orzamentos municipais.
Para o caso de que se dese un incremento da necesidade social que xerase un gasto
municipal superior ao previsto habilitarase a aplicación orzamentaria que fose precisa,
sempre que houbese recursos financeiros de abondo para cubrir o citado gasto, de
acordo coa legalidade vixente en materia orzamentaria.

TÍTULO II.
DAS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL

ARTIGO 4. AS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL.
Considéranse prestacións de emerxencia social, para os efectos da presente
ordenanza, ao conxunto de prestacións económicas de carácter extraordinario e
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puntual, subsidiarias e complementarias dos servizos sociais previstos na lexislación
vixente, destinadas a atender situacións de urxencia sobrevidas que afecten a persoas
ou unidades de convivencia que non podan facer fronte a necesidades básicas.

ARTIGO 5. REQUISITOS DE ACCESO ÁS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA
SOCIAL.
Poderá ser perceptora das prestacións de emerxencia social a persoa que se atope
nunha situación de vulnerabilidade social e/ou en risco ou exclusión social e reúna os
seguintes requisitos:
1.

Vulnerabilidade ou situación de risco ou exclusión social. Ter sido
avaliado/a en situación de vulnerabilidade ou en risco ou exclusión social polos
servizos sociais municipais.

2.

Residencia habitual, real e efectiva en Teo. Estar empadroado/a e ter
domicilio real e efectivo no termo municipal de Teo cunha antigüidade mínima de
tres (3) meses, inmediatamente anteriores e continuados á data de presentación
da solicitude, agás as excepcións previstas na normativa autonómica de
inclusión social vixente en cada momento.

3.

Idade. Ter 18 anos cumpridos ou estar emancipado ou emancipada, agás as
excepcións previstas na normativa autonómica de inclusión social vixente en
cada momento.

4.

Circunstancias económicas. Presentar dificultades para a cobertura de
necesidades básicas e non dispor de recursos económicos suficientes na
unidade de convivencia. Para o cómputo deste límite de ingresos respectaranse
os requisitos establecidos para cada prestación.
 Consideraranse os ingresos da unidade de convivencia, derivados tanto do
traballo como do capital, así como calquera outro substitutivo destes.
 Considerarase o patrimonio da unidade de convivencia, incluíndo nel o
conxunto de bens e dereitos de contido económico dos que sexa titular ou
perceptor calquera membro, con dedución das cargas e gravames que
diminúan o seu valor, así como as débedas e obrigas persoais das que deba
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responder. Exclúese para todo caso a vivenda habitual da unidade de
convivencia.
 Non se considerarán como recursos económicos dos que dispón a unidade
de convivencia os que seguen:
a) Os

ingresos non regulares de escasa contía que unicamente resulten un

complemento de supervivencia.
b) Os

ingresos de carácter finalista dirixidos á formación regulada.

c) Os

ingresos por asistencia a cursos de formación non regulada, sempre

que pola súa natureza e menor contía se deduza que só remuneran os
gastos de asistencia ao curso ou incentivan a formación.
d) Os

ingresos dirixidos a paliar situacións de emerxencia social.

e) As

prestacións familiares por fillo ou filla menor a cargo xeradas polas

persoas integrantes da unidade de convivencia.
f)

As prestacións económicas e libranzas derivadas da Lei 39/2006, de 14
de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia.

5.

Unidade de convivencia independente. Ter constituída unha unidade de
convivencia independente.

6.

Protección ás persoas menores de idade. Acreditar a escolarización e
asistencia regular ao centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia
que estean en idade de escolarización obrigatoria.

A maiores, deberán cumprirse os requisitos específicos de cada prestación, e
xustificarase coa solicitude cada concepto para o cal se solicite, achegando a
documentación correspondente en función do tipo de prestación.
Os requisitos deberán reunirse no momento de presentar a solicitude e todos eles
deberán manterse durante todo o período en que a persoa estea percibindo a
prestación.
Excepcionalmente, e por causas obxectivamente xustificadas, poderán ser perceptoras
das prestacións de emerxencia social aquelas persoas nas cales, mesmo non
cumprindo todos os requisitos de inicio ou en calquera momento posterior, concorran
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circunstancias especiais das que se poida derivar para elas, ou para as persoas da
unidade de convivencia, unha situación de extrema necesidade que poña en perigo o
dereito á vida, á integridade física ou moral ou á saúde. Neste caso incorporarase ao
expediente un informe técnico dos servizos sociais municipais no que se xustificará a
concorrencia destas circunstancias.

ARTIGO 6. DOCUMENTACIÓN.
A documentación para achegar será a seguinte:
1.

Certificado de empadroamento da persoa solicitante, sen prexuízo das restantes
alternativas previstas pola normativa vixente en cada momento.

2.

Documento de identidade ou certificación literal de nacemento, sen prexuízo das
restantes formas de acreditación previstas pola normativa vixente en cada
momento.

3.

Acreditación da unidade de convivencia:
a)

En canto á composición de membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente.

b)

En canto á identidade dos membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente.

4.

Acreditación das circunstancias económicas da unidade de convivencia:
a)

Último recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens).

b)

Copia do contrato de alugueiro ou do préstamo hipotecario, e os últimos
xustificantes de pagamento.

c)

Xustificación de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade de
convivencia en idade laboral relativo aos últimos tres meses anteriores á
presentación da solicitude, en concreto e en relación con todos os membros
da unidade de convivencia:
 Informe de vida laboral.
 Follas de salario.
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 Certificación de percibir ou non prestacións económicas por parte do
Servizo Público de Emprego.
 Certificación de percibir ou non prestacións ou pensións por parte da
Seguridade Social.
 Autorización ao Concello para acceder ós datos tributarios debidamente
asinada por tódolos membros que formen parte da unidade familiar de
convivencia ou certificación dos mesmos expedida pola axencia tributaria.
 Extracto das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou
depósitos sobre os movementos bancarios existentes nos tres (3) meses
anteriores á solicitude.
 Declaración xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas
polo

mesmo

concepto

polas

distintas

administracións

públicas

competentes ou institucións privadas.
 Cando non se poidan acreditar documentalmente todos ou algúns destes
documentos, declaración responsable de ingresos explicando os motivos
concretos polos cales non se pode achegar cada documento concreto.
1.

No caso de padecer enfermidade, informe médico emitido polo sistema público de
saúde que acredite tal circunstancia.

2.

Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se é o caso.

3.

Calquera

outra

documentación

acreditativa

da

situación

de

necesidade

determinante da solicitude.
4.

Certificación expedida polo centro escolar acreditativa da escolarización e asistencia
regular ao centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia que estean en
idade de escolarización obrigatoria.

5.

Calquera outra documentación que se considere pertinente para avaliar a situación
de vulnerabilidade, risco ou exclusión social, en particular a que acredite a pertenza
a un colectivo considerado en situación de risco ou exclusión social pola normativa
autonómica vixente en cada momento.
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Durante a tramitación poderanse pedir cantos datos ou documentos sexan necesarios
á propia persoa solicitante ou a outras persoas ou entidades públicas ou privadas,
previa autorización desta.
A negativa ou imposibilidade de facilitar datos ou documentos non eximirá da obriga de
efectuar proposta e ditar resolución, sen prexuízo de poder tomar en consideración esa
negativa á hora de efectuar a avaliación.

ARTIGO 7. PRESTACIÓN PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
1. Concepto: prestación económica destinada a cubrir as necesidades básicas de
carácter xeral indispensables para a vida diaria, entre outras, alimentación diaria,
vestido, e coidados básicos das persoas da unidade de convivencia.
2. Prestación económica.


Límite de recursos:
Nº. MEMBROS
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LIMITE DE INGRESOS
(% SOBRE IPREM)
100,00%

2

110,00%

3

120,00%

4

130,00%

5

140,00%

6 ou máis

150,00%

Para o cómputo do límite de ingresos descontarase o alugueiro ou hipoteca até un
máximo do 60% do IPREM.


Contía máxima a percibir:
Nº. MEMBROS
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

CONTÍA MÁXIMA QUE SE PODE
PERCIBIR
(% SOBRE IPREM)
20,00%

2

29,00%

3

38,00%
15

4

47,00%

5

56,00%

6 ou máis

+9 % do IPREM por cada membro
adicional

A prestación económica para cobertura de necesidades básicas aboarase a través
dunha tarxeta de crédito coa que se poderán adquirir os produtos básicos de
alimentación e hixiene persoal nos establecementos acordados co Concello de Teo.
Con carácter xeral quedan excluídos da compra coa citada tarxeta os seguintes:
 As bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas e enerxéticas e os refrescos,
 As carnes, peixes e mariscos de primeira categoría,
 Os produtos “gourmet”,
 Produtos de pastelería e alta repostería,
 Cosméticos e perfumes,
 Calquera outro que determinen os servizos sociais.
Esta prestación poderá concederse por un período máximo de seis (6) meses por
cada unidade de convivencia e ano natural.
3. Documentación: a documentación xeral do artigo 7 desta ordenanza, máis a
específica acreditativa do gasto ou necesidade concreta para os cales se solicita a
prestación económica.

ARTIGO 8. PRESTACIÓN PARA MANTEMENTO E USO DA VIVENDA.
1. Concepto: En relación coa vivenda que sexa residencia habitual, real e efectiva de
quen a solicita, e sempre que estea situada dentro do termo municipal de Teo,
entenderanse como gastos ou axudas os dous seguintes:
a)

Gastos asociados ao alugamento de vivenda, pagamento da cota de
préstamo hipotecario da vivenda ou pagamento da habitación en vivenda
compartida ou similares.

b)

Axudas asociadas ao contrato de nova vivenda en alugueiro, cando supoña
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un desembolso inicial extraordinario.
2. Límite de recursos da unidade de convivencia:
Nº. MEMBROS
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% SOBRE IPREM)
100,00%

2

110,00%

3

120,00%

4

130,00%

5

140,00%

6 ou máis

150,00%

3. Contía e límite temporal:
Para calcular a contía máxima a aboar teranse en conta os seguintes criterios:
a)

Por gastos asociados a alugueiro de vivenda, pagamento da cota de préstamo

hipotecario da vivenda ou pagamento da habitación en vivenda compartida ou
similar, aboarase como máximo o 75% do gasto mensual de aloxamento, ata o
importe máximo do 85 % do IPREM, ou índice que o substitúa no caso de alugueiro
de vivenda ou habitación, e un 50% do IPREM no caso de tratarse de cotas
hipotecarias. Excepcionalmente, cando a unidade de convivencia non dispoña dos
ingresos suficientes para pagar a cantidade restante do gasto mensual de
alugamento, poderase aboar o 100% de dito gasto ata un máximo do 100% do
IPREM, previo informe social municipal que o xustifique. A duración desta
prestación non poderá ser superior a seis (6) meses, nun período de doce (12)
meses.
b)

Pola axuda á formalización de contrato de nova vivenda en alugamento,

aboarase un pagamento único do 100% ata o máximo do 75% do IPREM ou índice
que o substitúa; e só se poderá conceder unha prestación por este concepto nun
período de 3 anos.
4. Documentación: a documentación xeral do artigo 7 desta ordenanza, máis a
específica acreditativa do gasto ou necesidade concreta para o cal se solicita a
17

prestación económica.

ARTIGO 9. PRESTACIÓNS DE HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA, E
EQUIPAMENTO BÁSICO DE VIVENDA.
En relación coa vivenda que sexa residencia habitual, real e efectiva de quen a solicita,
e sempre que estea situada dentro do termo municipal de Teo, poderanse outorgar
prestacións para os seguintes conceptos:
1. HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA.
1.1. Prestacións para sufragar:
a) Débedas por subministro de luz e/ou gas que procedan dun impagamento
puntual.
b) Gastos asociados a altas de contratos de subministracións enerxéticas nunha
nova vivenda.
c) Gastos asociados á débeda de comunidade de propietarios, cando exista un
requirimento

por

parte

da

Comunidade

de

Propietarios

ou

risco

de

desafiuzamento por este motivo.
d) Gastos por endebedamento previo, relacionados co aloxamento habitual, que
sexa residencia real e efectiva, da persoa solicitante.
No caso de gastos asociados á acumulación de débedas de aloxamento e comunidade,
a concesión destas prestacións quedará condicionada a que por parte da persoa
perceptora se xustifique que a prestación contribúe á permanencia no domicilio
habitual, evitando situacións de desafiuzamento, acreditándose por algunha das
seguintes circunstancias:
 Queda cuberta a débeda porque dispón do 10 % restante para solucionala.
 Queda cuberta a débeda porque dispón de apoios económicos, dentro da rede
familia extensa, ámbito comunitario, ou outras prestacións públicas ou
prestacións de entidades de iniciativa social.
 Existe un acordo coa comunidade de propietarios, co/a propietario/a da vivenda,
coa entidade financeira ou con calquera outra acredora para aboar de xeito
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fraccionado o importe da débeda restante.
1.2. Límite de recursos da unidade de convivencia:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1
2
3
4
5
6 ou máis

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%
140,00%
155,00%
170,00%
185,00%
200,00%

1.3. Contía e límite temporal:
a)

Débedas por subministro de luz e/ou gas que proceda dun impagamento
puntual, aboaranse recibos impagados ata o 100% do gasto, ata un máximo do
100% do IPREM, ou índice que o substitúa durante un período dun (1) ano.

b)

Por gastos asociados a altas de contratos de subministracións enerxéticas de
vivenda, aboarase o 100% do gasto, ata un máximo do 100% do IPREM, ou
índice que o substitúa; e non poderá solicitarse dúas veces polo mesmo
concepto.

c)

Por gastos asociados a débedas da comunidade de propietarios, cando exista
un requirimento por parte da comunidade de propietarios ou risco de
desafiuzamento por este motivo, aboarase ata o 90% da débeda de
comunidade, ata un máximo do 200% do IPREM, ou índice que o substitúa; e só
se poderá conceder unha prestación por este concepto nun período de tres (3)
anos.

d)

Por gastos por endebedamento previo, relacionados co aloxamento habitual, que
sexa residencia real e efectiva, da persoa solicitante, aboarase o 90% da
débeda ata un máximo do 200% do IPREM, ou índice que o substitúa; e só se
poderá conceder unha prestación por este concepto nun período de tres (3)
anos.

1.4. Documentación: a documentación xeral do artigo 11 desta ordenanza, máis a
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acreditativa do gasto ou débeda concretos para os cales se solicita a prestación.

2. EQUIPAMENTO BÁSICO DE VIVENDA.
2.1. Concepto: prestacións non cubertas por outra administración pública ou entidade
privada, entendendo por estes os de mobiliario e electrodomésticos básicos.
2.2. Límite de recursos da unidade de convivencia independente:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou máis

200,00%

2.3. Contía e límite temporal: aboarase o 90 % do gasto até o máximo do 200% do
IPREM, ou índice que o substitúa. Só se poderá conceder unha prestación para o
equipamento básico da vivenda cada tres (3) anos, ou ben varias prestacións para
distintos conceptos dentro do período de tres (3) anos sempre e cando sumadas as
distintas concesións non se supere o referido límite máximo do gasto.
CONCEPTO
Lavadora
Frigorífico
Cociña
Termo de auga de 80
litros
Termo de auga de 50
litros
Estufa eléctrica
Estufa de gas
Caldeira de calefacción
Outros
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IMPORTE MÁXIMO(€)
300
300
250
250
150
75
125
600
600

2.4. Documentación: a documentación xeral do artigo 7 desta ordenanza, máis a
acreditativa do equipamento concreto para o cal se solicita a prestación.

ARTIGO 10. PRESTACIÓN PARA COBERTURA DE GASTOS FARMACÉUTICOS.
1. Concepto: prestacións, non cubertas por outra administración pública ou entidade
privada, para adquisición de menciñas na porcentaxe non cuberta polo sistema
sanitario, e daquelas non incluídas no sistema público de saúde.
2. Límite de recursos:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1
2
3
4
5
6 ou máis

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%
140,00%
155,00%
170,00%
185,00%
200,00%

3. Contía e límite temporal: 100% do custo ata un máximo do 100% do IPREM ou
índice que o substitúa. Duración máxima seis (6) meses nun período máximo de doce
(12) meses.
Excepcionalmente, se persisten as circunstancias e a necesidade farmacolóxica pode
prorrogarse outros 6 meses nun período de 12 meses. Neste caso incorporarase ao
expediente o informe social emitido pola traballadora social de referencia e a
prescrición médica que así o acrediten.

4. Documentación: a documentación xeral do artigo 7 de esta ordenanza, máis a
acreditación da súa prescrición polo persoal médico de referencia do sistema público
de saúde.

ARTIGO 11. OUTROS GASTOS EXCEPCIONAIS.
1. Concepto: gastos asociados a outras situacións de difícil previsión relacionadas con
colectivos de especial vulnerabilidade social.
Nestes supostos, será preceptivo que no informe social emitido polo traballador ou
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traballadora social de referencia quede acreditado e se avalíe especificamente a
excepcionalidade da situación e a súa extrema gravidade.
2. Límite de recursos da unidade de convivencia:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou máis

200,00%

3. Contía e límite temporal: aboarase o 90 % do gasto ata o máximo do 200% do
IPREM, ou índice que o substitúa; e só se poderá conceder unha prestación por este
concepto cada dous (2) anos.

4.Documentación: a documentación xeral do artigo 7 desta ordenanza, máis a
acreditativa da necesidade, realidade e importe do gasto excepcional para o cal se
solicita a prestación.

ARTIGO 12. PRESTACIÓNS DE FOMENTO DO DEREITO Á EDUCACIÓN PARA
ESTUDOS NON OBRIGATORIOS.
1. Concepto: gastos por mor de matrículas, materiais, desprazamentos, manutención
ou outros destinadas a preescolar, estudantes de formación profesional, nos seus
ciclos de grao medio e superior, bacharelato ou universidade do sistema educativo
público; e demais formación complementaria asociada a un itinerario de inclusión
cidadá.
2. Límite de recursos da unidade de convivencia independente: poderán ser
solicitadas por alumnos e alumnas cuxas unidades de convivencia non superen os
seguintes límites económicos:
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Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou máis

200,00%

Estas prestacións son incompatibles con calquera outra bolsa ou axuda, pública ou
privada, polo mesmo concepto.
3. Contía e límite temporal: aboarase un pagamento único anual por importe máximo
de:
CONCEPTO

IMPORTE (€)

Escolarización non obrigatoria de 0-6
anos
Estudos non universitarios
Estudos universitarios ou de postgrao
(primeira matrícula universitaria)
Formación complementaria asociada a
un itinerario de inclusión cidadá
Complemento por transporte interurbano
Complemento de manutención

400
100
Total do custo,
cun máximo de 1.000
200
200
200

As persoas perceptoras quedan obrigadas a solicitar a correspondente bolsa ou axuda
ao estudo na seguinte convocatoria, no caso de habela.
4. Documentación: a documentación xeral do artigo 7 desta ordenanza, máis a
matrícula do curso en vigor.

ARTIGO 13. INCOMPATIBILIDADES DAS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA
SOCIAL.
1. As prestacións de emerxencia social para cobertura de necesidades básicas do
artigo 7 desta ordenanza e as prestacións para mantemento e uso da vivenda do artigo
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8 desta ordenanza son incompatibles:
a) Coa Renda Social municipal da cal sexa perceptora a solicitante ou calquera
outra persoa da súa unidade de convivencia.
b) Coa Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA), ou prestación autonómica
que a substitúa da cal sexa perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da
súa unidade de convivencia, e son subsidiarias desta; sen prexuízo do anterior,
cando a persoa perceptora da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA),
ou prestación autonómica que a substitúa, non percibise o complemento de
alugueiro de dita prestación poderá compatibilizarse a percepción da citada
renda coa prestación de emerxencia social para mantemento e uso da vivenda
do artigo 8 desta ordenanza.
c) Calquera outro ingreso outorgado para a mesma finalidade, e do cal sexa
perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da súa unidade de
convivencia.
2. O resto de prestacións de emerxencia social desta ordenanza son incompatibles:
a)

Coas Axudas de Inserción Social (AIS) ou axudas autonómicas que as
substitúan, sempre e cando a prestación de emerxencia social solicitada e a
Axuda de Inserción Social (AIS) fosen para a mesma finalidade, e, ademais,
aquelas serán subsidiarias destas.

b)

Calquera outro ingreso outorgado para a mesma finalidade, e do cal sexa
perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da súa unidade de
convivencia.

3. Todas as prestacións de emerxencia social son compatibles entre elas.

ARTIGO 14. OBRIGAS DERIVADAS DO ACCESO A UNHA PRESTACIÓN DE
EMERXENCIA SOCIAL.
A persoa perceptora dunha prestación municipal de emerxencia social terá as
seguintes obrigas:
1.

Cumprir co disposto na resolución administrativa, en particular destinar a contía
económica da axuda á finalidade para a que esta foi concedida.
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2.

Xustificar suficientemente ante o concello o efectivo gasto da contía no concepto
para o cal se concedeu a prestación.

3.

Comunicar ao Concello calquera feito sobrevido posteriormente á solicitude en
relación con calquera dos requisitos, en particular:
a)

Calquera

cambio

relativo

ao

domicilio

e

residencia

habitual

(empadroamento ou residencia efectiva) da persoa perceptora, e das
persoas da súa unidade de convivencia.
b)

Acceso a un emprego ou prestación pública por parte da persoa
perceptora, ou de calquera das persoas da súa unidade de
convivencia.

c)

Modificación dos recursos económicos da persoa perceptora, ou de
calquera das persoas da súa unidade de convivencia que servisen de
base para o cálculo.

d)

Calquera modificación que afecte á composición da unidade de
convivencia independente.

e)

Calquera outra situación que puidese implicar a suspensión ou
extinción temporal ou definitiva de calquera prestación.

En todo caso, as comunicacións de modificación de datos deberán facerse no
prazo máximo de dez (10) días, contados a partir do momento en que
acaeceron os feitos sobrevidos dos que se trate, e por calquera medio que
permita ter constancia ao Concello de Teo.
4. Exercitar calquera dereito económico que puidese corresponder á persoa
perceptora ou ás persoas da súa unidade de convivencia, segundo a lexislación
vixente consonte, tanto con carácter previo á solicitude como durante o período
de percepción das prestacións.
5. Cantas outras obrigas deriven desta ordenanza e da normativa complementaria
vixente en cada momento.

ARTIGO 15. TRAMITACIÓN.
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A solicitude presentarase en calquera día do ano nos modelos formalizados
establecidos polo Concello de Teo, achegando a documentación correspondente,
preferentemente no rexistro municipal, sen prexuízo de poder ser presentada en
calquera lugar dos previstos na normativa de procedemento administrativo.
Informarase á persoa solicitante do seu dereito a non presentar documentos que xa se
atopen en poder do Concello de Teo, así como da posibilidade de autorizar a este para
obter a información e documentación sobre eles en poder de terceiros, en particular
das administracións públicas con competencias tributarias, laborais e de Seguridade
Social.

ARTIGO 16. RESOLUCIÓN.
A resolución de outorgamento corresponderá á Alcaldía. Deberá facer constar:
1. Contía da prestación.
2. Conceptos para os que se concede a prestación, no seu caso.
3. Límite temporal de concesión.
Poderá consistir nun pagamento único ou en varios.
A resolución poderá ser denegatoria polos seguintes motivos:
1. Non reunir os requisitos establecidos nesta ordenanza.
2. Falsear ou non permitir verificar a situación económica e social da unidade de
convivencia.
3. Non ter xustificado de conformidade outras rendas, subvencións ou axudas
concedida con anterioridade polo Concello de Teo.
4. Non existir consignación orzamentaria suficiente.
Denegada a prestación de emerxencia social por non existir consignación orzamentaria
suficiente, poderá ditarse posteriormente, e tras o cumprimento do requisito de
fiscalización previa, nova resolución estimatoria cando se aumente a dotación
orzamentaria por calquera causa ou cando se inicie un novo exercicio orzamentario e
exista crédito adecuado. Nestes casos, requirirase informe social municipal previo
acreditativo de que continúan inalterables as mesmas circunstancias, de feito e de
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dereito, da persoa solicitante e das restantes integrantes da unidade de convivencia no
momento de ser informada favorablemente a concesión da prestación.

ARTIGO 17. DURACIÓN MÁXIMA DO PROCEDEMENTO.
O procedemento terá unha duración máxima de tres (3) meses desde a solicitude,
podendo de oficio ou por petición de persoa interesada solicitarse unha ampliación de
prazos nos termos previstos na normativa administrativa xeral vixente en cada
momento.
Se transcorrido ese prazo non tivese recaído resolución expresa, a solicitude
entenderase desestimada.
Como excepción, para as prestacións para cobertura de necesidades básicas e para
mantemento e uso da vivenda, os Servizos Sociais do Concello, unha vez achegada
toda a documentación, elaborarán no prazo máximo de 10 días hábiles o informe e
proposta de resolución, e logo da resolución poderá ser efectuado o pagamento de
maneira anticipada.

ARTIGO 18. TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.
A tramitación simplificada do procedemento será posible nos termos previstos na
normativa administrativa xeral.

ARTIGO 19. RECURSOS.
Contra a resolución recaída poderá formularse recurso de reposición diante do mesmo
órgano que a ditou ou directamente recurso contencioso administrativo.

ARTIGO 20. PAGAMENTO.
Para o caso de ser estimatoria a resolución, poderá efectuarse o pagamento
inmediatamente.
Cando conste no expediente de concesión declaración da titular autorizando a cesión
do seu dereito de crédito en favor dun terceiro/a previamente identificado/a
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procederase ao pagamento directo polo Concello a ese terceiro/a, ou á entidade ou
entidades colaboradoras do Concello coas que este teña subscrito convenio para a
provisión e prestación de bens e produtos de alimentación, hixiene, roupa e calzado
mediante sistema de vales, bonos canxeables, tarxetas ou outro sistema similar. Neste
último suposto, o pagamento efectuarase facilitando á perceptora unha tarxeta
municipal onde conste cargado o importe correspondente a cada pagamento.
O pagamento poderá consistir nun pagamento único ou en varios, nos termos
acordados na resolución de outorgamento.

ARTIGO 21. XUSTIFICACIÓN
Cada prestación xustificarase por medio das correspondentes facturas e demais
documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou
con eficacia administrativa e, no seu caso, mediante a documentación acreditativa do
pago. A xustificación terá lugar dentro do prazo máximo de dous (2) meses posteriores
a cada pagamento.

ARTIGO 22. REINTEGRO.
Procederase ao reintegro das cantidades percibidas e, no seu caso, á esixencia dos
xuros de mora correspondentes dende a data de abono ata a data en que se acorde a
procedencia do reintegro, cando se produza algunha das causas que se establecen na
presente ordenanza.
A obriga de reintegro tamén será de aplicación no caso de que a persoa perceptora
tivera percibido indebidamente ou en contía indebida a prestación municipal.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, e rexerase polas disposicións xerais
sobre procedementos administrativos contidas no título IV da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O órgano competente para adoptar a resolución de reintegro total ou parcial de
importes percibidos será o órgano que concedeu a prestación.
A resolución pola que se determine a obriga do reintegro da prestación será motivada,
con indicación expresa da causa que orixina o deber de reintegro, indicará a contía que
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debe reintegrarse e o prazo voluntario para o seu ingreso, coa advertencia de que de
non efectuar o reintegro no prazo concedido, procederase pola vía de constrinximento.
Contra a resolución recaída poderá formularse recurso de reposición diante do mesmo
órgano que a ditou ou, directamente, recurso contencioso administrativo.
A obriga de reintegro será independente das sancións que, no seu caso, resulten
esixibles.
Para os efectos previstos nos parágrafos anteriores, o Concello de Teo poderá recorrer
de oficio á compensación ou desconto das contías indebidamente percibidas.
As contías que se obteñan, durante cada exercicio orzamentario, pola devolución e a
compensación de prestacións indebidas deberán destinarse á cobertura das
prestacións económicas reguladas na presente ordenanza nos termos establecidos nas
bases de execución do orzamento.

ARTIGO 23. SUSPENSIÓN, REVISIÓN E EXTINCIÓN.
As

prestacións

de

emerxencia

social

poderán

ser

revisadas,

suspendidas

temporalmente ou extinguidas definitivamente no caso de existir indicios obxectivos de
ter perdido, temporal ou definitivamente, os requisitos para o seu outorgamento, ou no
caso de non cumprir algunha das obrigas previstas nesta ordenanza e no resto da
normativa de aplicación.
No caso da perda temporal dalgún dos requisitos esixidos suspenderase a prestación
se a previsión é que a temporalidade pola que se prevé que se alongue a dita
circunstancia sexa igual ou inferior a 6 meses. No caso de que o tempo de perda
dalgún dos requisitos sexa maior a 6 meses extinguirase o dereito á percepción da
prestación de emerxencia social municipal.
O procedemento de suspensión, revisión ou extinción farase previa audiencia da
persoa interesada, que deberá verificarse seguindo os trámites previstos na normativa
xeral do procedemento administrativo común, podendo acordarse a suspensión do
pagamento da prestación ou retención de pagamentos durante dous meses, ata a
resolución de dito procedemento, que decidirá sobre o restablecemento da percepción
da prestación, modificación ou extinción.
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A percepción da prestación reiníciase ao concluír o prazo de suspensión por
desaparición da causa ou causas determinantes da suspensión.
A competencia para a resolución do procedemento polo que se acorda a suspensión,
restablecemento e no seu caso modificación ou extinción corresponderá á Alcaldía.
Contra a resolución recaída poderá formularse recurso de reposición diante do mesmo
órgano que a ditou ou directamente recurso contencioso administrativo.

ARTIGO 24. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS ADMINISTRATIVAS.
O réxime de infraccións e sancións será o recollido nos Títulos IX e X da Lei 13/2008,
do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
O procedemento será tramitado conforme ao disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas.
A competencia para a resolución dos procedementos sancionadores corresponderá á
Alcaldía, con competencias en materia de servizos sociais.
A imposición de calquera sanción será, en todo caso, independente da obriga de
reintegro das prestacións indebidamente percibidas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA. Modificación de límites cuantitativos.
O Pleno da Corporación poderá modificar os límites máximos de ingresos admisibles
para a renda social municipal e as prestación de emerxencia social, así como as súas
contías. A resolución modificativa será publicada na sede electrónica da Corporación e
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, e producirá efectos desde a antedita
publicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Instrucións. A Alcaldía-Presidencia, ou
concelleira/o en quen delegue, é o órgano municipal facultado para ditar cantas
instrucións resulten necesarias para a adecuada interpretación, desenvolvemento e
aplicación desta ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA. Igualdade de xénero. Dentro da unidade de
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convivencia, en caso de igualdade preferirase á muller como titular do dereito para o
caso de resultar posible dentro dos límites desta ordenanza e sempre que non supoña
perda de dereitos para esa unidade de convivencia ou discriminación por ese motivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Tramitacións derivadas da Ordenanza
reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia
social do Concello de Teo. Os expedientes en tramitación derivados de prestación de
servizos sociais e de promoción e reinserción social iniciados ao abeiro da Ordenanza
reguladora da prestación municipal de axudas de emerxencia social do Concello de
Teo continuarán a súa tramitación ata a súa terminación de acordo coas normas
previstas na citada ordenanza.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA. Derrogación normativa.
Queda derrogada a Ordenanza Reguladora da Prestación Municipal de axudas para
situacións de emerxencia social do Concello de Teo, publicada no BOP 267, do 21 de
novembro do ano 2000.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.
A presente Ordenanza 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.

Teo, 19 de marzo de 2018
O alcalde
Rafael C. Sisto Edreira

ANEXOS:
1.

Solicitude de prestación municipal de emerxencia social.

2.

Informe social para a valoración da solicitude.

3.

Informe de seguimento.
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ANEXO 1
SOLICITUDE DE PRESTACIÓN MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e
Apelidos

NIF/NIE

Rúa
Bloque

Nº
Andar

Porta

Correo
electrónico

Data de
nacemento
Teléfono
Selo
de de Rexistro
contacto
Nacionalidade

REPRESENTANTE LEGAL
Nome e
Apelidos

NIF/NIE

Rúa
Bloque

Nº
Andar

Porta

Correo
electrónico

Data de
nacemento
Teléfono de
contacto
Nacionalidade

EXPÓN:
Que tendo coñecemento da existencia do programa de emerxencia social municipal do
Concello de Teo
SOLICITA:
A participación no devandito programa, a través das seguintes prestacións:
PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
PARA
MANTEMENTO E
USO DA VIVENDA
PRESTACIÓNS
DE
EMERXENCIA PARA
SOCIAL
HABITABILIDADE E
POBREZA
ENERXÉTICA

Gastos asociados a alugueiro,
pagamento da cota de préstamo
hipotecario ou pagamento da habitación.
Gastos asociados ao contrato de nova
vivenda
Débedas asociadas á pobreza enerxética
Gastos por altas de subministro
enerxético en nova vivenda
Gastos por débedas da comunidade de
propietarios
Gastos por endebedamento previo
relacionados co aloxamento habitual
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PARA
EQUIPAMENTO
BÁSICO DA
VIVENDA
(especificar)
GASTOS
FARMACÉUTICOS
OUTROS GASTOS
EXCEPCIONAIS
(especificar)
PRESTACIÓNS DE
FOMENTO DO
DEREITO Á
EDUCACIÓN PARA
ESTUDOS NON
OBRIGATORIOS

Escolarización non obrigatoria de 0-6
anos
Estudos non universitarios
Estudos universitarios ou de postgrao
Formación complementaria asociada a
un itinerario de inclusión cidadá
Complemento por transporte interurbano
Complemento de manutención

DATOS DA ENTIDADE FINANCEIRA PARA O ABONO
Autorizo o ingreso da prestación concedida na entidade bancaria:
NOME DA ENTIDADE
_____________________________________________________
IBAN
A favor de:____________________________________________________________
Teo, ___ de _______________ 20__

O/A
solicitante/representante__________________________________________________

DECLARACIÓN E COMPROMISO DO/A SOLICITANTE E MEMBROS DA UNIDADE
DE CONVIVENCIA MAIORES DE IDADE
a) Declaro que son certos os datos da presente solicitude
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b) Declaro ter solicitado ante o organismo correspondente todas as prestacións
públicas ás que poda ter dereito
c) Quedo enterado/a das obrigas do art. 14 da ordenanza que regula as
prestacións de emerxencia social municipal do Concello de Teo, en particular a
obriga de comunicar ao Concello de Teo calquera variación que puidese
producirse nas miñas circunstancias persoais ou de membros da miña unidade
de convivencia en relación a o domicilio, ingresos, convivencia, residencia ou
calquera outra; no prazo máximo de 10 días dende o momento da variación.
d) Declaro coñecer que o incumprimento das obrigas anteriores determinarán a
extinción da prestación.
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE MAIORES DE IDADE
a) Certificado de empadroamento da persoa solicitante, sen prexuízo das restantes
alternativas previstas pola normativa vixente en cada momento.
b) Documento de identidade ou certificación literal de nacemento, sen prexuízo das
restantes formas de acreditación previstas pola normativa vixente en cada
momento.
c) Acreditación da unidade de convivencia:
a) en canto á composición de membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente
b)en canto á identidade dos membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente
4. Acreditación das circunstancias económicas da unidade de convivencia:
a) Último recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens)
b) Copia do contrato de alugueiro ou do préstamo hipotecario, e os últimos
xustificantes de pagamento.
c) Xustificación de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade de
convivencia en idade laboral relativo aos últimos tres meses anteriores á
presentación da solicitude, en concreto e en relación con todos os membros da
unidade de convivencia:
-Informe de vida laboral.
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-Follas de salario.
-Certificación de percibir ou non prestacións económicas por parte do
Servizo Público de Emprego.
-Certificación de percibir ou non prestacións ou pensións por parte da
Seguridade Social.
-Autorización ao Concello para acceder ós datos tributarios debidamente
asinada por tódolos membros que formen parte da unidade familiar de
convivencia ou certificación dos mesmos expedida pola axencia tributaria.
-Extracto das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou
depósitos sobre os movementos bancarios existentes nos tres (3) meses
anteriores á solicitude.
-Declaración xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas
polo

mesmo

concepto

polas

distintas

administracións

públicas

competentes ou institucións privadas.
d) Cando non se poidan acreditar documentalmente todos ou algúns destes
documentos, declaración responsable de ingresos explicando os motivos concretos
polos cales non se pode achegar cada documento concreto.
5. No caso de padecer enfermidade, informe médico emitido polo sistema público de
saúde que acredite tal circunstancia.
6. Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se é o caso.
7. Calquera

outra

documentación

acreditativa

da

situación

de

necesidade

determinante da solicitude.
8. Certificación expedida polo centro escolar acreditativa da escolarización e asistencia
regular a centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia que estean en
idade de escolarización obrigatoria.
9. Calquera outra documentación que se considere pertinente para avaliar a situación
de vulnerabilidade, risco ou exclusión social, en particular a que acredite a pertenza
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a un colectivo considerado en situación de risco ou exclusión social pola normativa
autonómica vixente en cada momento.
10. Documentación xustificativa da necesidade específica e o gasto concreto para o
que se solicite a prestación de emerxencia social.

ANEXO 2
INFORME DE SEGUIMENTO DO ITINERARIO DE INCLUSIÓN CIDADÁ
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e
Apelidos
Rúa

Nº

Bloque

Andar

Porta

Correo
electrónico

NIF/NI
E
Data de
nacemento
Teléfono de
contacto
Nacionalidade

Actualmente o solicitante realiza as actuacións destinadas a acadar os obxectivos
recollidos nas seguintes Areas de Intervención:
3. AREAS DE INTERVENCIÓN
AREA

OBXECTIVOS

ACTUACIÓNS

Persoal e/ou
familiar
Formativa e/ou
laboral
Sociosanitaria
Social e relacional
Vivenda
Legal e
administrativa
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Observacións

O que se informa para os efectos do establecido na Ordenanza reguladora de renda
social municipal do Concello de Teo
Teo, ___ de ___________________de 20__.
A traballadora social, colexiada: ___
Asdo.: _______________________

ANEXO 3
INFORME SOCIAL PARA ACCESO A PRESTACIÓN MUNICIPAL DE EMERXENCIA
SOCIAL
INFORME EMITIDO POR
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e
NIF/NIE
Apelidos
Data de
Rúa
Nº
nacemento
Teléfono de
Bloque
Andar
Porta
contacto
Correo
Nacionalidade
electrónico
1. RESIDENCIA E EMPADROAMENTO
Residencia habitual, real e efectiva no Concello de Teo 3 meses antes da
solicitude:
Si Non
Observacións

2. COMPOSICIÓN DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
PARENTESCO
/ RELACIÓN

NOME E APELIDOS

DNI / NIE /
PASAPORTE
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DATA DE
NACEMENTO

SITUACIÓN
ACTUAL (*)

(*) Especificar situación laboral das persoas en idade laboral e situación escolar no caso de
menores escolarizados.
Observacións

3. CONDICIÓNS ECONÓMICAS DO/A SOLICITANTE E DA UNIDADE DE
CONVIVENCIA

3.1 Ingresos procedentes de pensións ou rendas derivadas do traballo
RECURSOS
Nº.1
ECONÓMICOS PROCEDENCIA (3)
APELIDOS E NOME (1)
(2)
1
2
3
4
…
TOTAL PARCIAL (últimos 3 meses)
TOTAL PARCIAL MENSUAL 3.1
- Inclúe ao solicitante. Indicar só aqueles membros que posúen ingresos.
- Consignar a suma dos recursos económicos ou ingresos obtidos
mensualmente (incluíndo a prorrata de pagas extras) sempre que sexan
recursos computables de conformidade co art. 5 da Ordenanza das prestacións
municipais de emerxencia social do Concello de Teo
- Indicar a procedencia dos recursos económicos ou ingresos obtidos:
prestación, subsidio, traballo por conta allea, traballo por conta propia, etc. nos
últimos tres meses á data de elaboración do informe social.
3.2 Ingresos derivados do Patrimonio (art. 5 da ordenanza de prestacións
municipais de emerxencia social do Concello de Teo)
Consignar o patrimonio que posúe calquera membro da unidade de convivencia.
Indicar se está en situación de embargo e acreditalo documentalmente.
CONCEPTO
Bens Inmobles
(diferentes da
vivenda habitual)
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VALOR

(1)
Depósitos (2)
Outros bens
TOTAL PARCIAL ANUAL
TOTAL PARCIAL MENSUAL 3.2
a) Valor catastral.
b) Contía depósito.

RECURSOS ECONÓMICOS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA 3.1+3.2 = _____Euros
Observacións

4. CONDICIÓNS DA VIVENDA
TIPO DE VIVENDA
Propia pagada
Alugada
Outros (especificar)

Propia hipoteca
Cedida en uso
Custo mensual

Equipamento básico

Condicións de
habitabilidade
Outras observacións

5. DIAGNÓSTICO PROFESIONAL
1. (Avaliación da situación de vulnerabilidade, risco ou exclusión social segundo o art.2
da Ordenanza de prestacións municipais de emerxencias sociais do Concello de Teo)
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6. PROPOSTA TÉCNICA
(Segundo a información exposta con anterioridade e a documentación presentada pola
persoa solicitante, formúlase a seguinte proposta técnica)
PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL
CONCEPTO
Cobertura
de Manutención, vestido e
necesidades básicas
coidados básicos
Gastos
alugueiro,
pagamento
cota
hipotecaria,
alugueiro
Mantemento e uso da habitación
vivenda
Contrato
alugueiro
nova vivenda

PROCEDE
CONCESIÓN
CONDICIÓNS DA PRESTACIÓN
Contía:
Duración:
Si
Motivo: Incumprimento do artigo
Non
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Si
Motivo: Incumprimento do artigo
Non
da Ordenanza

Non
Si

Débedas asociadas á
pobreza enerxética

Habitabilidade e
pobreza enerxética

Equipamento básico da
vivenda (especificar)

Non
Si

Gastos por altas de
subministro enerxético
en nova vivenda
Gastos por débedas da
comunidade de
propietarios
Gastos por
endebedamento previo
relacionados co
aloxamento habitual
Descrición:

Non
Si
Non
Si
Non
Si
Non

Descrición:

Si

Gastos farmacéuticos
Outros gastos
excepcionais
(especificar)

Si

Non
Descrición:

Si
Non

Escolarización
non
obrigatoria 0-6 anos
Estudos
non
universitarios
Prestacións de fomento
Estudos
universitarios
do dereito á educación
ou de posgrao
para estudos non
obrigatorios
Formación
complementaria
asociada a un Itinerario
de inclusión
Complemento
de
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Si
Non
Si
Non
Si
Non
Si

Contía:
Motivo: Incumprimento do artigo
da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza Garantía Básica
Cidadá
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:

Duración:

PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL
PROCEDE
CONCESIÓN

CONCEPTO
transporte interurbano
Complemento
manutención

Non
de

Si
Non

CONDICIÓNS DA PRESTACIÓN
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza
Contía:
Duración:
Motivo: Incumprimento do artigo
____ da Ordenanza

O que se informa para os efectos do establecido na Ordenanza reguladora das
prestacións municipais de emerxencia social do Concello de Teo
Teo, ___ de ___________________de 20__.
A traballadora social, colexiada: _____
Asdo.: _______________________
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
A información aquí contida e transmitida atópase sometida a segredo profesional. É
confidencial, para uso exclusivo da tramitación deste expediente e para a súa
utilización específica, de acordo co disposto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de
dereito ao honor, á intimidade persoal, familiar e á propia imaxe e na Lei orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).
A información, o diagnóstico e a valoración técnica que se formula neste informe
refírese única e exclusivamente á situación que existe no momento en que se
asina, sen que por iso se poida extrapolar a outras circunstancias”.

O sr. Iglesias explica que, detectado un erro, resulta preciso facer unha emenda nos
artigos nos que se recolle a documentación a presentar para cada tipo de prestación,
concretamente os artigo 7.3, 8.4, 9 puntos 1.4 e 2.4, 10.4, 11.4 e 12.4. Nos artigos
citados faise unha remisión á documentación xeral do artigo 7 da ordenanza (agás no
artigo 9.1.4 no que esa remisión é ao artigo 11), cando dita remisión debe referirse ao
artigo 6.

Aclara o sr. Iglesias, referíndose ao artigo 13, que no mesmo se recolle a
incompatibilidade das prestacións de emerxencia social, e aparece a incompatibilidade
coa renda social municipal. Aclara que aínda que en Teo non existe dita renda social,
de momento, porén introduciuse para non ter que cambiar o Regulamente no caso de
que, tras un estudo longo sobre as posibilidades de financiamento e a sostenibilidade
dunha renda, se faga nos próximos meses. Aclara que, como no caso de non existir
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non vai a producirse a incompatibilidade, preferiuse deixar así o texto de forma que non
houbera que introducir unha modificación no Regulamento nos próximos meses.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández,
di que ten claro que é preciso unha actualización da ordenanza vixente, que é do ano
2000. En todo caso ten presente que unha vez aprobada a ordenanza inicialmente, se
vai a someter a un período de exposición pública, de 30 días, e se non se presentan
alegacións quedará aprobada definitivamente. Sinala o sr. Fernández que, tendo isto
claro, se vaia a abster á expensas do que aconteza no período de exposición pública.

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen anuncia o apoio do seu grupo.

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu
grupo, D.ª María Dolores Nariño Facal.

A sra. Nariño sinala que comparte un pouco o argumento do sr. Fernández de que a
necesidade é evidente, sobre todo neste tipo de axudas que son moi importantes para
colectivos en concreto, con necesidades moi concretas, compartindo tamén que o seu
grupo se vai a abster.

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

A continuación procédese a someter a votación a emenda plantexada polo sr. Iglesias
consistente en corrixir a referencia que se fai ao artigo 7 da ordenanza nos artigos 7.3,
8.4, 9.2.4, 10.4, 11.4 e 12.4, e ao artigo 11 no artigo 9 1.4, substituíndose polo artigo 6.

Sometida a votación a emenda formulada polo sr. Iglesias, obtense o seguinte
resultado:
Votos a favor – 15 (6 Son de Teo-Anova, 7 PP e 2 PSdeG-PSOE).
Votos en contra – 0
Abstencións – 1 (1 grupo mixto).
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De acordo co resultado da votación, sométese a votación a moción do conxunta
ditaminada, coa emenda aprobada.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con oito votos a favor (6
Son de Teo-Anova e 2 PSdeG-PSOE) e oito abstencións (7 PP e 1 grupo mixto),
acorda:
Primeiro.-

Aprobar

inicialmente

a

Ordenanza

municipal

reguladora

das

prestacións municipais de emerxencia social do Concello de Teo.
Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos da Corporación e na web
municipal, durante o prazo de 30 días, para a presentación de reclamacións. De
non formularse reclamacións durante a exposición pública, entenderase
aprobada definitivamente a citada Ordenanza.
Terceiro.- O texto integro da Ordenanza aprobada 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.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS PRESTACIÓNS MUNICIPAIS DE
EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE TEO
PREÁMBULO
Os servizos sociais municipais teñen como unha das súas funcións e tarefas a de
proporcionar atención e axuda a persoas que atravesan unha situación vital de
dificultade, derivada, a meirande parte das veces, da imposibilidade de facer fronte a
determinados gastos que, ou ben son necesarios para o mantemento dunha forma de
vida compatible coa dignidade, á que toda persoa ten dereito, ou que incluso son
precisos, en determinadas ocasións, para a supervivencia.
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O Concello de Teo tiña reguladas estas axudas na Ordenanza Reguladora da
prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social do Concello de
Teo, publicada no BOP 267, do 21 de novembro do ano 2.000. A visión social dos
servizos sociais e a evolución no tratamento e satisfacción das necesidades de
emerxencia social fai necesario proceder a unha nova regulación destas, que se adapte
ao que lle pide a sociedade, a unha administración eficaz e eficiente.A súa
competencia vén determinada de conformidade co previsto na Lei 7/1985, reguladora
das bases de réxime local, reformada pola Lei 27/2013 do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da Administración Local, que atribúe aos
municipios no artigo 25.2.e a competencia propia de avaliación e información de
situacións de necesidade social e atención inmediata a persoas en situación ou risco
de exclusión social.
Na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, especificamente
no artigo 21º.1º, indica que “son prestacións económicas do sistema galego de
servizos sociais as achegas en diñeiro, de carácter periódico ou de pagamento único,
que teñen como finalidade, entre outras, apoiar o coidado de menores, paliar situacións
transitorias de necesidade, garantir mínimos de subsistencia e reforzar procesos de
integración familiar e inclusión social”, entre elas, conforme ao artigo 21º.2, “b) As
axudas de emerxencia e necesidade social”
Finalmente, o artigo 14.3 da Lei orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e
liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social garante que “os
estranxeiros, calquera que sexa a súa situación administrativa, teñen dereito aos
servizos e prestacións sociais básicas”, debendo entenderse e aplicarse os citados
dereitos conforme ás normas previstas no artigo 3 da mesma lei, nomeadamente a
condición de igualdade coas persoas de nacionalidade española e, nos dereitos
fundamentais, a interpretación conforme á Declaración Universal de Dereitos Humanos
e tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias vixentes en España.
De acordo co exposto redáctase o presenta Ordenanza 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
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recollidos no citado artigo. Os principios de necesidade e eficacia cúmprense, xa que é
de interese xeral recoller e regular os dereitos e deberes da veciñanza de Teo para
acceder a unha axuda de emerxencia social, e un regulamento municipal é a
ferramenta coa que conta a Corporación para facelo. O principio de proporcionalidade
está asegurado xa que non é unha medida que limite ningún tipo de dereitos nin impón
obrigas. A seguridade xurídica desta regulación fundaméntase na 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.
En desenvolvemento dos principios e obrigas anteriores, o Concello de Teo ten o
dereito e a responsabilidade de establecer e regular o conxunto de dereitos e recursos
municipais específicos dirixidos a persoas en situación de risco ou exclusión social, de
conformidade coa lexislación vixente.
A partir deste marco normativo xeral, o concello, como institución máis achegada á
cidadanía, debe promover e garantir políticas de integración e normalización dos
dereitos de todas as persoas que vivan en Teo, de maneira que poidan desfrutar de
todos os recursos e servizos que lles permitan levar unha vida digna.
Nunha situación de crise estrutural coma a actual increméntase a demanda de recursos
económicos e sociais, evidénciase a insuficiencia dos existentes, amplíase o perfil de
persoas solicitantes e aumentan as necesidades detectadas dende o concello de Teo,
polo cal resulta preciso un novo instrumento normativo complementario das
ferramentas e prestacións autonómicas de inclusión social.
Este novo instrumento normativo artéllase respectando o marco normativo vixente en
materia de subvencións, nomeadamente a partir do artigo 2.2.a da Lei 9/2007, de 13
de xuño, de subvencións de Galicia, conforme ao cal non teñen o carácter de
subvención as prestacións previstas no artigo 2.4 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións, destinadas a persoas físicas, e as prestacións autonómicas de
natureza similar a estas ou de carácter asistencial, como veñen sendo o suposto das
prestacións reguladas na presente ordenanza.
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TÍTULO I.
DISPOSICIÓNS XERAIS.
ARTIGO 1. OBXECTO.
Esta ordenanza ten por obxecto regular as prestacións municipais de emerxencia social
para a cidadanía do Concello de Teo que se atope en situación de vulnerabilidade
social ou risco de exclusión social.

ARTIGO 2. DEFINICIÓNS.
Para efectos desta ordenanza, entenderase por:
1. Vulnerabilidade social: condición social de risco ou dificultade que inhabilita e
invalida de maneira inmediata ou no futuro as persoas afectadas para cubrir as
necesidades

básicas

como

alimentación,

coidados

hixiénicos

básicos,

mantemento da vivenda habitual, atención educativa e sociosanitaria.
2. Situación ou risco de exclusión social: ausencia ou déficit grave de recursos
económicos, situación de desemprego, con concorrencia de factores de
exclusión, previstos na normativa estatal ou autonómica, cando supoña
especiais dificultades de integración social e laboral.
3. Emerxencia social: situación de necesidade económica grave e urxente, con
afectación severa da saúde e o benestar dunha persoa ou dunha familia,
afectando especialmente á alimentación, vestido, vivenda, asistencia médica e
servizos sociais básicos.
4. Residencia colectiva: conxunto de persoas físicas que convivan nun mesmo
enderezo sen manter os vínculos dunha unidade de convivencia.
5. Residente: persoa física que ten a súa residencia habitual no municipio de Teo.
6. Unidade de convivencia ou unidade de convivencia independente: conxunto
de persoas físicas que convivan nun mesmo domicilio e manteñan con respecto
á persoa solicitante un vínculo por matrimonio ou relación análoga estable, por
adopción ou acollemento, ou por parentesco de consanguinidade ou afinidade
ata o cuarto e segundo grao, respectivamente. Asimilarase a descendente o fillo
ou a filla concibido ou concibida e computará, xa que logo, como membro da
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unidade familiar. En ningún caso unha persoa poderá formar parte de máis
dunha unidade de convivencia. A unidade de convivencia non perderá esta
condición cando, por causa de forza maior, enfermidade grave, accidente ou
desafiuzamento, se vexa obrigada a compartir domicilio con outra, tras o previo
informe do/a traballador/a social municipal xustificativo das circunstancias
descritas.

ARTIGO 3. LÍMITES.
O outorgamento das prestacións previstas nesta ordenanza axustarase ás partidas de
gasto dos orzamentos municipais.
Para o caso de que se dese un incremento da necesidade social que xerase un gasto
municipal superior ao previsto habilitarase a aplicación orzamentaria que fose precisa,
sempre que houbese recursos financeiros de abondo para cubrir o citado gasto, de
acordo coa legalidade vixente en materia orzamentaria.

TÍTULO II.
DAS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL

ARTIGO 4. AS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL.
Considéranse prestacións de emerxencia social, para os efectos da presente
ordenanza, ao conxunto de prestacións económicas de carácter extraordinario e
puntual, subsidiarias e complementarias dos servizos sociais previstos na lexislación
vixente, destinadas a atender situacións de urxencia sobrevidas que afecten a persoas
ou unidades de convivencia que non podan facer fronte a necesidades básicas.

ARTIGO 5. REQUISITOS DE ACCESO ÁS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA
SOCIAL.
Poderá ser perceptora das prestacións de emerxencia social a persoa que se atope
nunha situación de vulnerabilidade social e/ou en risco ou exclusión social e reúna os
seguintes requisitos:
1. Vulnerabilidade ou situación de risco ou exclusión social. Ter sido
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avaliado/a en situación de vulnerabilidade ou en risco ou exclusión social polos
servizos sociais municipais.
2. Residencia habitual, real e efectiva en Teo. Estar empadroado/a e ter
domicilio real e efectivo no termo municipal de Teo cunha antigüidade mínima de
tres (3) meses, inmediatamente anteriores e continuados á data de presentación
da solicitude, agás as excepcións previstas na normativa autonómica de
inclusión social vixente en cada momento.
3. Idade. Ter 18 anos cumpridos ou estar emancipado ou emancipada, agás as
excepcións previstas na normativa autonómica de inclusión social vixente en
cada momento.
4. Circunstancias económicas. Presentar dificultades para a cobertura de
necesidades básicas e non dispor de recursos económicos suficientes na
unidade de convivencia. Para o cómputo deste límite de ingresos respectaranse
os requisitos establecidos para cada prestación.
 Consideraranse os ingresos da unidade de convivencia, derivados tanto do
traballo como do capital, así como calquera outro substitutivo destes.
 Considerarase o patrimonio da unidade de convivencia, incluíndo nel o
conxunto de bens e dereitos de contido económico dos que sexa titular ou
perceptor calquera membro, con dedución das cargas e gravames que
diminúan o seu valor, así como as débedas e obrigas persoais das que deba
responder. Exclúese para todo caso a vivenda habitual da unidade de
convivencia.
 Non se considerarán como recursos económicos dos que dispón a unidade
de convivencia os que seguen:
a) Os

ingresos non regulares de escasa contía que unicamente resulten un

complemento de supervivencia.
b) Os

ingresos de carácter finalista dirixidos á formación regulada.

c) Os

ingresos por asistencia a cursos de formación non regulada, sempre

que pola súa natureza e menor contía se deduza que só remuneran os
gastos de asistencia ao curso ou incentivan a formación.
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d) Os

ingresos dirixidos a paliar situacións de emerxencia social.

e) As

prestacións familiares por fillo ou filla menor a cargo xeradas polas

persoas integrantes da unidade de convivencia.
f)

As prestacións económicas e libranzas derivadas da Lei 39/2006, de 14
de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia.

5. Unidade de convivencia independente. Ter constituída unha unidade de
convivencia independente.
6. Protección ás persoas menores de idade. Acreditar a escolarización e
asistencia regular ao centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia
que estean en idade de escolarización obrigatoria.
A maiores, deberán cumprirse os requisitos específicos de cada prestación, e
xustificarase coa solicitude cada concepto para o cal se solicite, achegando a
documentación correspondente en función do tipo de prestación.
Os requisitos deberán reunirse no momento de presentar a solicitude e todos eles
deberán manterse durante todo o período en que a persoa estea percibindo a
prestación.
Excepcionalmente, e por causas obxectivamente xustificadas, poderán ser perceptoras
das prestacións de emerxencia social aquelas persoas nas cales, mesmo non
cumprindo todos os requisitos de inicio ou en calquera momento posterior, concorran
circunstancias especiais das que se poida derivar para elas, ou para as persoas da
unidade de convivencia, unha situación de extrema necesidade que poña en perigo o
dereito á vida, á integridade física ou moral ou á saúde. Neste caso incorporarase ao
expediente un informe técnico dos servizos sociais municipais no que se xustificará a
concorrencia destas circunstancias.

ARTIGO 6. DOCUMENTACIÓN.
A documentación para achegar será a seguinte:
1.

Certificado de empadroamento da persoa solicitante, sen prexuízo das restantes
alternativas previstas pola normativa vixente en cada momento.
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2.

Documento de identidade ou certificación literal de nacemento, sen prexuízo das
restantes formas de acreditación previstas pola normativa vixente en cada
momento.

3.

Acreditación da unidade de convivencia:
a)

En canto á composición de membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente.

b)

En canto á identidade dos membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente.

4.

Acreditación das circunstancias económicas da unidade de convivencia:
a)

Último recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens).

b)

Copia do contrato de alugueiro ou do préstamo hipotecario, e os últimos
xustificantes de pagamento.

c)

Xustificación de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade de
convivencia en idade laboral relativo aos últimos tres meses anteriores á
presentación da solicitude, en concreto e en relación con todos os membros
da unidade de convivencia:


Informe de vida laboral.



Follas de salario.



Certificación de percibir ou non prestacións económicas por parte do
Servizo Público de Emprego.



Certificación de percibir ou non prestacións ou pensións por parte da
Seguridade Social.



Autorización ao Concello para acceder ós datos tributarios debidamente
asinada por tódolos membros que formen parte da unidade familiar de
convivencia ou certificación dos mesmos expedida pola axencia tributaria.



Extracto das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou
depósitos sobre os movementos bancarios existentes nos tres (3) meses
anteriores á solicitude.
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Declaración xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas
polo

mesmo

concepto

polas

distintas

administracións

públicas

competentes ou institucións privadas.


Cando non se poidan acreditar documentalmente todos ou algúns destes
documentos, declaración responsable de ingresos explicando os motivos
concretos polos cales non se pode achegar cada documento concreto.

1.

No caso de padecer enfermidade, informe médico emitido polo sistema público de
saúde que acredite tal circunstancia.

2.

Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se é o caso.

3.

Calquera

outra

documentación

acreditativa

da

situación

de

necesidade

determinante da solicitude.
4.

Certificación expedida polo centro escolar acreditativa da escolarización e asistencia
regular ao centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia que estean en
idade de escolarización obrigatoria.

5.

Calquera outra documentación que se considere pertinente para avaliar a situación
de vulnerabilidade, risco ou exclusión social, en particular a que acredite a pertenza
a un colectivo considerado en situación de risco ou exclusión social pola normativa
autonómica vixente en cada momento.

Durante a tramitación poderanse pedir cantos datos ou documentos sexan necesarios
á propia persoa solicitante ou a outras persoas ou entidades públicas ou privadas,
previa autorización desta.
A negativa ou imposibilidade de facilitar datos ou documentos non eximirá da obriga de
efectuar proposta e ditar resolución, sen prexuízo de poder tomar en consideración esa
negativa á hora de efectuar a avaliación.

ARTIGO 7. PRESTACIÓN PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
1. Concepto: prestación económica destinada a cubrir as necesidades básicas de
carácter xeral indispensables para a vida diaria, entre outras, alimentación diaria,
vestido, e coidados básicos das persoas da unidade de convivencia.
2. Prestación económica.
51



Límite de recursos:
Nº. MEMBROS
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LIMITE DE INGRESOS
(% SOBRE IPREM)
100,00%

2

110,00%

3

120,00%

4

130,00%

5

140,00%

6 ou máis

150,00%

Para o cómputo do límite de ingresos descontarase o alugueiro ou hipoteca até un
máximo do 60% do IPREM.


Contía máxima a percibir:
Nº. MEMBROS
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

CONTÍA MÁXIMA QUE SE PODE
PERCIBIR
(% SOBRE IPREM)
20,00%

2

29,00%

3

38,00%

4

47,00%

5

56,00%

6 ou máis

+9 % do IPREM por cada membro
adicional

A prestación económica para cobertura de necesidades básicas aboarase a través
dunha tarxeta de crédito coa que se poderán adquirir os produtos básicos de
alimentación e hixiene persoal nos establecementos acordados co Concello de Teo.
Con carácter xeral quedan excluídos da compra coa citada tarxeta os seguintes:
 As bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas e enerxéticas e os refrescos,
 As carnes, peixes e mariscos de primeira categoría,
 Os produtos “gourmet”,
 Produtos de pastelería e alta repostería,
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 Cosméticos e perfumes,
 Calquera outro que determinen os servizos sociais.
Esta prestación poderá concederse por un período máximo de seis (6) meses por
cada unidade de convivencia e ano natural.
3. Documentación: a documentación xeral do artigo 6 desta ordenanza, máis a
específica acreditativa do gasto ou necesidade concreta para os cales se solicita a
prestación económica.

ARTIGO 8. PRESTACIÓN PARA MANTEMENTO E USO DA VIVENDA.
1. Concepto: En relación coa vivenda que sexa residencia habitual, real e efectiva de
quen a solicita, e sempre que estea situada dentro do termo municipal de Teo,
entenderanse como gastos ou axudas os dous seguintes:
a)

Gastos asociados ao alugamento de vivenda, pagamento da cota de
préstamo hipotecario da vivenda ou pagamento da habitación en vivenda
compartida ou similares.

b)

Axudas asociadas ao contrato de nova vivenda en alugueiro, cando supoña
un desembolso inicial extraordinario.

2. Límite de recursos da unidade de convivencia:
Nº. MEMBROS
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% SOBRE IPREM)
100,00%

2

110,00%

3

120,00%

4

130,00%

5

140,00%

6 ou máis

150,00%

3. Contía e límite temporal:
Para calcular a contía máxima a aboar teranse en conta os seguintes criterios:
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a) Por gastos asociados a alugueiro de vivenda, pagamento da cota de préstamo
hipotecario da vivenda ou pagamento da habitación en vivenda compartida ou
similar, aboarase como máximo o 75% do gasto mensual de aloxamento, ata o
importe máximo do 85 % do IPREM, ou índice que o substitúa no caso de alugueiro
de vivenda ou habitación, e un 50% do IPREM no caso de tratarse de cotas
hipotecarias. Excepcionalmente, cando a unidade de convivencia non dispoña dos
ingresos suficientes para pagar a cantidade restante do gasto mensual de
alugamento, poderase aboar o 100% de dito gasto ata un máximo do 100% do
IPREM, previo informe social municipal que o xustifique. A duración desta
prestación non poderá ser superior a seis (6) meses, nun período de doce (12)
meses.
b) Pola axuda á formalización de contrato de nova vivenda en alugamento,
aboarase un pagamento único do 100% ata o máximo do 75% do IPREM ou
índice que o substitúa; e só se poderá conceder unha prestación por este
concepto nun período de 3 anos.
4. Documentación: a documentación xeral do artigo 6 desta ordenanza, máis a
específica acreditativa do gasto ou necesidade concreta para o cal se solicita a
prestación económica.

ARTIGO 9. PRESTACIÓNS DE HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA, E
EQUIPAMENTO BÁSICO DE VIVENDA.
En relación coa vivenda que sexa residencia habitual, real e efectiva de quen a solicita,
e sempre que estea situada dentro do termo municipal de Teo, poderanse outorgar
prestacións para os seguintes conceptos:
1. HABITABILIDADE E POBREZA ENERXÉTICA.
1.1. Prestacións para sufragar:
a) Débedas por subministro de luz e/ou gas que procedan dun impagamento
puntual.
b) Gastos asociados a altas de contratos de subministracións enerxéticas nunha
nova vivenda.
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c) Gastos asociados á débeda de comunidade de propietarios, cando exista un
requirimento

por

parte

da

Comunidade

de

Propietarios

ou

risco

de

desafiuzamento por este motivo.
d) Gastos por endebedamento previo, relacionados co aloxamento habitual, que
sexa residencia real e efectiva, da persoa solicitante.
No caso de gastos asociados á acumulación de débedas de aloxamento e comunidade,
a concesión destas prestacións quedará condicionada a que por parte da persoa
perceptora se xustifique que a prestación contribúe á permanencia no domicilio
habitual, evitando situacións de desafiuzamento, acreditándose por algunha das
seguintes circunstancias:
 Queda cuberta a débeda porque dispón do 10 % restante para solucionala.
 Queda cuberta a débeda porque dispón de apoios económicos, dentro da rede
familia extensa, ámbito comunitario, ou outras prestacións públicas ou
prestacións de entidades de iniciativa social.
 Existe un acordo coa comunidade de propietarios, co/a propietario/a da vivenda,
coa entidade financeira ou con calquera outra acredora para aboar de xeito
fraccionado o importe da débeda restante.
1.2. Límite de recursos da unidade de convivencia:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1
2
3
4
5
6 ou máis

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%
140,00%
155,00%
170,00%
185,00%
200,00%

1.3. Contía e límite temporal:
a) Débedas por subministro de luz e/ou gas que proceda dun impagamento puntual,
aboaranse recibos impagados ata o 100% do gasto, ata un máximo do 100% do
IPREM, ou índice que o substitúa durante un período dun (1) ano.
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b) Por gastos asociados a altas de contratos de subministracións enerxéticas de
vivenda, aboarase o 100% do gasto, ata un máximo do 100% do IPREM, ou índice que
o substitúa; e non poderá solicitarse dúas veces polo mesmo concepto.
c) Por gastos asociados a débedas da comunidade de propietarios, cando exista un
requirimento por parte da comunidade de propietarios ou risco de desafiuzamento por
este motivo, aboarase ata o 90% da débeda de comunidade, ata un máximo do 200%
do IPREM, ou índice que o substitúa; e só se poderá conceder unha prestación por
este concepto nun período de tres (3) anos.
d) Por gastos por endebedamento previo, relacionados co aloxamento habitual, que
sexa residencia real e efectiva, da persoa solicitante, aboarase o 90% da débeda ata
un máximo do 200% do IPREM, ou índice que o substitúa; e só se poderá conceder
unha prestación por este concepto nun período de tres (3) anos.

1.4. Documentación: a documentación xeral do artigo 6 desta ordenanza, máis a
acreditativa do gasto ou débeda concretos para os cales se solicita a prestación.

2. EQUIPAMENTO BÁSICO DE VIVENDA.
2.1. Concepto: prestacións non cubertas por outra administración pública ou entidade
privada, entendendo por estes os de mobiliario e electrodomésticos básicos.
2.2. Límite de recursos da unidade de convivencia independente:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou máis

200,00%
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2.3. Contía e límite temporal: aboarase o 90 % do gasto até o máximo do 200% do
IPREM, ou índice que o substitúa. Só se poderá conceder unha prestación para o
equipamento básico da vivenda cada tres (3) anos, ou ben varias prestacións para
distintos conceptos dentro do período de tres (3) anos sempre e cando sumadas as
distintas concesións non se supere o referido límite máximo do gasto.
CONCEPTO
Lavadora
Frigorífico
Cociña
Termo de auga de 80
litros
Termo de auga de 50
litros
Estufa eléctrica
Estufa de gas
Caldeira de calefacción
Outros

IMPORTE MÁXIMO(€)
300
300
250
250
150
75
125
600
600

2.4. Documentación: a documentación xeral do artigo 6 desta ordenanza, máis a
acreditativa do equipamento concreto para o cal se solicita a prestación.

ARTIGO 10. PRESTACIÓN PARA COBERTURA DE GASTOS FARMACÉUTICOS.
1. Concepto: prestacións, non cubertas por outra administración pública ou entidade
privada, para adquisición de menciñas na porcentaxe non cuberta polo sistema
sanitario, e daquelas non incluídas no sistema público de saúde.
2. Límite de recursos:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1
2
3
4
5
6 ou máis

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%
140,00%
155,00%
170,00%
185,00%
200,00%
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3. Contía e límite temporal: 100% do custo ata un máximo do 100% do IPREM ou
índice que o substitúa. Duración máxima seis (6) meses nun período máximo de doce
(12) meses.
Excepcionalmente, se persisten as circunstancias e a necesidade farmacolóxica pode
prorrogarse outros 6 meses nun período de 12 meses. Neste caso incorporarase ao
expediente o informe social emitido pola traballadora social de referencia e a
prescrición médica que así o acrediten.

4. Documentación: a documentación xeral do artigo 6 de esta ordenanza, máis a
acreditación da súa prescrición polo persoal médico de referencia do sistema público
de saúde.

ARTIGO 11. OUTROS GASTOS EXCEPCIONAIS.
1. Concepto: gastos asociados a outras situacións de difícil previsión relacionadas con
colectivos de especial vulnerabilidade social.
Nestes supostos, será preceptivo que no informe social emitido polo traballador ou
traballadora social de referencia quede acreditado e se avalíe especificamente a
excepcionalidade da situación e a súa extrema gravidade.
2. Límite de recursos da unidade de convivencia:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou máis

200,00%

3. Contía e límite temporal: aboarase o 90 % do gasto ata o máximo do 200% do
IPREM, ou índice que o substitúa; e só se poderá conceder unha prestación por este
concepto cada dous (2) anos.
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4.Documentación: a documentación xeral do artigo 6 desta ordenanza, máis a
acreditativa da necesidade, realidade e importe do gasto excepcional para o cal se
solicita a prestación.

ARTIGO 12. PRESTACIÓNS DE FOMENTO DO DEREITO Á EDUCACIÓN PARA
ESTUDOS NON OBRIGATORIOS.
1. Concepto: gastos por mor de matrículas, materiais, desprazamentos, manutención
ou outros destinadas a preescolar, estudantes de formación profesional, nos seus
ciclos de grao medio e superior, bacharelato ou universidade do sistema educativo
público; e demais formación complementaria asociada a un itinerario de inclusión
cidadá.
2. Límite de recursos da unidade de convivencia independente: poderán ser
solicitadas por alumnos e alumnas cuxas unidades de convivencia non superen os
seguintes límites económicos:
Nº. PERSOAS DA
UNIDADE DE CONVIVENCIA
1

LÍMITE MÁXIMO DE INGRESOS
(% IPREM)
125,00%

2

140,00%

3

155,00%

4

170,00%

5

185,00%

6 ou máis

200,00%

Estas prestacións son incompatibles con calquera outra bolsa ou axuda, pública ou
privada, polo mesmo concepto.
3. Contía e límite temporal: aboarase un pagamento único anual por importe máximo
de:
CONCEPTO

IMPORTE (€)

Escolarización non obrigatoria de 0-6
anos
Estudos non universitarios
Estudos universitarios ou de postgrao

400
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100
Total do custo,

(primeira matrícula universitaria)
Formación complementaria asociada a
un itinerario de inclusión cidadá
Complemento por transporte interurbano
Complemento de manutención

cun máximo de 1.000
200
200
200

As persoas perceptoras quedan obrigadas a solicitar a correspondente bolsa ou axuda
ao estudo na seguinte convocatoria, no caso de habela.
4. Documentación: a documentación xeral do artigo 6 desta ordenanza, máis a
matrícula do curso en vigor.

ARTIGO 13. INCOMPATIBILIDADES DAS PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA
SOCIAL.
1. As prestacións de emerxencia social para cobertura de necesidades básicas do
artigo 7 desta ordenanza e as prestacións para mantemento e uso da vivenda do artigo
8 desta ordenanza son incompatibles:
a) Coa Renda Social municipal da cal sexa perceptora a solicitante ou calquera
outra persoa da súa unidade de convivencia.
b) Coa Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA), ou prestación autonómica
que a substitúa da cal sexa perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da
súa unidade de convivencia, e son subsidiarias desta; sen prexuízo do anterior,
cando a persoa perceptora da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA),
ou prestación autonómica que a substitúa, non percibise o complemento de
alugueiro de dita prestación poderá compatibilizarse a percepción da citada
renda coa prestación de emerxencia social para mantemento e uso da vivenda
do artigo 8 desta ordenanza.
c) Calquera outro ingreso outorgado para a mesma finalidade, e do cal sexa
perceptora a solicitante ou calquera outra persoa da súa unidade de
convivencia.
2. O resto de prestacións de emerxencia social desta ordenanza son incompatibles:
a) Coas Axudas de Inserción Social (AIS) ou axudas autonómicas que as substitúan,
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sempre e cando a prestación de emerxencia social solicitada e a Axuda de Inserción
Social (AIS) fosen para a mesma finalidade, e, ademais, aquelas serán subsidiarias
destas.
b) Calquera outro ingreso outorgado para a mesma finalidade, e do cal sexa perceptora
a solicitante ou calquera outra persoa da súa unidade de convivencia.
3. Todas as prestacións de emerxencia social son compatibles entre elas.

ARTIGO 14. OBRIGAS DERIVADAS DO ACCESO A UNHA PRESTACIÓN DE
EMERXENCIA SOCIAL.
A persoa perceptora dunha prestación municipal de emerxencia social terá as
seguintes obrigas:
1.

Cumprir co disposto na resolución administrativa, en particular destinar a contía
económica da axuda á finalidade para a que esta foi concedida.

2.

Xustificar suficientemente ante o concello o efectivo gasto da contía no concepto
para o cal se concedeu a prestación.

3.

Comunicar ao Concello calquera feito sobrevido posteriormente á solicitude en
relación con calquera dos requisitos, en particular:
a) Calquera

cambio

relativo

ao

domicilio

e

residencia

habitual

(empadroamento ou residencia efectiva) da persoa perceptora, e das
persoas da súa unidade de convivencia.
b) Acceso a un emprego ou prestación pública por parte da persoa
perceptora, ou de calquera das persoas da súa unidade de
convivencia.
c) Modificación dos recursos económicos da persoa perceptora, ou de
calquera das persoas da súa unidade de convivencia que servisen de
base para o cálculo.
d) Calquera modificación que afecte á composición da unidade de
convivencia independente.
e) Calquera outra situación que puidese implicar a suspensión ou
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extinción temporal ou definitiva de calquera prestación.
En todo caso, as comunicacións de modificación de datos deberán facerse no
prazo máximo de dez (10) días, contados a partir do momento en que
acaeceron os feitos sobrevidos dos que se trate, e por calquera medio que
permita ter constancia ao Concello de Teo.
4. Exercitar calquera dereito económico que puidese corresponder á persoa
perceptora ou ás persoas da súa unidade de convivencia, segundo a lexislación
vixente consonte, tanto con carácter previo á solicitude como durante o período
de percepción das prestacións.
5. Cantas outras obrigas deriven desta ordenanza e da normativa complementaria
vixente en cada momento.

ARTIGO 15. TRAMITACIÓN.
A solicitude presentarase en calquera día do ano nos modelos formalizados
establecidos polo Concello de Teo, achegando a documentación correspondente,
preferentemente no rexistro municipal, sen prexuízo de poder ser presentada en
calquera lugar dos previstos na normativa de procedemento administrativo.
Informarase á persoa solicitante do seu dereito a non presentar documentos que xa se
atopen en poder do Concello de Teo, así como da posibilidade de autorizar a este para
obter a información e documentación sobre eles en poder de terceiros, en particular
das administracións públicas con competencias tributarias, laborais e de Seguridade
Social.

ARTIGO 16. RESOLUCIÓN.
A resolución de outorgamento corresponderá á Alcaldía. Deberá facer constar:
1. Contía da prestación.
2. Conceptos para os que se concede a prestación, no seu caso.
3. Límite temporal de concesión.
Poderá consistir nun pagamento único ou en varios.
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A resolución poderá ser denegatoria polos seguintes motivos:
1. Non reunir os requisitos establecidos nesta ordenanza.
2. Falsear ou non permitir verificar a situación económica e social da unidade de
convivencia.
3. Non ter xustificado de conformidade outras rendas, subvencións ou axudas
concedida con anterioridade polo Concello de Teo.
4. Non existir consignación orzamentaria suficiente.
Denegada a prestación de emerxencia social por non existir consignación orzamentaria
suficiente, poderá ditarse posteriormente, e tras o cumprimento do requisito de
fiscalización previa, nova resolución estimatoria cando se aumente a dotación
orzamentaria por calquera causa ou cando se inicie un novo exercicio orzamentario e
exista crédito adecuado. Nestes casos, requirirase informe social municipal previo
acreditativo de que continúan inalterables as mesmas circunstancias, de feito e de
dereito, da persoa solicitante e das restantes integrantes da unidade de convivencia no
momento de ser informada favorablemente a concesión da prestación.

ARTIGO 17. DURACIÓN MÁXIMA DO PROCEDEMENTO.
O procedemento terá unha duración máxima de tres (3) meses desde a solicitude,
podendo de oficio ou por petición de persoa interesada solicitarse unha ampliación de
prazos nos termos previstos na normativa administrativa xeral vixente en cada
momento.
Se transcorrido ese prazo non tivese recaído resolución expresa, a solicitude
entenderase desestimada.
Como excepción, para as prestacións para cobertura de necesidades básicas e para
mantemento e uso da vivenda, os Servizos Sociais do Concello, unha vez achegada
toda a documentación, elaborarán no prazo máximo de 10 días hábiles o informe e
proposta de resolución, e logo da resolución poderá ser efectuado o pagamento de
maneira anticipada.

ARTIGO 18. TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.
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A tramitación simplificada do procedemento será posible nos termos previstos na
normativa administrativa xeral.

ARTIGO 19. RECURSOS.
Contra a resolución recaída poderá formularse recurso de reposición diante do mesmo
órgano que a ditou ou directamente recurso contencioso administrativo.
ARTIGO 20. PAGAMENTO.
Para o caso de ser estimatoria a resolución, poderá efectuarse o pagamento
inmediatamente.
Cando conste no expediente de concesión declaración da titular autorizando a cesión
do seu dereito de crédito en favor dun terceiro/a previamente identificado/a
procederase ao pagamento directo polo Concello a ese terceiro/a, ou á entidade ou
entidades colaboradoras do Concello coas que este teña subscrito convenio para a
provisión e prestación de bens e produtos de alimentación, hixiene, roupa e calzado
mediante sistema de vales, bonos canxeables, tarxetas ou outro sistema similar. Neste
último suposto, o pagamento efectuarase facilitando á perceptora unha tarxeta
municipal onde conste cargado o importe correspondente a cada pagamento.
O pagamento poderá consistir nun pagamento único ou en varios, nos termos
acordados na resolución de outorgamento.

ARTIGO 21. XUSTIFICACIÓN
Cada prestación xustificarase por medio das correspondentes facturas e demais
documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou
con eficacia administrativa e, no seu caso, mediante a documentación acreditativa do
pago. A xustificación terá lugar dentro do prazo máximo de dous (2) meses posteriores
a cada pagamento.

ARTIGO 22. REINTEGRO.
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Procederase ao reintegro das cantidades percibidas e, no seu caso, á esixencia dos
xuros de mora correspondentes dende a data de abono ata a data en que se acorde a
procedencia do reintegro, cando se produza algunha das causas que se establecen na
presente ordenanza.
A obriga de reintegro tamén será de aplicación no caso de que a persoa perceptora
tivera percibido indebidamente ou en contía indebida a prestación municipal.
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio, e rexerase polas disposicións xerais
sobre procedementos administrativos contidas no título IV da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O órgano competente para adoptar a resolución de reintegro total ou parcial de
importes percibidos será o órgano que concedeu a prestación.
A resolución pola que se determine a obriga do reintegro da prestación será motivada,
con indicación expresa da causa que orixina o deber de reintegro, indicará a contía que
debe reintegrarse e o prazo voluntario para o seu ingreso, coa advertencia de que de
non efectuar o reintegro no prazo concedido, procederase pola vía de constrinximento.
Contra a resolución recaída poderá formularse recurso de reposición diante do mesmo
órgano que a ditou ou, directamente, recurso contencioso administrativo.
A obriga de reintegro será independente das sancións que, no seu caso, resulten
esixibles.
Para os efectos previstos nos parágrafos anteriores, o Concello de Teo poderá recorrer
de oficio á compensación ou desconto das contías indebidamente percibidas.
As contías que se obteñan, durante cada exercicio orzamentario, pola devolución e a
compensación de prestacións indebidas deberán destinarse á cobertura das
prestacións económicas reguladas na presente ordenanza nos termos establecidos nas
bases de execución do orzamento.

ARTIGO 23. SUSPENSIÓN, REVISIÓN E EXTINCIÓN.
As

prestacións

de

emerxencia

social

poderán

ser

revisadas,

suspendidas

temporalmente ou extinguidas definitivamente no caso de existir indicios obxectivos de
ter perdido, temporal ou definitivamente, os requisitos para o seu outorgamento, ou no
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caso de non cumprir algunha das obrigas previstas nesta ordenanza e no resto da
normativa de aplicación.
No caso da perda temporal dalgún dos requisitos esixidos suspenderase a prestación
se a previsión é que a temporalidade pola que se prevé que se alongue a dita
circunstancia sexa igual ou inferior a 6 meses. No caso de que o tempo de perda
dalgún dos requisitos sexa maior a 6 meses extinguirase o dereito á percepción da
prestación de emerxencia social municipal.
O procedemento de suspensión, revisión ou extinción farase previa audiencia da
persoa interesada, que deberá verificarse seguindo os trámites previstos na normativa
xeral do procedemento administrativo común, podendo acordarse a suspensión do
pagamento da prestación ou retención de pagamentos durante dous meses, ata a
resolución de dito procedemento, que decidirá sobre o restablecemento da percepción
da prestación, modificación ou extinción.
A percepción da prestación reiníciase ao concluír o prazo de suspensión por
desaparición da causa ou causas determinantes da suspensión.
A competencia para a resolución do procedemento polo que se acorda a suspensión,
restablecemento e no seu caso modificación ou extinción corresponderá á Alcaldía.
Contra a resolución recaída poderá formularse recurso de reposición diante do mesmo
órgano que a ditou ou directamente recurso contencioso administrativo.

ARTIGO 24. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS ADMINISTRATIVAS.
O réxime de infraccións e sancións será o recollido nos Títulos IX e X da Lei 13/2008,
do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
O procedemento será tramitado conforme ao disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas.
A competencia para a resolución dos procedementos sancionadores corresponderá á
Alcaldía, con competencias en materia de servizos sociais.
A imposición de calquera sanción será, en todo caso, independente da obriga de
reintegro das prestacións indebidamente percibidas.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA. Modificación de límites cuantitativos.
O Pleno da Corporación poderá modificar os límites máximos de ingresos admisibles
para a renda social municipal e as prestación de emerxencia social, así como as súas
contías. A resolución modificativa será publicada na sede electrónica da Corporación e
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, e producirá efectos desde a antedita
publicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Instrucións. A Alcaldía-Presidencia, ou
concelleira/o en quen delegue, é o órgano municipal facultado para ditar cantas
instrucións resulten necesarias para a adecuada interpretación, desenvolvemento e
aplicación desta ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA. Igualdade de xénero. Dentro da unidade de
convivencia, en caso de igualdade preferirase á muller como titular do dereito para o
caso de resultar posible dentro dos límites desta ordenanza e sempre que non supoña
perda de dereitos para esa unidade de convivencia ou discriminación por ese motivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Tramitacións derivadas da Ordenanza
reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia
social do Concello de Teo. Os expedientes en tramitación derivados de prestación de
servizos sociais e de promoción e reinserción social iniciados ao abeiro da Ordenanza
reguladora da prestación municipal de axudas de emerxencia social do Concello de
Teo continuarán a súa tramitación ata a súa terminación de acordo coas normas
previstas na citada ordenanza.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA. Derrogación normativa.
Queda derrogada a Ordenanza Reguladora da Prestación Municipal de axudas para
situacións de emerxencia social do Concello de Teo, publicada no BOP 267, do 21 de
novembro do ano 2000.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.
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A presente Ordenanza 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.
Teo, 19 de marzo de 2018
O alcalde
Rafael C. Sisto Edreira

ANEXOS:
1.

Solicitude de prestación municipal de emerxencia social.

2.

Informe social para a valoración da solicitude.

3.

Informe de seguimento.

ANEXO 1
SOLICITUDE DE PRESTACIÓN MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e
Apelidos
Rú
a
Bloqu
e
Correo
electrónico

NIF/NIE
Nº
Andar

Porta

Data de
nacemento
Teléfono
de de Rexistro
Selo
contacto
Nacionalidade

REPRESENTANTE LEGAL
Nome e
Apelidos
Rú
a
Bloqu
e
Correo
electrónico

NIF/NIE
Nº
Andar

Porta

Data de
nacemento
Teléfono de
contacto
Nacionalidade

EXPÓN:
Que tendo coñecemento da existencia do programa de emerxencia social municipal do
Concello de Teo
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SOLICITA:
A participación no devandito programa, a través das seguintes prestacións:
PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
PARA MANTEMENTO E
USO DA VIVENDA

PARA HABITABILIDADE
E POBREZA
ENERXÉTICA

PRESTACIÓNS
DE
EMERXENCIA
SOCIAL

Gastos asociados a alugueiro, pagamento da
cota de préstamo hipotecario ou pagamento
da habitación.
Gastos asociados ao contrato de nova vivenda
Débedas asociadas á pobreza enerxética
Gastos por altas de subministro enerxético en
nova vivenda
Gastos por débedas da comunidade de
propietarios
Gastos por endebedamento previo
relacionados co aloxamento habitual

PARA EQUIPAMENTO
BÁSICO DA VIVENDA
(especificar)
GASTOS
FARMACÉUTICOS
OUTROS GASTOS
EXCEPCIONAIS
(especificar)
PRESTACIÓNS DE
FOMENTO DO DEREITO
Á EDUCACIÓN PARA
ESTUDOS NON
OBRIGATORIOS

Escolarización non obrigatoria de 0-6 anos
Estudos non universitarios
Estudos universitarios ou de postgrao
Formación complementaria asociada a un
itinerario de inclusión cidadá
Complemento por transporte interurbano
Complemento de manutención

DATOS DA ENTIDADE FINANCEIRA PARA O ABONO
Autorizo o ingreso da prestación concedida na entidade bancaria:
NOME DA ENTIDADE____________________________________________________
IBAN
A favor de:____________________________________________________________
Teo, ___ de _______________ 20__
O/A solicitante/representante______________________________________________
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DECLARACIÓN E COMPROMISO DO/A SOLICITANTE E MEMBROS DA UNIDADE
DE CONVIVENCIA MAIORES DE IDADE
Declaro que son certos os datos da presente solicitude
Declaro ter solicitado ante o organismo correspondente todas as prestacións públicas
ás que poda ter dereito
Quedo enterado/a das obrigas do art. 14 da ordenanza que regula as prestacións de
emerxencia social municipal do Concello de Teo, en particular a obriga de comunicar
ao Concello de Teo calquera variación que puidese producirse nas miñas
circunstancias persoais ou de membros da miña unidade de convivencia en relación a
o domicilio, ingresos, convivencia, residencia ou calquera outra; no prazo máximo de
10 días dende o momento da variación.
Declaro coñecer que o incumprimento das obrigas anteriores determinarán a extinción
da prestación.
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE MAIORES DE IDADE
Certificado de empadroamento da persoa solicitante, sen prexuízo das restantes
alternativas previstas pola normativa vixente en cada momento.
Documento de identidade ou certificación literal de nacemento, sen prexuízo das
restantes formas de acreditación previstas pola normativa vixente en cada momento.
Acreditación da unidade de convivencia:
a) en canto á composición de membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente
b) en canto á identidade dos membros da unidade de convivencia, calquera
documento previsto pola normativa vixente
4. Acreditación das circunstancias económicas da unidade de convivencia:
a)Último recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens)
b)Copia do contrato de alugueiro ou do préstamo hipotecario, e os últimos
xustificantes de pagamento.
c)Xustificación de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade de
convivencia en idade laboral relativo aos últimos tres meses anteriores á
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presentación da solicitude, en concreto e en relación con todos os membros da
unidade de convivencia:
-Informe de vida laboral.
-Follas de salario.
-Certificación de percibir ou non prestacións económicas por parte do
Servizo Público de Emprego.
-Certificación de percibir ou non prestacións ou pensións por parte da
Seguridade Social.
-Autorización ao Concello para acceder ós datos tributarios debidamente
asinada por tódolos membros que formen parte da unidade familiar de
convivencia ou certificación dos mesmos expedida pola axencia tributaria.
-Extracto das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou
depósitos sobre os movementos bancarios existentes nos tres (3) meses
anteriores á solicitude.
-Declaración xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas
polo

mesmo

concepto

polas

distintas

administracións

públicas

competentes ou institucións privadas.
d) Cando non se poidan acreditar documentalmente todos ou algúns destes
documentos, declaración responsable de ingresos explicando os motivos
concretos polos cales non se pode achegar cada documento concreto.
5. No caso de padecer enfermidade, informe médico emitido polo sistema público de
saúde que acredite tal circunstancia.
6. Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se é o caso.
7. Calquera outra documentación acreditativa da situación de necesidade determinante
da solicitude.
8. Certificación expedida polo centro escolar acreditativa da escolarización e asistencia
regular a centro escolar dos/as menores da unidade de convivencia que estean en
idade de escolarización obrigatoria.
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9. Calquera outra documentación que se considere pertinente para avaliar a situación
de vulnerabilidade, risco ou exclusión social, en particular a que acredite a pertenza a
un colectivo considerado en situación de risco ou exclusión social pola normativa
autonómica vixente en cada momento.
10. Documentación xustificativa da necesidade específica e o gasto concreto para o
que se solicite a prestación de emerxencia social.

ANEXO 2
INFORME DE SEGUIMENTO DO ITINERARIO DE INCLUSIÓN CIDADÁ
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e
Apelidos
Rúa

Nº

Bloque

Anda
r

Porta

NIF/NI
E
Data de
nacemento
Teléfono de
contacto

Correo
Nacionalidade
electrónico
Actualmente o solicitante realiza as actuacións destinadas a acadar os obxectivos
recollidos nas seguintes Areas de Intervención:
3. AREAS DE INTERVENCIÓN
AREA

OBXECTIVOS

ACTUACIÓNS

Persoal e/ou
familiar
Formativa e/ou
laboral
Sociosanitaria
Social e
relacional
Vivenda
Legal e
administrativa
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Observacións
O que se informa para os efectos do establecido na Ordenanza reguladora de renda
social municipal do Concello de Teo
Teo, ___ de ___________________de 20__.
A traballadora social, colexiada: ___
Asdo.: _______________________
ANEXO 3
INFORME SOCIAL PARA ACCESO A PRESTACIÓN MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL
INFORME EMITIDO POR
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e Apelidos

NIF/NIE

Rúa

Nº

Bloque

Andar

Porta

Correo electrónico

Data de
nacemento
Teléfono de
contacto
Nacionalidade

1. RESIDENCIA E EMPADROAMENTO
Residencia habitual, real e efectiva no Concello de Teo 3 meses antes da
solicitude:
Si Non
Observacións

2. COMPOSICIÓN DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
PARENTESCO
/ RELACIÓN

NOME E APELIDOS

DNI / NIE /
PASAPORTE

DATA DE
NACEMENTO

SITUACIÓN ACTUAL (*)

(*) Especificar situación laboral das persoas en idade laboral e situación escolar no caso de
menores escolarizados.
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Observacións

3. CONDICIÓNS ECONÓMICAS DO/A SOLICITANTE E DA UNIDADE DE
CONVIVENCIA

3.1 Ingresos procedentes de pensións ou rendas derivadas do traballo
RECURSOS
Nº.1
ECONÓMICOS
PROCEDENCIA (3)
APELIDOS E NOME (1)
(2)
1
2
3
4
…
TOTAL PARCIAL (últimos 3 meses)
TOTAL PARCIAL MENSUAL 3.1
-

-

Inclúe ao solicitante. Indicar só aqueles membros que posúen ingresos.
Consignar a suma dos recursos económicos ou ingresos obtidos mensualmente
(incluíndo a prorrata de pagas extras) sempre que sexan recursos computables de
conformidade co art. 5 da Ordenanza das prestacións municipais de emerxencia
social do Concello de Teo
Indicar a procedencia dos recursos económicos ou ingresos obtidos: prestación,
subsidio, traballo por conta allea, traballo por conta propia, etc. nos últimos tres
meses á data de elaboración do informe social.

3.2 Ingresos derivados do Patrimonio (art. 5 da ordenanza de prestacións
municipais de emerxencia social do Concello de Teo)
Consignar o patrimonio que posúe calquera membro da unidade de convivencia.
Indicar se está en situación de embargo e acreditalo documentalmente.
CONCEPTO
Bens Inmobles
(diferentes da
vivenda habitual)
(1)
Depósitos (2)
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VALOR

Outros bens
TOTAL PARCIAL ANUAL
TOTAL PARCIAL MENSUAL 3.2
a) Valor catastral.
b) Contía depósito.

RECURSOS ECONÓMICOS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA 3.1+3.2 = _____Euros
Observacións

4. CONDICIÓNS DA VIVENDA
Propia pagada
Alugada
Outros (especificar)

TIPO DE VIVENDA
Propia hipoteca
Cedida en uso
Custo mensual

Equipamento básico

Condicións de
habitabilidade
Outras observacións

5. DIAGNÓSTICO PROFESIONAL
(Avaliación da situación de vulnerabilidade, risco ou exclusión social segundo o art.2 da
Ordenanza de prestacións municipais de emerxencias sociais do Concello de Teo)
6. PROPOSTA TÉCNICA
(Segundo a información exposta con anterioridade e a documentación presentada pola
persoa solicitante, formúlase a seguinte proposta técnica)
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PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL
PROCEDE
CONCEPTO
CONCESIÓN
CONDICIÓNS DA PRESTACIÓN
Contía:
Duración:
Si
Cobertura
de
Manutención, vestido e
necesidades
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
coidados básicos
Non
básicas
Ordenanza
Contía:
Duración:
Gastos
alugueiro, Si
pagamento
cota
Motivo: Incumprimento do artigo
da
hipotecaria,
alugueiro Non
Ordenanza
Mantemento
e habitación
Contía:
uso da vivenda
Motivo: Incumprimento do artigo
da
Si
Contrato
alugueiro
Ordenanza
nova vivenda
Non
Contía:
Duración:
Si
Débedas asociadas á
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
pobreza enerxética
Non
Ordenanza
Contía:
Duración:
Si
Gastos por altas de
subministro enerxético
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
Non
Habitabilidade e en nova vivenda
Ordenanza
pobreza
Contía:
Duración:
Si
Gastos por débedas da
enerxética
comunidade de
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
Non
propietarios
Ordenanza
Contía:
Duración:
Gastos por
Si
endebedamento previo
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
relacionados co
Non
Ordenanza
aloxamento habitual
Equipamento Descrición:
Contía:
Duración:
Si
básico da
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
vivenda
Non
Ordenanza
(especificar)
Contía:
Duración:
Descrición:
Si
Gastos
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
farmacéuticos
Non
Ordenanza
Contía:
Duración:
Descrición:
Si
Outros gastos
excepcionais
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
Non
(especificar)
Ordenanza
Contía:
Duración:
Escolarización
non
Si
obrigatoria 0-6 anos
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
Estudos
non
Non
universitarios
Ordenanza Garantía Básica Cidadá
Contía:
Duración:
Estudos universitarios ou Si
Prestacións de de posgrao
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
Non
fomento do
Ordenanza
dereito á
Contía:
Duración:
Formación
Si
educación para
complementaria
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
estudos non
asociada a un Itinerario Non
Ordenanza
obrigatorios de inclusión
Contía:
Duración:
Complemento
de Si
transporte interurbano
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
Non
Ordenanza
Contía:
Duración:
Complemento
de Si
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PRESTACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL
PROCEDE
CONCEPTO
CONCESIÓN
CONDICIÓNS DA PRESTACIÓN
Motivo: Incumprimento do artigo ____ da
manutención
Non
Ordenanza

O que se informa para os efectos do establecido na Ordenanza reguladora das
prestacións municipais de emerxencia social do Concello de Teo
Teo, ___ de ___________________de 20__.
A traballadora social, colexiada: _____
Asdo.: _______________________
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
A información aquí contida e transmitida atópase sometida a segredo profesional. É
confidencial, para uso exclusivo da tramitación deste expediente e para a súa
utilización específica, de acordo co disposto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de
dereito ao honor, á intimidade persoal, familiar e á propia imaxe e na Lei orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).
A información, o diagnóstico e a valoración técnica que se formula neste
informe refírese única e exclusivamente á situación que existe no momento en
que se asina, sen que por iso se poida extrapolar a outras circunstancias.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADHESIÓN AO CONVENIO POLO
QUE SE ESTABLECEN AS BASES DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E OS CONCELLOS DE AMES, BOQUEIXON, BRIÓN,
SANTIAGO DE COMPOSTELA, TEO, VALDODUBRA E VEDRA PARA REGULAR O
PROXECTO “PARQUE COMPOSTELA RUPESTRE”.
O sr. alcalde da conta da proposta de 20 de marzo de 2018, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración,
cultura, educación, seguridade cidadá e deportes de 26 de marzo de 2018.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Considerando que, segundo o artigo 3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do Sector Publico (en adiante, LRXSP), as Administracións Públicas, nas súas
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relacións, réxense, entre outros, polos principios de cooperación e colaboración, e na
súa actuación polos criterios de eficiencia e servizo aos cidadás.

Nesta liña, segundo o artigo 143 da LRXSP as Administracións Públicas cooperarán ao
servizo do interese xeral e poderán acordar de maneira voluntaria a forma de exercer
as súas respectivas competencias que mellor sirva a este principio, requirindo, a
formalización de relacións de cooperación, a aceptación expresa das partes,
formuladas en acordos de órganos de cooperación ou en convenios.
Visto o “Convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación
Provincial da Coruña e os Concellos de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de
Compostela, Val do Dubra e Vedra para regular o proxecto parque “Compostela
rupestre”.

En virtude do exposto, considerando a normativa citada e demais normativa aplicable,
proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o Convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre
a Deputación Provincial da Coruña e os Concellos de Ames, Boqueixón, Brión,
Santiago de Compostela, Val do Dubra e Vedra para regular o proxecto parque
“Compostela rupestre”.

Segundo.- Nomear como representantes do concello de Teo no Consello de dirección
ao sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, e a concelleira de cultura e educación, D.ª Mª
del Pilar Pérez Fágil.

Terceiro.- Facultar ao alcalde do Concello de Teo para a sinatura do convenio e para
cantas actuacións de trámites sexan precisas para a execución do presente acordo.

Cuarto.- Dar traslado do presente á Deputación Provincial para o seu coñecemento e
efectos oportunos”.
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O sr. alcalde explica que se trata dunha ferramenta de coordinación municipal cun
obxectivo que se define claramente no texto do Convenio. Explica que a modalidade é
relativamente novedosa co fin de buscar unha comunidade intermunicipal de servizos
consorciados. Sinala que non fixa de entrada uns compromisos municipais por parte do
Concello nin da Deputación, de aí que se trate dunha ferramenta, e unha vez
constituído existira un financiamento importante para o seu desenvolvemento por parte
da Deputación. Salienta o sr. alcalde que o concello de Teo é un dos que ten un maior
número de bens patrimoniais recoñecidos e polo tanto por esa vía vai a supoñer un
revulsivo e un aporte importante para o obxectivo do convenio. Conclúe o sr. alcalde
que de acordo co exposto a aprobación supón unha aprobación dunha ferramenta de
coordinación.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández,
anuncia o seu apoio á proposta, porque lle parece moi positivo. Espera o sr. Fernández
que se siga avanzando na cooperación entre os concellos da Comarca.

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, e o portavoz do PP, sr. Guerra, que
anuncian o apoio dos seus respectivos grupos.

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

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (6 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1
grupo mixto), acorda:

Primeiro.- Aprobar o Convenio polo que se establecen as bases de cooperación
entre a Deputación Provincial da Coruña e os Concellos de Ames, Boqueixón,
Brión, Santiago de Compostela, Val do Dubra e Vedra para regular o proxecto
parque “Compostela rupestre”.
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Segundo.- Nomear como representantes do concello de Teo no Consello de
dirección ao sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, e a concelleira de cultura e
educación, D.ª Mª del Pilar Pérez Fágil.

Terceiro.- Facultar ao alcalde do Concello de Teo para a sinatura do convenio e
para cantas actuacións de trámites sexan precisas para a execución do presente
acordo.

Cuarto.- Dar traslado do presente á Deputación Provincial para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
“CONVENIO POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES DE COOPERACIÓN ENTRE A
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E OS CONCELLOS DE AMES, BOQUEIXÓN,
BRIÓN, SANTIAGO DE COMPOSTELA, TEO, VAL DO DUBRA E VEDRA PARA REGULAR
O PROXECTO PARQUE “COMPOSTELA RUPESTRE”

Na cidade da Coruña, o ... de ... de

REUNIDOS
D. ..., presidente da Deputación Provincial da Coruña,
D. …, alcalde-presidente do Concello de Ames, ou concelleiro/a delegado/a da área,
D. ..., alcalde-presidente do Concello de Boqueixón, ou concelleiro/a delegado/a da
área,
D. …, alcalde-presidente do Concello de Brión, ou concelleiro/a delegado/a da área,
D. …, alcalde-presidente do Concello de Santiago de Compostela, ou concelleiro/a
delegado/a da área,
D. ..., alcalde-presidente do Concello de Teo, ou concelleiro/a delegado/a da área,
D. ..., alcalde-presidente do Concello de Val do Dubra, ou concelleiro/a delegado/a da
área,
D. ..., alcalde-presidente do Concello de Vedra, ou concelleiro/a delegado/a da área,

MANIFESTAN
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O escenario socioeconómico que se presenta en Galicia, en España e na maioría dos
países da nosa contorna a partir da primeira década do século XXI, fai por completo
necesario intensificar os esforzos das administracións para adaptarse ao novo
escenario. Os actuais escenarios orzamentarios, pero tamén os económicos, son por
completo diferentes dos que existiron non soamente nos últimos anos, senón
probablemente nas últimas décadas. A baixada dos ingresos derivados da redución da
actividade económica, as esixencias do servizo da débeda pública, e a demanda de
servizos públicos de calidade preséntannos ante escenarios descoñecidos. Máis ca
nunca, desde as administracións públicas debe facerse un esforzo na dirección da
eficiencia, da calidade e da sustentabilidade da xestión pública.

No ámbito da administración local, o papel das deputacións provinciais revélase por
completo necesario para axudarlles aos concellos –especialmente aos pequenos
municipios- a adaptarse a estes novos escenarios, para manter as actividades e os
servizos públicos municipais e posibilitar que os ámbitos locais sexan atractivos para o
desenvolvemento económico e a creación de emprego. Este acompañamento
institucional da deputación cos municipios faise desde unha profunda implicación e
converxencia de competencias e intereses. Para unha deputación provincial ningún
problema local lle é alleo.

É amplamente coñecido o feito de que a xestión conxunta de proxectos, actividades e
servizos públicos comporta reducións efectivas nos custos (por economía de escala e
distribución de custos fixos), pola mellora operativa dos propios servizos (reordenación
en ámbito territorial superior), así como polo acceso a mellores condicións de
execución ou contratación. Resulta claro que a cooperación intermunicipal é un dos
factores estratéxicos máis potentes para avanzar na eficiencia, calidade e
sustentabilidade da actividade pública local e, en particular, dos servizos públicos.

Existen diversos sistemas de cooperación intermunicipal, desde os máis formalizados
como son os consorcios ou mancomunidades, ata algúns menos formalizados como
acordos ou prestacións de servizos puntuais. Os modelos máis formalizados teñen a
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vantaxe da estabilidade territorial e temporal, mentres que posúen a desvantaxe de
representar novas entidades locais co que significa no tocante a rixidez na xestión e
posible demanda de novos recursos para o seu operativo. No outro extremo, os
modelos menos formalizados non teñen estabilidade temporal nin por tanto proxección
estratéxica, pero tampouco significan a creación de novas entidades locais nin esixen
en calquera caso novos recursos humanos nin materiais.

MODELO DE COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS DE SERVIZOS CONSORCIADOS
Entre ambos os extremos, a Deputación Provincial da Coruña, propón como unha vía
intermedia o desenvolvemento de comunidades intermunicipais de proxectos,
actividades e mesmo servizos públicos consorciados. Unha decisión que está acorde
plenamente co Acordo da Comisión Nacional de Administración Local do 25 de xaneiro
de 2012 no que se adoptan medidas extraordinarias e compromisos en materia de
reordenación

e

racionalización

do

sector

público

local.

Estas

comunidades

intermunicipais estarán constituídas por un número reducido de municipios e poboación
que articulan un espazo estable de cooperación intermunicipal sobre a base dun
convenio marco, do que se desprenden os convenios específicos para cada actividade
ou servizos municipais consorciados que sexan acordados.

A Deputación participará activamente na vida desas comunidades intermunicipais
mediante a súa participación nos convenios marco e específicos, cunha especial
dedicación de medios humanos e técnicos para o asesoramento e
eventual desenvolvemento ou mesmo xestión dos servizos que lle fosen requiridos pola
comunidade intermunicipal.

A comunidade intermunicipal terá un nome como identificador territorial. A sede e
cargos –en ningún caso retribuídos- serán rotatorios entre os municipios integrantes.
Non terá personalidade xurídica, nin persoal, nin medios materiais propios nin
adscritos. Trátase dun espazo virtual de cooperación intermunicipal estable e indefinido
no tempo, fomentado e apoiado pola Deputación provincial.
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ESQUEMA OPERATIVO PARA PROXECTOS, ACTIVIDADES CONXUNTAS E
SERVIZOS CONSORCIADOS
Á hora de incorporar os proxectos, servizos ou a realización de determinadas
actividades conxuntas, e para cada proxecto conxunto, a Deputación realizará un
estudo xurídico, económico e técnico previo para definir e tratar baixo que modalidade
e en que condicións económicas pode realizarse do modo máis eficiente e sustentable
o servizo de que se trate, incluíndo tanto os custos da actividade ou servizo, así como
as necesidades do seu financiamento, de maneira que se garantan os principios de
eficiencia, calidade e sustentabilidade económica servizo a servizo. Unha vez aprobado
este modelo específico para cada servizo de cooperación polos municipios, pasará a
implantarse no territorio dos concellos que integran a comunidade intermunicipal.

Sen ánimo excluínte, os servizos que poderían someterse á cooperación ou
consorciarse dentro da comunidade intermunicipal serán: fomento de actividades
económicas e emprego, fomento do turismo, servizos educativos, actividades
recreativas e culturais, actividades deportivas, abastecemento e depuración de augas
residuais, recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, conservación de vías e
espazos públicos, servizos técnicourbanísticos, servizos técnico-administrativos.

Nesta situación, os municipios limítrofes de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de
Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra, conscientes da necesidade de profundar nos
espazos de cooperación intermunicipal sen que iso signifique maiores gastos nin
compromisos económicos, e na necesidade de garantir a eficiencia, calidade e
sustentabilidade das accións que se poden desenvolver desde o ámbito local para
promover os valores de arte rupestre deste territorio,
ACORDAN
No ámbito das súas competencias, a sinatura do presente convenio de cooperación
para implementar e xestionar conxuntamente o proxecto de promoción e posta en
valor do arte rupestre no parque Compostela Rupestre, de acordo coas seguintes
BASES:
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Primeira.- Definición.

1. Os Concellos de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do
Dubra e Vedra, xuntamente coa Deputación Provincial da Coruña, de conformidade
coas potestades conferidas ás corporacións locais na Lei 7/85 de Bases de Réxime
Local e na Lei 5/97 de Administración Local de Galicia, regulan mediante o presente
convenio unha comunidade intermunicipal que permita a xestión conxunta do proxecto
Compostela Rupestre, cos fins de competencia municipal que se expresan na base
terceira.

2. O presente convenio formúlase como unha técnica de cooperación, consonte ao
previsto nos artigos 143 a 145 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do
sector público, consonte ao disposto nos artigos 109.1, e 114-117 da Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración local de Galicia. Dado que se trata dun convenio
interadministrativo, a este resúltanlle plenamente de aplicación as disposicións contidas
no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015, do réxime xurídico do sector público.

3. A comunidade intermunicipal é un espazo virtual de cooperación municipal para
permitir a xestión compartida do proxecto referido no apartado 1. En ningún caso a
comunidade intermunicipal terá a consideración de persoa xurídica propia e
independente das entidades locais que a integran, nin disporá de orzamento, nin de
medios persoais ou materiais propios ou adscritos.

Segunda.- Natureza e interpretación.

1. O presente convenio, formalizado co carácter dunha relación xurídica convencional
de carácter administrativo, un espazo virtual de cooperación intermunicipal estable, que
se establece entre os concellos limítrofes de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de
Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra, coa participación da Deputación Provincial da
Coruña.
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2. A natureza deste acordo, tal como está expresada no apartado anterior, en ningún
caso supón a creación dunha persoa xurídica nova nin diferenciada das entidades
asinantes ou das que se adhiran nun futuro.

3. A interpretación das dúbidas que puidesen xurdir na aplicación do presente convenio
marco correspóndenlle ao Consello de dirección, despois dos informes emitidos polos
funcionarios das corporacións locais que se designen en cada caso en razón da
natureza do asunto e da competencia funcional.

Terceira.- Obxecto, fins, principios e coordinación.

1. As presentes bases teñen por obxecto establecer as condicións que permitan
agrupar os medios persoais e materiais e recursos económicos das corporacións locais
participantes a fin de promover e xestionar de forma conxunta o proxecto de promoción
e posta en valor do arte rupestre, no marco das competencias propias que lles
corresponden en materia de promoción económica, desenvolvemento territorial e
turismo.

2. As actuacións concretas a levar a cabo, de conformidade co procedemento regulado
na base sétima, o correspondente estudo xurídico, económico e técnico con proposta
de forma máis adecuada de xestión das actividades a desenvolver (Memoria e Plan de
actuación), serán aprobados polo Consello de dirección que se regula na base oitava, a
partir do momento no que sexan ratificados polas corporacións interesadas, segundo o
procedemento previsto na base sétima, serán xestionados conxuntamente nas
condicións que se establezan.

3. As actuacións xestionadas conxuntamente, rexeranse polos principios de
austeridade, economía, calidade, eficacia, eficiencia e sustentabilidade, empregándose
para a súa prestación os medios humanos e materiais dos concellos e, no seu caso, da
Deputación provincial. Debidamente xustificada a insuficiencia de medios destas
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administracións, procederase a súa contratación consonte ao previsto na lexislación
reguladora de contratos do sector público.

4. Sendo un dos fins deste convenio marco a eficiencia no desenvolvemento deste
proxecto, procurarase a coordinación das actuacións dos concellos e da Deputación
coa Administración Xeral do Estado, coa Comunidade Autónoma de Galicia e outras
entidades públicas dependentes destas, evitando en todo momento a duplicidade de
actuacións no mesmo ámbito funcional.

Cuarta.- Ámbito territorial e funcional da xestión conxunta do proxecto.

1. A xestión conxunta deste proxecto desenvolverá as súas actuacións no ámbito
territorial dos termos municipais dos concellos de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de
Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra.

2. As actuacións para o desenvolvemento do proxecto poderán afectar ás materias de
competencia municipal como fomento de actividades económicas e emprego, fomento
do turismo, servizos educativos, actividades recreativas e
culturais, actividades deportivas, abastecemento, rede de sumidoiros e depuración de
aguas residuais, recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, conservación de
vías

e

espazos

públicos,

servizos

técnico-urbanísticos

e

servizos

técnico-

administrativos.

3. Asemade, tamén poderá acordarse a realización de actividades conxuntas relativas
á paisaxe e medio ambiente, á conservación, defensa e posta en valor do patrimonio
cultural, normalización lingüística e outras que se consideren de interese público local e
necesarias para o axeitado desenvolvemento do proxecto.

Quinta.- Lugar de reunións e arquivo da documentación administrativa.
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1. As reunións e demais xestións a realizar polo Consello de dirección terán lugar na
sede da Corporación municipal que en cada momento desempeñe a Presidencia.

2. Sen prexuízo do anterior, toda a documentación administrativa da xestión e acordos
que se adopten será custodiada na Deputación Provincial baixo a responsabilidade do
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

Sexta.- Duración.

1. Ao abeiro do disposto no artigo 49.h 1º da Lei do réxime xurídico do sector público,
este convenio terá unha vixencia de catro anos, prorrogables expresamente por un
máximo de catro anos adicionais. Xa que logo, as entidades asinantes comprométense
a manter a súa participación e a súa vinculación a estas bases, con pleno cumprimento
dos seus dereitos e obrigas, por un prazo mínimo de catro anos, a non ser que puidera
acordarse unha resolución anticipada do convenio por finalización do seu obxecto e
finalidade antes de que teña transcorrido dito prazo.

2. No caso de que algunha das partes instase a súa resolución anticipada, o membro
que desexe separarse, deberá manifestar dita vontade, mediante acordo adoptado para
o efecto, cun prazo de antelación dun ano á data na que esta se pretenda facer
efectiva. En tal caso, procederase a constituír a comisión liquidadora á que se fai
referencia na base décimo novena.

Sétima.- Procedemento para a xestión conxunta do proxecto.

1. Para a xestión conxunta do proxecto deberá tramitarse un expediente para redactar
unha Memoria e Plan de actuación que deberá contar, entre outros, cos seguintes
apartados:

ingresos e gastos orzamentarios.
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director do proxecto.

Estudo económico-financeiro, no que se fixen os custos unitarios das
prestacións a realizar en cada un dos concellos e forma de financialas (recursos
xerais, taxas, prezos públicos, prezos privados, transferencias dos concellos e
subvencións). No seu caso, este apartado incluirá un borrador de ordenanza de
taxas ou prezos públicos. En todo caso, cada concello deberá garantir o
financiamento da totalidade do custo que lle sexa atribuído.
-organizativo interno, coa descrición de tarefas a realizar polo
persoal e, no seu caso, funcionamento operativo das instalacións.

obras, servizos ou subministracións, mesmo coa posibilidade de delegar a
xestión na Deputación Provincial da Coruña.

2. Asemade, tamén será un requisito previo para a xestión compartida dalgún servizo, a
aprobación da Memoria e Programa de actuación, así como, no seu caso, ordenanzas
reguladoras de taxas ou de prezos públicos (no caso de realización de prestacións
individualizadas co carácter de servizo público), que deberán tramitarse consonte ao
seguinte procedemento:

concellos, así coma, no seu caso, regulamento do servizo, ordenanzas

fiscais

ou reguladora de prezos públicos.
e as
persoas

interesadas poidan presentar reclamacións ou suxestións.
teña

determinado, e aprobación definitiva, no seu caso, da ordenanza fiscal

ou

de

prezos públicos, consonte ao disposto na Lei 7/85 e no Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais.

88

3. Finalmente, no caso de que se propuxera a xestión das actuacións a desenvolver
pola Deputación, deberá adoptarse o acordo de delegación por cada un dos concellos
e a posterior aceptación pola Corporación provincial, coa maioría esixida polo artigo
47.2 h) da Lei 7/85, de bases de réxime local. Neste suposto, á delegación da xestión
das actividades ten que engadirse a relativa a xestión e recadación da taxa ou prezo
público correspondente, de acordo coas bases aprobadas pola Deputación para esta
finalidade.

Oitava.- Órgano de impulso, dirección e seguimento.
1. A xestión compartida do proxecto estará impulsada e dirixida por un órgano
colexiado que se denominará Consello de dirección e que realizará as funcións de
comisión de seguimento deste convenio e dos acordos que se adopten no seu
desenvolvemento.

2. Dito órgano estará formado por representantes de todas as entidades partícipes, de
acordo coa seguinte distribución:

a) Dúas persoas representantes de cada unha das corporacións partícipes, sendo unha
delas o titular da Alcaldía ou concelleiro/a no que delegue.

b) Dúas persoas representantes da Deputación Provincial da Coruña, nomeadas entre
os membros da Corporación.

Sen prexuízo desta composición, a presidencia poderá dispor que asistan ás sesións,
con voz pero sen voto, o persoal funcionario ou técnico especializado que conveña
nalgún asunto determinado.

3. A presidencia do órgano recaerá na persoa titular da alcaldía que corresponda,
segundo un procedemento rotatorio de carácter anual, partíndose inicialmente do
concello de maior poboación dos partícipes e consecutivamente.
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4. O cargo de representante non será retribuído, sen prexuízo das axudas de custo e
remuneracións por asistencia ás sesións que poida acordar a corporación respectiva.
5. O órgano estará asistido por un funcionario pertencente ao Servizo de Promoción
Económica, Turismo e Emprego da Deputación, coas funcións da base décimo cuarta.

Novena.- Atribucións do Consello de dirección.
O Consello de dirección, co carácter regulado na base anterior, terá as seguintes
atribucións:

a) Nomear á persoa titular da presidencia que corresponda segundo o procedemento
de rotación anual anteriormente previsto.

b) O impulso político e a dirección da comunidade intermunicipal para a xestión do
proxecto.

c) Aprobar inicialmente e propor ás corporacións partícipes a modificación do presente
convenio e a proposta inicial da Memoria, Programa de actuación e acordos
específicos para a xestión compartida, que serán definitivamente aprobados polas
corporacións partícipes.

d) Fixar as bases de execución e seguimento dos programas de actuación das
actividades conxuntas, velando pola eficiencia dos servizos, a súa calidade e
sustentabilidade.

e) Supervisar a calidade e cumprimento de contratos de obras, xestión de servizos
públicos, servizos, subministracións e de calquera outra índole que poidan realizarse
no desenvolvemento do proxecto.

f) Aprobar a incorporación ou separación de novas entidades e aprobar as bases que
teñan que rexer esta incorporación ou separación.
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g) Acordar a resolución do presente convenio.
h) Calquera outras relativas ao exercicio das súas funcións que non estean atribuídas a
outros órganos.

Décima.- Distribución de votos e adopción de acordos.
1. Os acordos do Consello de dirección adoptaranse por maioría absoluta de votos dos
membros presentes.

2. Con todo, calquera modificación do convenio requirirá o consentimento unánime de
todos os membros.

Décimo primeira.- Réxime de sesións.
1. O Consello de dirección celebrará sesión ordinaria, como mínimo cada tres meses, e
extraordinaria cando así odispoña a Presidencia ou o solicite polo menos a terceira
parte dos seus membros que, a súa vez, representen a
terceira parte dos votos.

2. En tal caso, recibida a solicitude, o Presidente deberá convocar a sesión solicitada
dentro dos 15 días hábiles
seguintes ao de presentación da solicitude.

3. Para a válida constitución, a sesión deberá contar coa asistencia de, polo menos, un
terzo do número dos seus membros e que entre os presentes se conte cun terzo do
número total de votos.

Décimo segunda.- Atribucións da Presidencia.
Corresponde á Presidencia exercer as seguintes atribucións:
a) Convocar, presidir e dirixir as sesións do Consello de dirección e calquera outro
órgano de carácter colexiado que puidese crearse ao abeiro do presente convenio.
b) Representar ás entidades partícipes en relación coa xestión do proxecto.
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c) Velar polo cumprimento do convenio, dos programas de actuación e xestión
conxunta e dos acordos adoptados polo Consello de dirección.

Décimo terceira.- Disposicións xerais.
1. Para o réxime de sesións e acordos, en todo o non previsto especificamente nas
presentes bases, resultará de aplicación o disposto na lexislación de réxime local.

2. Subsidiariamente aplicarase a Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento
administrativo común das administracións públicas, así como o resto das disposicións
legais do ordenamento administrativo.

Décimo cuarta.- Funcións administrativas de apoio e asesoramento xurídico e
económico.

As funcións de apoio administrativo, asesoramento xurídico e económico serán
prestadas por persoal funcionario da Deputación provincial.

Décimo quinta.- Recursos humanos e materiais.

1. Os cometidos e traballos das accións conxuntas poderán ser realizados, de acordo
co Plan de actuación, polo persoal das entidades e administracións participantes ou
mediante as fórmulas de cooperación que en cada caso se acorden, nos termos
previstos no ordenamento xurídico administrativo, mesmo mediante a delegación de
funcións na Deputación Provincial da Coruña.

2. Para a xestión conxunta utilizaranse exclusivamente medios persoais e materiais dos
que dispoñan as corporacións locais partícipes.

Décimo sexta.- A separación dalgún membro.
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1. Recibido o acordo plenario no que se manifesta a vontade de separarse deste
convenio ou dos acordos específicos que se adopten no seu marco, designarase unha
Comisión liquidadora que, atendendo ao efecto xurídico e económico que se produza
nos contratos, convenios e demais acordos, presentará unha proposta ao Consello de
dirección na que se fixen as condicións e efectos da separación unilateral.

2. Tamén procederá a separación, con carácter forzoso, de calquera dos partícipes, por
incumprimento grave da lexislación vixente que afecte ás accións que se desenvolven
conxuntamente, cando así o estime o Consello de dirección, previo expediente
tramitado para o efecto e con requirimento á corporación interesada para que asuma o
compromiso incumprido no prazo establecido para o efecto, coa advertencia de que de
non atendelo procederase a súa suspensión provisional como partícipe, como paso
previo a súa separación definitiva.

Décimo sétima.- Modificación e resolución.

1. A modificación das presentes bases requirirá o acordo inicial do Consello de
dirección e, posteriormente, a súa aprobación por cada unha das entidades partícipes,
mediante acordo adoptado polo órgano competente.

2. Co mesmo procedemento, este convenio poderá resolverse polas seguintes causas:

a) Por imposibilidade de cumprimento dos fins establecidos.
b) Por disposición legal o por aparecer circunstancias contrarias ao interese
público.
c) Cando así o acorde o Consello de dirección, pola maioría das tres cuartas
partes dos seus membros.

3. O acordo de resolución determinará a forma na que se teña que proceder para o
cesamento das actividades conxuntas, previa constitución dunha comisión liquidadora
que proporá os efectos xurídicos e económicos para cada entidade.
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Décimo oitava.- Entrada en vigor e aplicación.

1. Unha vez tomados os acordos correspondentes polas corporacións interesadas e a
sinatura deste convenio, no prazo de quince días constituirase o Consello de dirección
regulado na base oitava.

2. O Consello de dirección, unha vez constituído, designará aos técnicos responsables
da elaboración do Plan de actuación, para a súa tramitación, aprobación e aplicación
consonte ao disposto no presente convenio.
*************************

6.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEOANOVA E DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE SOBRE IMPOSIBILIDADE DE
SEGREGACIÓNS CON NOVO ACCESO NAS ESTRADAS AUTONÓMICAS E
PROVINCIAIS.
O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de urbanismo, vivenda e sostibilidade, D.ª
Uxía Lemus de la Iglesia.

A sra. Lemus da conta da moción conxunta dos grupos municipais de Son de TeoAnova e PSdeG-PSOE, de 15 de marzo de 2018 (rex. entrada nº 1.962), que se recolle
a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo,
vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos de 26 de marzo de 2018.

“MOCIÓN SOBRE IMPOSIBILIDADE DE SEGREGACIÓNS CON NOVO ACCESO
NAS ESTRADAS AUTONOMICAS E PROVINCIAIS
A nova regulación normativa das estradas en Galicia está a provocar importantes, e
graves, incidencias na súa aplicación, afectando aos dereitos e deberes urbanísticos da
veciñanza galega.
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Xa vimos os efectos moi prexudiciais da delimitación dos treitos urbanos que se está a
realizar desde a Axencia Xeral de Infraestruturas, que foi causa de múltiples alegacións
por parte municipal e dos veciños e veciñas afectadas.
Na nova regulación aparece tamén con gravísimos efectos que xa están a sofrer a
nosa veciñanza, unha nova prohibición que afecta a parcelas lindeiras coas estradas
provinciais e autonómicas, en todo tipo de solos, sexa cal sexa a súa clasificación.
A Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia determina no seu artigo 52 que “A
administración titular da rede poderá limitar e ordenar os accesos ás estradas e
establecer, con carácter obrigatorio, os lugares e as condicións en que tales accesos
se poidan construír, atendendo á normativa vixente e aplicando criterios de intensidade
de tráfico, seguridade viaria e de funcionalidade e explotación da estrada. En todo
caso, será prioritario o emprego de accesos existentes.”
Esta regulación é moi similar ao réxime establecido para as autorizacións de novos
accesos por parte das administracións titulares das estradas, que se recollía na
normativa anterior, a Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia.
O Regulamento xeral de estradas de Galicia, aprobado polo Decreto 66/2016, vai máis
aló do establecido na Lei 8/2013, e no seu artigo 137 establece que “as parcelacións e
segregacións de parcelas lindeiras coas estradas só se poderán autorizar cando
o acceso rodado de todas as novas parcelas xeradas se resolva a través doutras
vías distintas das estradas”.
Polo tanto, o Regulamento de desenvolvemento modifica a propia Lei, xa que coa
previsión incluída no artigo 137, está a prohibir as parcelacións e segregacións de
parcelas con fronte a estradas provinciais e autonómicas, cando non haxa alternativa
de acceso por vías de outra titularidade pública, o que non se recollía na Lei do 2013, e
tampouco se recolle na regulación das estradas de titularidade estatal.
En Teo, xa temos os primeiros casos de parcelacións non autorizadas polos titulares de
estradas non municipais, ante a imposibilidade de acceder a estas parcelas por vías
alternativas.
Polo tanto, e unha vez máis, un cambio normativo en principio sen carácter urbanístico
provoca, de facto, unha recalificación urbanística, xa que con esta imposibilidade de

autorización, desaparece a posibilidade de parcelación de fincas que cumprían todos
os requisitos da normativa urbanística para dita parcelación.
Esta imposibilidade de parcelación ou segregación, que lembremos ten como fin último
a edificación conforme o artigo 148 da Lei 2/2016, do solo de Galicia, implica de forma
clara e nítida unha modificación da réxime de dereitos e deberes dos e das
propietarias.
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Desta forma un Decreto autonómico, aprobado polo Consello da Xunta en reunión do
26 de maio de 2016, a proposta da persoa titular da Consellería de Infraestruturas e
Vivenda, non só inclúe unha regulación moi diferente á lei sectorial que desenvolve
regulamentariamente, senón que modifica o contido e efectos de toda a normativa
urbanística en vigor, incluído o propio PXOM de Teo.
O Pleno do Concello de Teo, unha vez máis, debe rexeitar estas novas limitacións
urbanísticas implantadas por normativas autonómicas sectoriais, que entendemos
deben ser obxecto de rectificación inmediata por parte dos promotores das mesmas, e
desta forma propoñemos o seguinte
ACORDO
1.- INSTAR á Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia á
modificación da regulación contida no artigo 137 da Regulamento xeral de estradas de
Galicia, de forma que se autorice as parcelacións e segregacións de fincas aínda que
acceso rodado de todas as novas parcelas xeradas non poda resolverse a través
doutras vías distintas das estradas, mantendo o previsto no artigo 52 da Lei de
estradas de Galicia.
2.- TRASLADAR este acordo a FEGAMP, a fin de que en cumprimento da función
prevista no artigo 6 dos seus estatutos, aa promoción, representación e defensa dos
intereses das Entidades Locais ante outras Administracións Públicas, inste á Xunta de
Galicia á modificación do articulado en cuestión.
3.- TRASLADAR este acordo ao Presidente da Xunta de Galicia e aos grupos
parlamentarios do Parlamento de Galicia”.

Aclara a sra. Lemus que se trata dun problema xa coñecido pola Xunta de Galicia e
tamén discutido na Deputación, engadindo que o que se pretende coa proposta de
acordo é facer presión sobre a necesidade de modificar o Regulamento.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández,
anuncia o apoio do seu grupo, ao tratarse dun problema que afecta a moitos veciños/as
de Teo.

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra ao concelleiro do seu
grupo D. Antonio R. Sánchez Crespo.
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O sr. Sánchez pregunta se este tema se tratou coa AXE nas reunións que se tiveron e
pídelle á sra. Lemus se pode profundizar nos supostos de parcelacións non
autorizadas, supoñendo que foi a Deputación quen non as autorizou.

O sr. alcalde di que teñen clara a situación. Considera que resulta chocantes que un
Regulamento de estradas de Galicia incida de forma tan brutal sobre un PXOM
aprobado polo Xunta de Galicia fai catro anos, limitando as posibilidades de
construción. Sinala que a partir de aí o Regulamento é claro, non tratándose polo tanto
dun tema de interpretación, polo que nin a Deputación nin a Xunta de Galicia teñen
marxe en tanto non se modifique o Regulamento. Salienta o sr. alcalde que se trata dun
tema gravísimo, un pouco desquiciante, xa que ata fai pouco estívose sen posibilidade
de segregar, por un problema interpretativo co PXOM, e solventado iso, ven este
Regulamento enriba, polo que a situación e desequilibrante e desquiciante para a xente
porque se lle crea unha inseguridade xurídica de que un ano se pode e outro non.

A sra. Lemus explica que si que se falou coa Axencia Xeral de Infraestruturas, co
Director Xeral. Na reunión de xaneiro, cando se foi a falar da delimitación de núcleos,
falouse este tema e o Director Xeral compartiu a preocupación. O que se estaba
facendo por parte da Xunta e por parte da Deputación era facer un informe no que se
dicía que se tiveran en conta estes artigos e a denegación final era do concello, e este
non o estaba pedindo, porén o problema xurdía cando despois se quería edificar e
nese momento non había posibilidade de acceso, e se paraban as obras. Sinala a sra.
Lemus que na Axencia Xeral se lles dixo que estaban de acordo con concello, e que
non o entendían, sobre todo porque non tiña ningún sentido. Tratándose das
parcelacións non autorizadas, sinala a sra. Lemus que agora mesmo hai dous informes
enriba da mesa, nos que se di que hai que aplicar o 137, polo tanto hai informar se
causan novo acceso ou o teñen por viario municipal.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández,
non fai uso da súa quenda.
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O concelleiro do PP, sr. Sánchez, sinala que polas explicacións ven que se trata máis
dunha cuestión técnica que política, e polo tanto se resolverá tecnicamente.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (6 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete
abstencións (7 PP), acorda:

1.- INSTAR á Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia á
modificación da regulación contida no artigo 137 da Regulamento xeral de
estradas de Galicia, de forma que se autorice as parcelacións e segregacións de
fincas aínda que acceso rodado de todas as novas parcelas xeradas non poda
resolverse a través doutras vías distintas das estradas, mantendo o previsto no
artigo 52 da Lei de estradas de Galicia.

2.- TRASLADAR este acordo a FEGAMP, a fin de que en cumprimento da función
prevista no artigo 6 dos seus estatutos, aa promoción, representación e defensa
dos intereses das Entidades Locais ante outras Administracións Públicas, inste á
Xunta de Galicia á modificación do articulado en cuestión.

3.- TRASLADAR este acordo ao Presidente da Xunta de Galicia e aos grupos
parlamentarios do Parlamento de Galicia.

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE A RECUPERACIÓN DOS
DEREITOS E DO EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.
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 12 de marzo de 2018 (rex.
entrada nº 2.017, de 19/03/2018), que se recolle a continuación, ditaminada
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favorablemente pola Comisión Informativa de administración, cultura, educación,
seguridade cidadá e deportes de 26 de marzo de 2018.

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO no Concello de Teo, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal do Pleno
da Corporación, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate en Pleno, sobre
recuperación dos dereitos e do emprego na Administración de Xustiza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os traballadores e as traballadoras da Administración de Xustiza de Galiza levan máis
dun mes reclamando condicións salariais e laborais que non os discriminen, contra os
recortes e en defensa dunha Administración de Xustiza áxil e moderna, e iniciaron o
pasado 9 de febreiro unha folga indefinida. Trátase dunha medida extrema á que se
chega logo de esgotar todas as vías posíbeis de negociación e como resposta á
prepotencia, soberbia e cerrazón da Xunta de Galiza. A folga conta cun seguimento
masivo e co apoio dos sete sindicatos representativos do persoal. Tamén as dúas
manifestacións convocadas en Compostela, o 25 de xaneiro e o 24 de febreiro,
contaron con un apoio masivo dos traballadores e traballadoras.
A convocatoria dunha medida tan extrema como unha folga indefinida, e o apoio
masivo co que conta, hai que enmarcala no deterioro continuo dos servizos públicos,
no empeoramento das condicións laborais, e nos continuos recortes de dereitos ao que
levaron as políticas regresivas, reaccionarias e centralizadoras do PP no goberno do
Estado e na Xunta de Galiza. Existe un malestar xeneralizado nos empregados e
empregadas públicos, que mentres que noutros sectores está latente, no caso da
Xustiza cristalizou en medidas contundentes de carácter reivindicativo, mobilización e
loita. Cómpre valorar pois a importancia da capacidade de mobilización que está a
manter este sector en contra da Xunta do PP.
A Xunta de Galiza e o PP, por boca de Feijóo e de Rueda, intentan trasladar á opinión
pública que a única motivación deste conflito é unha mera reivindicación de mellora
salarial, que se trata dun sector privilexiado (función pública) e que rexeitan unha
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“xenerosa” oferta de suba salarial. Tratan con isto de poñer á xente en contra e culpar a
sindicatos e persoal da Xustiza das consecuencias negativas da folga
Os traballadores e traballadoras do sector da Xustiza en Galiza están sendo
reiteradamente discriminadas na retribución do complemento transitorio con respecto
ao resto do persoal do Estado, cunhas diferenzas salariais acumuladas no período
2013-2017 que poden variar entre os 4.000 e os 10.000 euros, dependendo do corpo
ao que se pertenza. Por iso, unha das demandas é a subida do complemento
transitorio autonómico, retirado das pagas extraordinarias polo Goberno de Feijóo,
durante estes últimos catro anos.
Reclaman ademais a retirada do desconto que se lle aplica ao persoal da
administración de xustiza en caso de IT, pero que non se aplica a xuíces e xuízas,
fiscais ou letrados/as, así como a negociación do pagamento do 100% das
substitucións, pois a diferenza do que pasa noutras autonomías, en Galiza o persoal
que cubre un posto en substitución vertical non cobra a totalidade do posto que ocupa.
Solicitan igualmente que se negocie un plan recuperación das 106 prazas amortizadas
en 2013 e que afectaron especialmente aos xulgados do contencioso, de paz, de
familia e ás audiencias provinciais o que supuxo un incremento substancial da carga de
traballo e atrasos, e as centrais sindicais piden a consolidación de prazas de reforzo de
máis de tres anos de duración, comprometida pola Dirección Xeral de Xustiza.
Con máis de tres mil xuízos suspendidos e unha folga indefinida que está a provocar
un grave prexuízo nun servizo fundamental, faise necesaria unha negociación real que
busque unha solución a un conflito que afecta a miles de cidadáns no noso país.
A pesar das demandas do comité de folga da interlocución do Consello Galego de
Relacións Laborais, que foi o único lugar onde se deu un certo avance nas
negociacións e que foi eliminado da mesa de negociación tras a entrada na mesma da
Consellaría de Facenda, que permita desbloquear o conflito, a Xunta négase a aceptar a
mediación, continuando nunha actitude total de cerrazón que a amosa incapaz de
negociar co fin de chegar a un acordo.
Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
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ACORDO
- Amosar o apoio aos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza nas
súas reivindicacións de dereitos laborais e de emprego.
- Instar á Xunta de Galiza a retomar as negociacións no marco do Consello Galego de
Relacións Laborais cos representantes dos traballadores e traballadoras da
Administración de Xustiza”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus,
anuncia o apoio do seu grupo. Di que, persoalmente, lle parece admirable a folga e o
feito de que siga a mesma con nivel de adhesión que ten. Explica que lle chegou esta
moción para o Pleno de febreiro, cando xa se pasara o prazo para a presentación, e
pensou que en marzo se chegaría a un acordo, porque as folgas teñen graves
prexuízos nos servizos público e sobre todo nos que fan a folga.

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra ao concelleiro do su
grupo D. Antonio R. Sánchez Crespo.

O sr. Crespo di que dende o seu grupo apoian absolutamente o dereito de folga de
quen fora e polos motivos que fora. Considera que determinados argumentos da
moción non son certos, como por en dúbida a vontade negociadora da Xunta, xa que
ata hoxe celebráronse quince reunións cos sindicatos e houbo oito propostas de
mellora salarial.

Sinala o sr. Sánchez que na moción se di que os funcionarios en Galicia están
discriminados con respecto aos do Estado, porén coa última proposta que fixo a Xunta
se colocan na quinta posición de todas as Comunidade Autónomas, iso sen esquecer
que

a suba que se propón é do 14 %. Sinala que desta moción o que non se

comprende é que, no seu día, cando se aprobaron os orzamentos da Xunta para o
2018, o Partido socialista e o BNG non fixeron ningunha emenda nesta liña, mentres
que si o fixeron as mareas e propuxeron un incremento de 49 euros o ano por
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traballador, e a proposta da Xunta incrementa en 80 veces a propia proposta das
mareas, polo que haberá que explicar porque non se está de acordo con estas
cuestións, se ademais se ten en conta que se propón máis emprego.

O sr. alcalde anuncia o apoio do seu grupo. Di que hai que partir de que os
traballadores de Xustiza non son tontos, se so fora un problema económico, hai que ter
en conta que levan dous meses perdendo o salario integramente, o que amosa que
non so é iso.
O sr. Fernández di que está moi ben comezar recoñecendo o dereito de folga ”polo que
que fora”, como dixo o sr. Sánchez, pero hai que recoñecelo con todas as garantías, e
non dicir que se ten dereito a folga pero cando a faga terá que aceptar o que se lle
propón.

Explica que na moción se fala dun proceso de negociación real. A moción é do BNG,
porén foi feita atendendo ás reclamacións do sector, e nomeadamente do sindicato
CIGA, que participa nas negociacións e que tamén representa aos traballadores de
Xustiza.

Explica o sr. Fernández que se recollen as reclamacións dos traballadores, non
tratándose de algo que invente o BNG, engadindo que o que se fai necesario é unha
negociación real, non pretender que cando non se acepta o que se propón xa non é tan
lexítimo ese dereito á folga.

O sr. Fernández di que coñece a xente do sector que leva dous meses en folga,
engadindo que unha amiga lle ia comentando como se ían sucedendo as negociacións,
sen esquecer que se trata dun sector no que están participando a gran maioría dos
traballadores/as que tamén cree que non son tontos. Explica que están recibindo unha
nómina de 200 euros, que se corresponde cos servizos mínimos, e calquera persoa
que vexa iso ten que entender que detrás das reinvindicacións hai polo menos algo de
razón. Di o sr. Fernández que facendo un seguimento da folga tamén lle sorprende a
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capacidade de aguante, porque el non lembra nos últimos anos unha folga tan longa.
Explica que a Xunta está intentando levar isto so ao plano económico, cando realmente
hai moitas outras cuestións que se reclaman. Considera o sr. Fernández que se te
retiran 30 e te soben o 14 %, iso non fai que recuperes o que perdiches. Remata o sr.
Fernández sinalando que existe unha parte que ten claro o que propón e outra que non
está disposta a aceptalo, engadindo que agarda que se resolva.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus,
di que observa que nos últimos Plenos, en varios, a dinámica do PP, ante calquera
moción que lles afrente a súa labor de goberno, é mirar primeiro as emendas
presentadas polos diferentes grupos parlamentarios, como si non houbese unha
posibilidade posterior de denuncia, queixa, ou incluso folga.

Aclara que si que existiu unha emenda de A Marea que non foi aceptada polo PP,
como acontece sempre nos últimos seis ou sete anos. Di a sra. Lemus que non
entende esa necesidade de que se non existe unha intervención previa dos
parlamentarios non existe posibilidade nin xustificación ética nin moral de presentar
algo posteriormente, engadindo que, en todo caso, o das emendas é como se non se
presentaran, tendo en conta o rodillo do PP.

Agradece a sra. Lemus que cada Pleno se valore se se presentaron emendas polos
grupos parlamentarios, resultando ademais que neste caso como houbo unha emenda,
teñen a capacidade ética de discutir, porque como non se aceptou poden seguir
debatendo. En relación ao 14 %, a sra. Lemus di que hai que pensar en todas as
baixadas e recortes dende o ano 2010, e as rebaixas xerais e os recortes xeralizados
sobre todo pola Xunta, dende fai sete anos, onde foi máis esaxerado, e visto iso parece
estraño xustificar, non sabe moi ben o que, na falta de emendas.

Anuncia a sra. Lemus o apoio do seu grupo, engadindo que pensou que non se
chegaría a debater este tema, polo ben sobre todo dos traballadores. Sinala a sra.
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Lemus que o servizo público se está vendo afectado porén é un efecto positivo da
folga, porque as folgas e os paros se teñen que notar, se non valen de nada.

Intervén o concelleiro do PP, sr. Sánchez, quen di que precisamente a sra. Lemus traia
a colación o tema das emendas e das mocións, cando os sete concelleiros do PP teñen
sufrido ao equipo de goberno bloqueando as súas emendas e as súas mocións, é de
cortarse as venas, que a sra. Lemus traia ese tema é insultante para a súa intelixencia,
resultando unha ofensa que non lle vai a permitir á sra. Lemus. Dirixíndose a esta
concelleira o sr. Sánchez dille que se quere lle recorda o Pleno no que trouxeron a
moción de seguridade nos Tilos, que foi vergonzoso, e a actuación do presidente no
Pleno en cuestión, que foi delirante. Considera o sr. Sánchez que a concelleira citada
non ten lexitimidade para falar precisamente do tema das mocións e das emendas
porque polo menos os señores das mareas as presentaron.

Agradecería o sr. Sánchez que non se puxera en dúbida polo sr. Fernández a súa
defensa do dereito a folga, entre outras cousas porque el é o primeiro defensor do
citado dereito.

Considera o sr. Sánchez que si existen datos obxectivos que contradín o que di a
moción, por exemplo se di que os funcionarios da Xunta de Galicia están
discriminadas, con respecto ao persoal do Estado, cando coa proposta da Xunta se
coloca a Galicia na quinta posición con respecto ao resto de España. Sinala o sr.
Sánchez que, discrepancias políticas a parte, espera, polo ben de todos, que, máis
pronto que tarde, se chegue a un acordo e se arranxe o tema.

O sr. alcalde dille ao sr. Sánchez que se vai un pouco máis abaixo na moción verá que
se fala do plan de recuperación das 106 prazas amortizadas, que é unha das claves
non so deste conflito, senón de todos os que van a vir. Sinala o sr. alcalde que o que
máis valora dos traballadores da xustiza é que abren unha esperanza ao resto dos
traballadores que están padecendo as consecuencias das restricións de Montoro,
estando aí unha gran parte do peso da reclamación da xustiza.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (6 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete
votos en contra (7 PP), acorda:
- Amosar o apoio aos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza
nas súas reivindicacións de dereitos laborais e de emprego.
- Instar á Xunta de Galiza a retomar as negociacións no marco do Consello
Galego de

Relacións

Laborais

cos

representantes

dos

traballadores e

traballadoras da Administración de Xustiza.

8.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE SON DE TEOANOVA E DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE PARA INSTAR AO GOBERNO
GALEGO A QUE IMPULSE UNHA MESA DE DIÁLOGO PARA O TRANSPORTE
PÚBLICO.
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 moción conxunta dos grupos municipais de Son de TeoAnova e PSdeG-PSOE, de 20 de marzo de 2018 (rex. entrada nº 2.091), que se recolle
a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes,
turismo, comercio e emprego de 26 de marzo de 2018.
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA e PSdeG-PSOE PARA
INSTAR AO GOBERNO GALEGO A QUE IMPULSE UNHA 'MESA DE DIÁLOGO
PARA O TRANSPORTE PÚBLICO'

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza necesita outra política de Transporte. Unha política integral que teña como
obxectivo prioritario a articulación territorial do país. Articulación que debe estar
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vertebrada por unha interconexión de calidade entre áreas metropolitanas, núcleos
vilegos, zonas periurbanas e rurais, capaz de dar resposta ás demandas de
mobilidade presentes e futuras da nosa poboación.
Resulta pois, fundamental, transcender a dimensión espacial do termo transporte
(centrado no acto físico de portar mercadorías e persoas) e introducir a dimensión
social que leva consigo implícita a mobilidade, centrada na capacidade das persoas
para exercer un desprazamento. Dimensión social transversalizada en todo momento
por un elemento clave: a accesibilidade.
Atopámonos nun momento transcendental para que as galegas e galegos poidamos
contar cun Plan de Transporte Público de Galiza que dea respostas concretas e
efectivas a problemáticas históricas do noso territorio. O límite temporal fixado pola Lei
10/2016 de Medidas Urxentes para a Actualización do Transporte Público, obriga á
aprobación do Plan de Transporte 22 meses despois da súa entrada en vigor, polo que
se conta cun horizonte duns meses por diante para a súa aprobación.
Temos, por tanto, a OPORTUNIDADE E A RESPONSABILIDADE de acometer coa
máxima premura os traballos que sexan necesarios para que a elaboración do Plan de
Transporte de Galiza conte coa máxima participación e diálogo social, garante de
que se fixe como eixo fundamental a optimización do servizo en base a criterios de
rendibilidade social, sostibilidade, transparencia e necesidade. Temos a oportunidade e
a responsabilidade de que o Pan de Transporte sexa froito dunha planificación
integral da mobilidade do país artellada baixo os principios de solvencia técnica, rigor
técnico e máxima seguridade xurídica.
A Sentenza de marzo de 2016 do Tribunal Supremo, que anulou 129 concesións de
transporte público por estrada, prorrogadas pola Xunta baixo criterios contrarios á lei,
dan boa conta do desleixo e irresponsabilidade co que foi tratado un sector estratéxico
para o noso país. Un sector no que o Partido Popular leva décadas favorecendo a
creación dun mercado do transporte en beneficio das grandes compañías, poñendo por
riba dos dereitos das persoas, criterios mercantís e de redución de custos.
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É unha obriga para o futuro do noso país mudar o rumbo. Galiza non entrará no S. XXI
ata non ter unha rede de transporte público de calidade e cómpre poñer todos os
esforzos en acadala.
Con ese obxectivo é fundamental a defensa dos seguintes principios básicos:

1. Garantir o dereito á mobilidade: Toda planificación da mobilidade no noso país
debe estar fundamentada no beneficio social e na busca de mellora de calidade de vida
da poboación, reducindo os tempos empregados nos desprazamentos e garantindo
que se poidan exercer dentro de parámetros de equidade e xustiza social, con
independencia de renda e lugar de residencia.
2. Garantir un transporte público de calidade, capaz de dar alternativa real ao
vehículo privado, con independencia dos factores socioeconómicos das persoas
usuarias. Un transporte público de calidade será aquel que polas súas características
sexa percibido como atractivo e útil pola poboación de forma transversal, cunha
tipoloxía de usuario que abranga todas as franxas de idade, renda ou lugar de
residencia
3.Mellorar a calidade ambiental e impulsar a soberanía enerxética. Dispoñer dun
transporte público efectivo incidirá nun uso racional do vehículo privado, este feito leva
aparellada indubidablemente unha redución de emisións de CO2 e de gases
contaminantes, así como unha diminución do consumo enerxético global.
4.Garantir a Accesibilidade en todo o Transporte Público
5. Apostar polo equilibrio territorial e pola proximidade: A rede de transporte
público debe ser vector de equilibrio entre os diversos territorios, garantindo o acceso a
servizos a toda a poboación con independencia do seu lugar de residencia. Debe
requirir especial atención o fomento dun transporte de proximidade.
6.Impulsar o dinamismo económico: A mobilidade debe permitir favorecer o atractivo
das actividades terciarias, converténdose nun instrumento para o desenvolvemento
económico do país, contribuíndo, en definitiva, á dinamización económica do mesmo.
7. Integrar a todos os colectivos e administracións implicados. Deben estar
integrados todos os colectivos e axentes con implicación na materia dentro dun marco
de colaboración activa. Ao mesmo tempo que se debe contar con todas as
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administracións con facultade e competencia na materia para traballar a prol dun
dereito que afecta á vida cotiá da poboación.
Un novo modelo de mobilidade que vertebre un novo modelo de país, só responderá ás
necesidades reais da poboación se é froito do diálogo social dentro dun marco de
colaboración activa, e só responderá a criterios de beneficio social sobre os beneficios
monetarios se é elaborado nun marco de participación social e transparencia.
Por isto, os Grupos Municipais de Son de Teo-Anova e PSdeG-PSOE consideran
imprescindible constituír unha Mesa para o Diálogo do Transporte Público con
representantes da Xunta, sindicatos e empresas do sector, concellos e deputacións,
direccións de colexios e ANPAS, ademais de asociacións da sociedade civil que sumen
representatividade, coñecementos e capacidade propositiva para podermos, así,
articular un espazo de información, deliberación, debate e deseño participativo do novo
Plan de Transporte Público de Galiza.
Polo tanto, proponse ó Pleno Municipal a adopción do seguinte
ACORDO:

O Concello de Teo insta ao Goberno galego a impulsar unha Mesa para o Diálogo do
Transporte Público coa fin de dotarnos dun Plan de Transporte Público en base aos
seguintes obxectivos:
1. Deseñar unha rede de transporte colectivo atractivo polo número de frecuencias e
rutas, baixo as premisas de fiabilidade, puntualidade, accesibilidade e
competitividade en tempos.
2. Artellar o país coa lóxica metropolitana e comarcal, impulsando medidas como a
conexión coas cabeceiras de comarca, implantación de aparcamentos disuasorios nas
contornas das áreas urbanas e introdución do transporte urbano onde non exista.
3. Impulsar a intermodalidade con outros medios de transporte, implementando
“sistemas de xestión e tarifarios unificados para incluír, ademais dos autobuses
urbanos e metropolitanos, novas opcións coma os ferrocarrís de proximidade, tranvías
e metros lixeiros, transporte marítimo metropolitano etc.
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4. Deseñar unha rede de transporte colectivo tendo en conta as diferentes áreas
funcionais, dando cobertura e conexión aos principais nodos atractores de mobilidade
como hospitais, universidades, centros comerciais, polígonos industriais, estacións etc.
5. ”Fomento doutras formas de mobilidade sostible”, tanto ciclista como peonil
6. Garantir a mobilidade en espazos rurais e zonas de baixa densidade de
poboación mediante “a implantación progresiva de concesións zonais, uso de vehículos
de transporte colectivo de menor tamaño e outras iniciativas como programas de
transporte a demanda ou transporte escolar compartido.
7. ”Desenvolver sistemas integrados de transporte colectivo nos espazos de maior
densidade litoral como as Rías Baixas e a Mariña de Lugo, Incluíndo o transporte
marítimo metropolitano dentro da oferta do transporte público.
8. Sincronizar a oferta de transporte público cos incrementos de demanda
estacional relacionados co turismo, garantindo a calidade do servizo e dando
resposta ás demandas específicas derivadas de dita actividade, mediante aumento de
frecuencias e rutas.
9. Adaptar a oferta de transporte público aos incrementos de demanda
relacionados cos calendarios escolares e universitarios e relación desta cos fluxos
de mobilidade específicos da comunidade educativa e universitaria. Supresión da
estacionalidade relacionada cos calendarios escolares e universitarios cando isto
supoña unha redución de oferta e unha diminución da calidade do servizo.
10. Incluír a perspectiva de xénero no deseño das redes de transporte público,
horarios, rutas, paradas e equipamentos. Así como impulsar medidas que resolvan as
carencias do transporte público colectivo no referente á percepción de seguridade.

*Citas extraídas das Directrices de Ordenación do Territorio de Galiza sobre sistemas de
transporte”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández,
di que apoia a proposta, que vai na liña das iniciativas formulada polo BNG no
Parlamento galego, como por exemplo a de xullo de 2017, cando se comezaba a falar
do transporte da Xunta. Considera que é unha evidencia que o transporte público é
unha asignatura pendente coa cidadanía, como saben os/as veciños/as de Teo, e a
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resolución deste problema é unha das principais demandas veciñais, que nin tan
sequera se foi capaz de resolver, nin tan sequera parcialmente, cunha liña municipal
como foi o TeoBus. Considera o sr. Fernández que a Xunta debe de tomarse en serio
este servizo público e deixar de consideralo como un negocio, baseado nunha posta en
marcha que se explique por criterios unicamente clienterales, como foi o transporte
público existente ata o momento, abríndose unha nova oportunidade para poñer en
marcha un novo mapa de transporte público ao servizo dos/as veciños/as. Considera
que a Xunta, dende a sentenza do Tribunal Supremo de marzo de 2016, actuou con
presa e precipitación e pouco se ve en marcha engadindo que, como para o ano son
eleccións municipais, se fala de que a cousa melloraría no 2020. Salienta que o BNG
considera necesario, tal e como se recolle na proposición de lei citada, enmarcar as
propostas sobre transporte público por estrada nun debate máis amplo sobre
mobilidade, en xeral, co obxectivo de deseñar un plan integral centrado nunha aposta
decidida pola mobilidade sustentable e a procura de solucións específicas que teñan en
conta a diversidade xeográfica do país, como di literalmente a proposición non de lei,
na que se reclama un proceso de diálogo e participación social e institucional arredor
do transporte público por estrada e de mobilidade en xeral, e desenvolver un novo
sistema integral de mobilidade, pensado en función das necesidades do país, e que
estea ao servizo da vertebración territorial e cohesión social, cos principios básicos que
se recollen na citada proposición non de lei, e aos que o sr. Fernández da lectura nos
termos seguintes:
.- Mellorar o transporte público por estradas, superando o actual modelo, que está
anticuado e obsoleto. Esta mellora pasa pola articulación de solucións como transporte
a demanda, como falaba a concelleira, que teña en conta a realidade demográfica,
territorial e de asentamento da poboación do país.
.- Potenciar o desenvolvemento da rede interna do FFCC e promover os servizos de
proximidade, que están sendo desmantelados. Falase de pór en marcha o GALTREN.
.- Fomentar o transporte marítimo de ría como alternativa ao transporte por estrada nas
zonas costeiras.
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.- Potenciar as formas de mobilidade natural, camiñar, bici, en desprazamentos de
curto percorrido e zonas urbanas e periurbanas, creando conexións de seguranza
viaria e accesibilidade favorables.

Remata o sr. Fernández a súa intervención sinalando que con todo isto se ve que este
plan de transporte do que se fala debe de partir desa mesa de diálogo, e ten que ir
máis alá do transporte por estrada tal e como se ven concebindo. Anuncia o sr.
Fernández o seu apoio á proposta.

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen sinala que é verdade que
cando se fala do transporte moitas veces se esquece a mobilidade, existindo un
posicionamento da Xunta moi a favor do transporte por estrada, esquecendo outro tipo
de mobilidade. Lembra que o outro día mirando o tema da posibilidade de conexión a
Santiago a través de sistemas ferroviarios, pensou que había algún servizo máis, porén
hai un servizo de ida e outro de volta ás 19:48 e ás 19:51, cun custe de 2,5 €, polo que
resulta inasumible. Remata a sra. Lemus a súa intervención anunciando o apoio do seu
grupo, entendendo a necesidade de ir máis aló transporte público e recollendo as
propostas de mobilidade que fai a concelleira.

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 sinala que a moción non está mal, existindo hai varias cousas que está
ben que se avance nelas con respecto o transporte. Considera que ten razón o sr.
Fernández e a ver se isto axuda para que non se vexa so como un negocio, e ademais
a mesa en cuestión pode ensinar bastantes cousas a Teo, porque mentres alguén
pensou que o TeoBus ia a ser algo que cubrise os servizos de todo Teo, se esqueceu,
porque Teo chega bastante máis abaixo de onde chega ao TeoBus. Di a sra. Vázquez
que pode ver que na moción pon o de "garantir a mobilidade en espazos rurais e zonas
de baixa intensidade" e precisamente iso en Teo, cando se creou o TeoBus, tamén se
esqueceu, polo que é bo que esta Mesa de diálogo tamén reforce ideas. Continúa a
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dicir a sra. Vázquez que está ben que por exemplo en Pontevea si que pasa un medio
de transporte que a ela por exemplo lle pode levar ao longo de toda a estrada de
Santiago de Compostela, pero que non todo o mundo do sur vive Pontevea ou
limitando coa estrada, pola que pasa xa un transporte. Da mesma forma ve que o
Hospital é o Hospital de Santiago pero non é só para os de Santiago, senón para a
área sanitaria, da mesma forma o centro médico de Pontevea leva ese nome pero non
é só para os de Pontevea, e así xente de Vilariño ten que ir a ese cetro médico, tamén
xente de Coira, e hai xente de Coira que para ir ao centro médico precisa de alguén
que os leve, e xustamente esa xente non ten TeoBus, e tamén é un acceso a algo
público, á sanidade.

Explica a sra. Vázquez que, con respecto á educación, tamén pasa o mesmo, posto
que xente nova de Luou e de Calo poden ir a estudar a Santiago á universidade ou
onde escollan estudar. Teñen tamén un acceso, e aí hai precisamente autobuses de
Calo que os levan ata Santiago de Compostela, pero resulta que hai xente de Teo e
xente de Reis e xente de Rarís e xente de Vilariño que tamén estuda en Santiago na
universidade e que se quere coller o transporte público que os leve ata alí teñen que
baixar ata os accesos da estrada que vai ata Santiago, e teñen que depender de
alguén que os acerque ou ir andando. Espera a sra. Vázquez que unha mesa de
diálogo sirva para aprender e que en Teo tamén se tome nota e se chegue tamén a
esas partes e se cubran os servizos básicos que se piden. Remata a sra. Vázquez a
súa intervención sinalando que aínda hai que aprender cousas e anunciando a
abstención do seu grupo, engadindo que en contra tampouco están, sendo necesario
avanzar e aprender.

A sra. García, dirixíndose á sra. Vázquez, dille que estaba a falar de esquecementos,
pero que se cadra o que se esqueceu é que a competencia de mobilidade pertence á
Xunta, é dicir, que é a responsable da cobertura, como se poden comprobar na lei 7/85,
para un concello en concreto de menos de 20.000 habitantes. Explica que entón o
concello, por iniciativa propia, trata de compensar algunhas das eivas do servizo de
transporte metropolitano no que afecta a Teo. Agora ben, o concello non pode dar
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solución e como di a concelleira da oposición "cubrir todos os servizos do concello",
posto que iso é inasumible para este concello, que non ten competencia en materia de
transporte, así que, evidentemente, si que se fai un esforzo por mellorar o actual
servizo.

Continúa a dicindo a sra. García que, en relación co servizo que ten agora mesmo o
concello, e parte do concello, ten que ver cun trazado de servizo concesional que ven
moi de vello, que non recolle todas as necesidades de mobilidade actuais do concello
e que foi prorrogado dunha maneira máis que cuestionable pola Xunta, tratándose de
contratos que viñan nalgúns casos de 20 ou 30 anos e que poden ter erros e que,
como a oposición sabe, o Tribunal Supremo decidiu invalidar esas prórrogas porque nin
sequera eran legais, é dicir, que non sempre, con ocasión do vencemento das
prórrogas dos contratos, mirouse de facer unha nova contratación e mellorar o servizo,
senón que se prorrogaron, polas razóns que fosen. Reitera a sra. García que cando se
fala de esquecementos que ninguén se esqueza que a competencia de mobilidade é da
Xunta e que ten orzamentos específicos para elo. Remata a sra. García sinalando que,
en todo caso, esta moción se refire á creación dunha Mesa de Diálogo e que a través
dese diálogo se poida mellorar un servizo que afecta a todos.

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

portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, non fan uso das súas quendas de

intervención.

Intervén a concelleira do PP, sra. Vázquez, e di saber que a Xunta ten a culpa de todo
o mal que pasa no mundo, porén, aparte diso, a resposta que lle deron refírese a
determinadas empresas, e ela sabe que a competencia da mobilidade é da Xunta, pero
que entón, cando se creou o TeoBus, algo lle quedou a ela sen entender, e se cadra é
ignorancia e precisa falalo outro día e aprender do tema, pero entende que cando se
creou pensouse inicialmente que ía ser algo que ía axudar en xeral a todo o concello, e
non fala das outras empresas, que sabe que non dependen exclusivamente do
concello, e que teñen outro tipo de convenios ou acordos. Tratándose concretamente
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do TeoBus, a sra. Vázquez pregunta por qué entonces se puxo nunha zona na que
tamén había máis mobilidade e se deixou outra que non a tiña, e non precisamente
xusto aos que están pegados á estrada e teñen acceso a outras empresas que pasan
pola zona. Salienta que ela se refire á zona rural, a máis rural, que lle costa chegar a
eses outros puntos. Considera que se se creou o TeoBus era para iso e se se sabía
que logo o concello ia a depender de mobilidade da Xunta agora cando se queira facer
un cambio vaise depender tamén, e hai zonas do Concello que non están cubertas co
TeoBus, que é o autobús do Concello. Remata a sra. Vázquez dicindo que ela sabe
que hai outras moitas cousas que implican e que dependen doutras empresas e outros
acordos de alguén de fóra, engandindo que entende que agora é máis complicado, e
que no seu momento o TeoBus quedou escaso, cando ela pensaba que ía a cubrir
máis.

A sra. García aclara que esta non é a moción do TeoBus, pero que saíu a colación. O
TeoBus tiña certos obxectivos, e tamén é certo que ten un itinerario dun trazado
condicionado, non hai a liberdade de facer que vaia o TeoBus a onde se queira ir,
porque hai as limitación das propias concesionarias que teñen dereito de veto e o
exercen, respecto ao itinerario das paradas. Explica a sra. García que se tentou facer
algunha modificación e non foi posible. O TeoBus tiña a intención de facilitar a
mobilidade transversal no concello que, entre outras cousas, comunicara os dous
corredores. Non se trataba de dar máis opcións de mobilidade a Calo ou a Cacheiras,
senón de comunicar internamente o concello a través dunha circular, sobre todo poder
mobilizar a poboación dun corredor ou outro. Considera a sra. García que é mellorable,
pero tamén hai as liberdades que hai, que son escasas, engadindo que hai liberdade
para pagar, pero para tomar decisións son escasas ou ningunha. Explica a sra. García
que o que se fai é trasladar un proxecto no que creen e que pensan que resolve parte
da mobilidade, pero non resolve todas as necesidades de mobilidade do concello.
Tratándose da mobilidade do sur do concello a sra. García sinala que ela é a primeira
en ser consciente de que hai unha área de mellora importante nesa área, e
precisamente si que se trasladou á Xunta, tendo en conta que estas melloras non
necesariamente pasan sempre por un incremento en investimento, senón incluso por
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unha mellora cualitativa do servizo estratéxicamente. Explica que así se trasladou en
plans que veñen de entregarse agora mesmo na Xunta nos que, de acordo cos
concellos limítrofes, é dicir, Padrón, A Estrada e Vedra, se puxeron de acordo para
buscar melloras nese servizo, que melloren o mesmo dentro do Concello de Teo e
dentro dos concellos limítrofes, e que resolvan esas necesidades de mobilidade, que
alguén poida ir dende Vilariño a Pontevea ao ambulatorio por exemplo, non tendo
ningún sentido que un autobús remate en Xermeade e non vaia a Pontevea, e dea a
volta en Xermeade e volva para Vedra, non ten ningún sentido cando se fala de
douscentos metros. Aclara a sra. García que isto é o que se lle trasladou á Xunta, entre
outras cousas. Considera que tampouco ten sentido que, por exemplo, o núcleo de
Pontevea, que debe de ser un núcleo vertebrador do Sur do concello en canto a
mobilidade, un punto neurálxico, non teña unha comunicación directa, por exemplo, con
Padrón, cando resulta que acaban a dous ou tres kms un servizo que podería
comunicar con Pontevea con Padrón. Esta é outra das demandas que se trasladou.
Ten que haber unha mobilidade transversal tamén entre Vedra e Pontevea
precisamente porque é un dos puntos de saída de Vedra cara Santiago de Compostela,
o noso corredor. Reitera a sra. García que todas esas demandas foron pedidas, e non
consisten máis que en pequenas modificacións no servizo que hai, un servizo que foi
concebido hai moitos anos, para unhas necesidades que evidentemente agora superan
con moito o servizo. Esas reformulacións do servizo xa foron trasladadas, e a
optimización do investimento, que xa se está facendo, un gasto que xa se fai pero que
non é rendible, non ten un retorno social, porque non está ben deseñado, e así ese tipo
de ideas, que moitas veces xurdiron precisamente con conversas cos propios veciños,
xa foron trasladadas á Xunta e esperan que as valoren, e por iso se ve a necesidade
de que haxa ese diálogo, que non sexa só unha decisión unilateral por parte da Xunta,
porque a Xunta ten que escoitalos, que representan aos veciños, e a outros colectivos,
sendo iso o que se está a pedir, interlocución, explicar a necesidade e as áreas de
mellora, e iso é o que estamos trasladando a través desta moción, a necesidade de
que haxa ese diálogo.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (6 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e sete
abstencións (7 PP), acorda instar ao Goberno galego a impulsar unha Mesa para
o diálogo do Transporte Público coa fin de dotarnos dun Plan de Transporte
Público en base aos seguinte obxectivos:

1. Deseñar unha rede de transporte colectivo atractivo polo número de
frecuencias

e

rutas,

baixo

as

premisas

de

fiabilidade,

puntualidade,

accesibilidade e competitividade en tempos.

2. Artellar o país coa lóxica metropolitana e comarcal, impulsando medidas como
a conexión coas cabeceiras de comarca, implantación de aparcamentos
disuasorios nas contornas das áreas urbanas e introdución do transporte urbano
onde non exista.

3. Impulsar a intermodalidade con outros medios de transporte, implementando
“sistemas de xestión e tarifarios unificados para incluír, ademais dos autobuses
urbanos e metropolitanos, novas opcións coma os ferrocarrís de proximidade,
tranvías e metros lixeiros, transporte marítimo metropolitano etc.

4. Deseñar unha rede de transporte colectivo tendo en conta as diferentes áreas
funcionais, dando cobertura e conexión aos principais nodos atractores de
mobilidade como hospitais, universidades, centros comerciais, polígonos
industriais, estacións etc.
5. ”Fomento doutras formas de mobilidade sostible”, tanto ciclista como peonil

6. Garantir a mobilidade en espazos rurais e zonas de baixa densidade de
poboación mediante “a implantación progresiva de concesións zonais, uso de
vehículos de transporte colectivo de menor tamaño e outras iniciativas como
programas de transporte a demanda ou transporte escolar compartido.
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7. ”Desenvolver sistemas integrados de transporte colectivo nos espazos de
maior densidade litoral como as Rías Baixas e a Mariña de Lugo, Incluíndo o
transporte marítimo metropolitano dentro da oferta do transporte público.

8. Sincronizar a oferta de transporte público cos incrementos de demanda
estacional relacionados co turismo, garantindo a calidade do servizo e dando
resposta ás demandas específicas derivadas de dita actividade, mediante
aumento de frecuencias e rutas.

9. Adaptar a oferta de transporte público aos incrementos de demanda
relacionados cos calendarios escolares e universitarios e relación desta cos
fluxos de mobilidade específicos da comunidade educativa e universitaria.
Supresión

da

estacionalidade

relacionada

cos

calendarios

escolares

e

universitarios cando isto supoña unha redución de oferta e unha diminución da
calidade do servizo.

10. Incluír a perspectiva de xénero no deseño das redes de transporte público,
horarios, rutas, paradas e equipamentos. Así como impulsar medidas que
resolvan as carencias do transporte público colectivo no referente á percepción
de seguridade.

9.- MOCIÓNS.
Antes de entrar no punto décimo 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, presentándose unha polo concelleiro do
grupo mixto, D. Manuel A. Fernández Baz.
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O sr. Fernández explica que as razóns de urxencia que xustifican a moción están
relacionadas co estado da nacional 550 ao seu paso por Teo, e nomeadamente polas
Galanas, engadindo que a situación complícase por horas.

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 o estado da nacional 550.

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo relativa ao estado da nacional 550.

“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, pola vía de
urxencia, relativa a instar ao Goberno do Estado a repoñer o firme da estrada N-550.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A estrada N-550, de titularidade estatal, atravesa a parroquia de Calo no termo municipal
de Teo. Trátase dunha vía principal pola que circulan diariamente miles de vehículos, e
pola que se desprazan centos de veciños e veciñas de Calo e doutras parroquias de
Teo.
O estado do firme desta estrada estatal é lamentábel como consecuencia da deixadez
por parte do seu titular, o Goberno do Estado, que incumpre as súas obrigas de
mantemento e conservación, tal e como evidencian as imaxes (coa situación da vía á
altura do lugar das Galanas), e tal e como sofren diariamente os vehículos das
condutoras e condutores que a utilizan.
Así pois, desde o BNG reclámase ao Goberno galego que inste ao Goberno do Estado a
que adopte con urxencia as decisións correspondentes para mobilizar os recursos
necesarios para repoñer o firme, así como que se emprendan os traballos de
conservación e mantemento con regularidade para evitar a situación actual.
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Por todo isto, o BNG solicita do Pleno do Concello de Teo a adopción do seguinte
ACORDO
“1) Instar á Xunta de Galiza a requirir ao Goberno do Estado que repoña o firme da
estrada N-550 ao seu paso por Teo e realice os traballos de mantemento e conservación
da vía con regularidade.
2) Comunicar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e ao Presidente do
Goberno do Estado.”
Teo, 4 abril de 2018
Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz”

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus,
sinala que na reunión que tiveron o día 19 en Coruña co Xefe de demarcación de
estradas do Estado xa comentaron o mal estado da nacional. Sinala que naquel
momento destacaba sobre todo un bache que había no viario de acceso de Campos de
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Mirabel, fronte ao Camaleón, que se estaba abrindo moito. Di que falaron con el porque
lles estrañou moito que o ano pasado, cando se fixo o arranxo, botaron un
microaglomerado, o que non é moi normal en viarios deste estilo, de estilo urbano, con
tanto tránsito. Mandáronse as fotos, e o bache do viario si o taparon, aínda que
temporalmente porque estaba chovendo, porén dende ese día o deterioro da nacional
foi esaxerado. Explica a sra. Lemus que se ben hai zonas onde houbo diferenzas de
altura, hai zonas nas que nese caso as diferenzas de altura se notaban moitísimo xa na
propia circulación co aglomerado recen botado e agora xa é esaxerado e comeza a ser
dunha perigosidade bastante considerable, porque da lugar a que se fagan maniobras
que supoñen invadir o carril contrario. Salienta que é verdade tamén que non é o
momento de botar aglomerado, porén a nacional si que estivo mal arranxada fai un
ano, e non se entendeu moi ben porque o facían, aínda que eles dicían que era por
cuestións orzamentarias, porén a moción ten a súa plen vixencia no fieto de que día a
día o viario se está vendo deteriorando e cunha perigosidade viaria extrema.

O sr. alcalde amosas a conformidade do seu grupo coa moción.

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

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (6 Son de Teo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1
grupo mixto), acorda:
1) Instar á Xunta de Galiza a requirir ao Goberno do Estado que repoña o firme da
estrada N-550 ao seu paso por Teo e realice os traballos de mantemento e
conservación da vía con regularidade.
2) Comunicar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e ao Presidente do
Goberno do Estado.

Preguntado polo sr. alcalde se hai algunha outra moción, non se presenta ningunha
máis polos grupos municipais.
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10.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
O concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, formula os/as seguintes rogos e
preguntas:
1.- Refírese o sr. Fernández a unha marquesina que hai en Vilar, que non ten
protección lateral, que non é de cristal, senón de metacrilato, tal e como xa reclamaron
os veciños.

O sr. Francos resposta que xa están encargadas, engadindo que se poñerán de cristal,
porque se van respectando mellor e ademais deixan ver, que é o importante.

2.- Sinala o sr. Fernández que se acaba de asfaltar a estrada que vai por detrás do
campo de fútbol de Calo, que quedou moi ben, e os veciños piden que se entube un
tramo que está xusto á altura do muro do campo de fútbol, máis ou menos á metade,
do outro lado, baixando a man dereita.

A sra. Lemus di que se mirará.

3.- Sinala o sr. Fernández que no camiño de Fixó, entrando de cara urbanización de
Campos de Mirabel, pódese ir cara á urbanización ou seguir para Fixó, porén a
cuestión aí é cal é a vía principal, engadindo que el entende cal é porén non hai
ningunha sinal e no momento que haxa un problema o que vai a ter a responsabilidade
vai a ser o que veña de abaixo, podéndose poñer unha sinal para aclarar o tema.

4.- O sr. Fernández explica que esa mesma pista desemboca arriba na Cascalleira, e
non hai sinal, porque a sinal de stop suponse que é para estrada que vai á Cascalleira.
Considera que é importante poñer unha sinal sobre todo para aclarar a situación e
evitar dúbidas no caso de que exista un percance.
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5.- Pide o sr. Fernández, por varias situacións que se produciron, que en Santo
Domingo, antes de chegar ao centro de saúde, se mire de poñer un indicador que poña
Santo Domingo, Luou, etc, indicando onde vai esa estrada.

6.- Sinala o sr. Fernández que no lugar de Insúa estes días hai un problema porque
cando chove moito a pista se anega.

O sr. alcalde pregúntalle ao sr. Fernández se se refire á que vai polo interior.

O sr. Fernández resposta que si, pedindo que cando se poida, se busque unha
solución.

O sr. alcalde di que é complicado porque alí é todo pedra, e incluso o tubo de
saneamento vai moi arriba, engadindo que en todo caso se mirará.

7.- Explica o sr. Fernández que na estrada que vai de Pontevea a Olveira, así como
entras, hai dous baches importantes e pide que se lle bote algo para tapalos.

8.- O sr. Fernández di que vai a facer unha petición aos/ás concelleiros/as do PP.
Sinala que viu que a estrada que vai de Espiña a Lampai, se asfaltou, e hai un tramo
en Báscuas, que pertence a Padrón, que quedou sen asfaltar. Pide o sr. Fernández
que se lle pida ao goberno de Padrón que consideren a posibilidade de asfaltar esa
parte e a estrada quedaría por igual. Salienta que se trata dun rogo raro, porque
normalmente son para o goberno municipal, porén llo pediría tamén aos/as
concelleiros/as do PP, e tamén o goberno municipal como unha cuestión institucional
entre alcaldes.

A sra. Lemus di que supostamente xa o teñen metido nun plan. Sinala que falaron con
eles sobre o tema, tras discutir sobre onde acaba o termo municipal, engadindo que
cree que tiñan pensado metelo nun POS ou xa o tiñan nun POS ou nalgunh tipo de
subvención.
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9.- Sinala o sr. Fernández que os orzamentos de Teo lle teñen preocupado.

O sr. alcalde sinala que practicamente están redactados dende fai máis dun mes, porén
están á espera dun informe de intervención que lles dixeron que lle darían esta
semana. Salienta o sr. alcalde que o problema é o encaixe do préstamo do IDAE nos
orzamentos, polas limitación que impuxo Montoro no seu momento, engadindo que
contan con que poidan ir no Pleno deste mes, se non existe ningunha complicación
inesperada.

O sr. Fernández sinala que no ano 2016 aprobáronse en abril e no 2017 en xullo,
existindo unha razón da que se lle dou información aos orzamentos, e este ano falouse
de abril ou maio, cando debían estar aprobados a 31 decembro. Di o sr. Fernández que
agradecería que lles tiveran informados porque xa preguntou en novembro e se lle dixo
que en xaneiro e xa estamos en abril e non se sabe nada dos orzamentos.

O sr. alcalde di que non contaban con que o tema se retrasase así, engadindo que se
houbera algún problema grave ou algunha situación que non se esperase no informe
que faga intervención, darían algunha explicación ou se convocaría aos portavoces
para informalos ao respecto. Sinala que o problema é que o préstamo do IDAE se
computa como gasto pero non como ingreso.

O sr. Fernández di que ao final se sentan precedentes de cara ao futuro, con razóns ou
sen elas, e xa van tres anos seguidos. Agradecería o sr. Fernández que se lles
informara porque eles tamén son representantes dos/as veciños/as de Teo.

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:
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1.- O sr. Guerra di que os veciños están preocupados por un paso de peóns que hai
fronte a correos e din que non dan pasado por culpa dos contedores, e pregunta se se
poderían cambiar.

2.- O sr. Guerra pregunta cando se vai a facer a senda de A Pedra.

A sra. Lemus di que de momento a Deputación aínda non aprobou o POS e ademais é
un complementario, co cal pódese estar falando dun ano.

3.- O sr. Guerra di que tamén lle preguntan pola pista de Agoso a Santa Eufemia,
engadindo que a estrada está nun estado lamentable. Sinala que alí non quedaban mal
unhas farolas cada 10 ou 15 metros.

4.- A sra. Nariño agradece que todas as peticións que fixo do parque de Penelas se
están levando a cabo. Pregunta se sería viable poñer unha rede na portería.

O sr. Francos explica que teñen previsto poñer unha rede tanto por detrás das portería
como polo lateral, engadindo que a ver se para o mes se pode comezar con esas
cousas.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e corenta
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente
acta, do que eu, secretaria, dou fe.
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