
A  C  T  A    4/2018

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL

– 25 DE ABRIL DE 2018 –

Na Casa do Concello, a vinte e cinco 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.ª María del Pilar Pérez Fagil

D. Jorge Juan Carballido Salgado

D. José Francisco Nanín Castro

D. José Manuel Guerra Calvelo

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar

D.ª María Vázquez Rey

D. Ignacio Manuel Arroyo Font

D.ª María Dolores Nariño Facal

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

D. Roberto Moñino Gil

D. Manuel Anxo Fernández Baz

Non asiste, previa escusa:

D. Julio César Retis Vázquez
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Secretaria accidental: 

D.ª Sandra María García Chenlo

ORDE DO DÍA:

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 04.04.2018.

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 285/18 Á 345/18).

3. DAR CONTA DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2017.

4. DITAME  DA  PROPOSTA  DA  ALCALDÍA  DE   INICIO  DO  EXPEDIENTE  DE

SOLICITUDE DE CESIÓN DA AC-841.

5. PROPOSICIÓN  DA  ALCALDÍA  DE  MODIFICACIÓN  DO  ACORDO  DE

APROBACIÓN  DO  PLAN  PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  ÁS  OBRAS  E

SERVIZOS  DE  COMPETENCIA  MUNICIPAL  (PLAN  ÚNICO  DE  CONCELLOS)

”POS+  2018”  E  APROBACIÓN  DO  PROXECTO  MODIFICADO  DA  OBRA  DE

“CLIMATIZACIÓN DO AUDITORIO DO CSC DA RAMALLOSA”.

6. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE SEGURIDADE VIARIA NA AC-

841  Á BEIRA DO CEIP RAMALLOSA.

7. MOCIÓNS.

8. ROGOS E PREGUNTAS.

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

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

pasando a tratarse os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que

son os seguintes:

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 04.04.2018

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

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 04 de abril de 2018.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.
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2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 285/18 Á 345/18).

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o 28 de marzo de 2018, que

comprenden os números 285 a 345, indicando o sr. alcalde que están a disposición de

todos/as os/as membros da Corporación para a súa consulta se así o desexan.

O Pleno da Corporación dáse por enterado.

3. DAR CONTA DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2017.

O  sr.  alcalde  da  conta  dos  resultados  da  liquidación  do  exercicio  2017,  segundo  o

documento  incorporado  ao  expediente,  de  10  de  abril  de  2018,  que  se  reproduce  a

continuación.

“DACIÓN DE CONTA

Rafael  Sisto  Edreira,  Alcalde-  Presidente  do  Concello  de  Teo,  en  cumprimento  do

disposto no artigo 193.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL.

DOU CONTA ao Pleno da Corporación dos resultados da Liquidación do exercicio 2017,

có seguinte resumo:

1.-RESULTADO ORZAMENTARIO 

1.-RESULTADO ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO

a) operacións correntes

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 12.745.077,55
-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 10.345.969,06
RESULTADO ORZAMENTARIO 1 2.399.108,49

b) outras operacións non financieras.

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 934.915,80
-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 1.646.753,78
RESULTADO ORZAMENTARIO 2 -711.837,98

Resultado Orzamentario Non Financeiro(1+2)…1.687.270,51€

2.-RESULTADO ORZAMENTARIO FINANCEIRO
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a) activos financieros

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 0,00
-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 0,00
RESULTADO ORZAMENTARIO F.3 0,00

b) pasivos financieros

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 302.231,80
-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 365.015,53
RESULTADO ORZAMENTARIO F.4 -62.783,73

Resultado Orzamentario Financeiro(3+4)……. -62.783,73€

RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 2017…………1.624.486,78€

Axustes:

1.-Desviacións imputables  positivas (-)……………..…659.962,21€

2.-Desviacións imputables negativas (+)………………40.104,81€

3.-Modificacións de crédito financiadas con RLTGX, fase O………..0,00€

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO EXERCICIO 2017 1.004.629,38€

2.-REMANENTE DE TESOURERÍA

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 958.710,80
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO 3.657.149,89
(+) del Presupuesto corriente 579.703,58
(+) de Presupuestos cerrados 2.768.370,55
(+) de operaciones no presupuestarias 309.075,76
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 18.019,54
3. (-) OBRIGAS PENDENTES DEPAGO 1.937.107,12
(+) dol Presupuesto corriente 1.315.545,54
(+) do Presupuestos cerrados 281.162,68
(+) de operaciones no presupuestarias 340.398,90
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva 41.122,19
 REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 - 3) 2.701.856,22
 SALDOS DE DUBIDOSO COBRO(-) 857.649,41
REMANENTE DE TESOURERÍA GFA (-) 219.304,81
 REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS 

XERAIS (RTT-RTGFA)

1.624.902,00€

3.-AFORRO NETO E NIVEL DE ENDEBEDAMENTO

CALCULO AFORRO BRUTO 31/12/2017
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CAP. INGRESOS DRN
1.-impostos directos 5.030.924,57
2.-impostos indirectos 151.402,57
3.-Taxas e outros ingresos 2.625.948,97
4.-Transferencias correntes 4.936.730,17
5.-Ingresos patrimoniais 71,27
TOTAL 12.745.077,55

CAP. GASTOS ORN
1.-Gastos persoal 3.504.577,82
2.-Gastos correntes en bs e ss 6.276.811,93
4.-Transferencias correntes 558.456,03
TOTAL 10.339.845,78

DIFERENCIA: AFORRO BRUTO 2.405.231,77

A) Dereitos Recoñecidos Netos por Capítulos 1 a 5 liquidación orzamento 12.745.077,55

B) Obrigas Recoñecidas por Capítulos 1,2 e 4 liquidacion orzamento 10.339.845,78

C) Anualidade Teórica de Amortización Total 347.673,12

D) OR correspondientes a modific credito financiadas con RLTGG   0,00

 
2.405.231,77

2.057.558,65

 
Porcent. débeda s/dtos.

Liquid.
13,62%

4.- ESTABILIDADE ORZAMENTARIA  E REGRA DE GASTO:

ESTABILIDADE ORZAMENTARIA: cumprimento

REGRA DE GASTO: cumprimento

ENDEBEDAMENTO: cumprimento.

Teo, 10 de abril de 2018

O alcalde

Rafael Sisto Edreira”

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

4. DITAME  DA  PROPOSTA  DA  ALCALDÍA  DE   INICIO  DO  EXPEDIENTE  DE

SOLICITUDE DE CESIÓN DA AC-841.
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O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de urbanismo, vivenda e sostibilidade, D.ª Uxía

Lemus de la Iglesia.

A sra. Lemus da conta da proposta de 13 de abril de 2018, que se recolle a continuación,

ditaminada  favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Vivenda,

Infraestruturas, Sostibilidade e Servizo Básicos do 19 de abril de 2018. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

INICIO DO EXPEDIENTE DE  SOLICITUDE DE CESIÓN DA AC-841

Logo de ver que a estrada autonómica AC-841 en gran parte do seu trazado polo Concello de

Teo ten a consideración de travesía urbana, entendendo como tal o definido no artigo 8 da Lei

8/2013,  do  28  de  xuño,  de  estradas  de  Galicia,  como  o  treito  dunha  estrada  no  que,

discorrendo por solo clasificada como urbano, existan edificacións consolidadas que formen

parte do núcleo de poboación.

Como sinala o propio artigo 8 da Lei, no seu apartado 2, “As travesías urbanas de titularidade

da Comunidade Autónoma ou das entidades locais de Galicia ou treitos delas adquirirán a

condición de vías urbanas cando o seu tráfico sexa maioritariamente urbano e exista unha

alternativa  viaria  que  proporcione  un  mellor  nivel  de  servizo,  supoña  unha  redución  dos

tempos de viaxe e manteña a continuidade do itinerario a través de estradas de titularidade

da  administración  titular  da  travesía  urbana  ou  doutras  administracións  de  maior  ámbito

territorial”.

No caso da estrada AC-841, esta consideración de vía urbana adquiriuse desde a existencia

dunha alternativa viaria como é a Autovía Santiago-A Ramallosa, a AG-59, polo que pode ser

aplicado o apartado 3 deste artigo que sinala que “3. As travesías urbanas de titularidade da

Comunidade Autónoma ou das entidades locais de Galicia que adquiran a condición de vías

urbanas entregaranse ao concello polo que estas discorran, seguindo os procedementos de

cambios de titularidade previstos nesta lei”, e que se desenrolan no artigo 18 do Regulamento

xeral de estradas de Galicia, aprobado polo Decreto 66/2016, do 26 de maio.
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Tendo en conta as múltiples necesidades de mellora da seguridade viaria formuladas nos

últimos anos nos que podemos denominar os treitos de vía urbana da AC-841, que non están

a ser respondidas de xeito positivo pola titular da estrada.

A Xunta de Galicia está a optar pola antiga visión de vía de alta capacidade ou de estrada

convencional conforme á definición legal da mesma, máis que por unha concepción de vía

urbana da mesma.

Desde o Concello de Teo queremos facer desta vía urbana unha rúa, con todas as súas

consideracións de espazo público urbano, como un viario de tránsito de peóns e vehículos

para o soporte de actividades cidadás, residenciais e comerciais.

Ante esta diferente concepción dunha vía tan fundamental para o noso Concello, desde o

Goberno municipal propoñemos a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Iniciar os trámites e estudos técnicos e económicos necesarios para o cambio de

titularidade da estrada autonómica AC-841 a favor do Concello de Teo, naqueles tramos que

se podan considerar vías urbanas.

Segundo.- En  tanto  non  se  chegue  ao  acordo  de  cambio  de  titularidade,  esixir  á

administración  titular  da  vía,  a  Xunta  de  Galicia,  que  adopte  as  medidas  necesarias  de

mellora da seguridade viaria, primando a consideración da mesma como vía urbana.

Terceiro.- Dar  traslado  deste  acordo  á  Axencia  Galega  de  Infraestruturas  da  Xunta  de

Galicia.”

Toma  a  palabra  a  sra.  Lemus  que  explica  que  a  proposta  responde  a  unha  diferente

concepción entre a administración titular e a administración municipal respecto da estrada;

indica que se trata dunha vía urbana de carácter comercial e residencial e que a Xunta de

Galicia pretende manter o uso do viario como autovía ou vía de alta capacidade. Por iso é

polo que pensaron que unha das posibilidades era solicitar a cesión.
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Intervén o sr. Fernández que explica que está de acordo coa proposta e que entende que o

máis relevante é a cuestión económica porque para o concello vai ser unha carga.

Toma a palabra o sr. Guerra que lla cede ó sr. Sánchez quen explica que entenden que o

principal problema é o seguinte paso a dar, que cando se coñeza a magnitude de todo isto

analizarán a situación, que son escépticos porque no tramo de Cacheiras a Pontevea hai uns

seis semáforos de competencia do concello en situación de abandono. Finaliza indicando que

descoñecen se a situación do concello poderá manter a estrada.

Intervén o sr. alcalde que indica que se abre unha vía para a posible retirada dos semáforos.

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

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

mixto), acorda:

Primeiro.- Iniciar os trámites e estudos técnicos e económicos necesarios para o cambio de

titularidade da estrada autonómica AC-841 a favor do Concello de Teo, naqueles tramos que

se podan considerar vías urbanas.

Segundo.- En  tanto  non  se  chegue  ao  acordo  de  cambio  de  titularidade,  esixir  á

administración titular da vía, a Xunta de Galicia, que adopte as medidas necesarias de mellora

da seguridade viaria, primando a consideración da mesma como vía urbana.

Terceiro.- Dar traslado deste acordo á Axencia Galega de Infraestruturas da Xunta de Galicia.

5. PROPOSICIÓN  DA  ALCALDÍA  DE  MODIFICACIÓN  DO  ACORDO  DE

APROBACIÓN  DO  PLAN  PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  ÁS  OBRAS  E

SERVIZOS  DE  COMPETENCIA  MUNICIPAL  (PLAN  ÚNICO  DE  CONCELLOS)

”POS+  2018”  E  APROBACIÓN  DO  PROXECTO  MODIFICADO  DA  OBRA  DE

“CLIMATIZACIÓN DO AUDITORIO DO CSC DA RAMALLOSA”.
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O sr. alcalde explica que ao tratarse dun asunto que non foi previamente ditaminado, e

que foi incorporado directamente na orde do día do Pleno, resulta preciso, de acordo co

previsto na normativa aplicable, ratificar a súa inclusión na orde do día.

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus membros,

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

97.2 do ROF e 31.2 do ROM.

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

Lemus de la Iglesia.

A sra. Lemus da conta da proposición da alcaldía de data 19 de abril de 2018, que se

reproduce a continuación:

“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA

Asunto: Modificación do acordo de aprobación do Plan provincial de cooperación

ás obras e servizos de competencia municipal  (Plan único de concellos)  “POS+

2018” e aprobación do proxecto modificado da obra de “Climatización do Auditorio

do CSC da Ramallosa”.

Vistas as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de

competencia municipal (Plan único de concellos), “POS+ 2018”, publicadas no BOP nº

188, de 3 de outubro de 2017.

Considerando o acordo adoptado polo Pleno da Corporación,  na sesión extraordinaria

urxente celebrada o 18 de decembro de 2017,  de aprobación  do Plan Provincial  de

Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de Concellos)

“POS+ 2018”.

Considerando que, mediante Decreto de Alcaldía, do 28 de febreiro de 2018, procedeuse,

a instancia da Deputación, á corrección do erro material detectado no acordo plenario de

18 de decembro de 2017, concretamente no cadro referido ao préstamo provincial 2018.
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Vistos  os  requirimentos  efectuados  a  través  da  plataforma  SUBTEL  da  Deputación

Provincial sobre a documentación presentada na convocatoria das obras do POS+ 2018,

referido en concreto ás deficiencias detectadas na documentación remitida en

relación co proxecto de “Climatización do Auditorio do CSC da Ramallosa”, aprobado por

acordo do Pleno de 18 de decembro de 2017, así como no apartado “Préstamo provincial

2018”,  ao  detectarse  un  erro  no  acordo  citado,  debido  á  necesidade  dun  informe

complementario da Intervención municipal sobre o nivel de endebedamento do Concello

con entidades financeiras.

Visto  o  Proxecto  modificado  da  obra  de  “Climatización  do  Auditorio  do  CSC  da

Ramallosa”,  redactado  polos  enxeñeiros  Fidel  Gude  Sampedro  e  Javier  Gonzalez

Casanova, de abril de 2018.

En virtude do exposto, proponse ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Modificar  o  acordo  de aprobación  do  Plan  provincial  de  cooperación  ás

obras  e  servizos  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  concellos)  “POS+  2018”,

adoptado polo Pleno da Corporación de 18 de decembro de 2017 e corrixido por Decreto

da  alcaldía  de  28  de  febreiro  de  2018,   quedando  o  mesmo  segundo  se  detalla  a

continuación:

“Primeiro.- Participar  no  Plan  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial

da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación

da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación,

separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2018”,”achega provincial

2017” e “préstamo provincial 2018”:

A ) Financiamento de investimentos:

ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento
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Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total

REURBANIZACION  DO  NÚCLEO  DE

MOUROMORTO

418.132,37 51.867,66 470.000,03

Subtotal  investimentos  achega  provincial

2018

418.132,37 51.867,66 470.000,03

ACHEGA PROVINCIAL 2017

(Investimentos “financeiramente sostibles”) Financiamento do investimento
Denominación da obra ou

subministración

Grupo de

programa

Deputación Concello Orzamento total

AMPLIACION  E  REFORMA  DO

PUNTO LIMPIO

933 97.485,74 427,46 97.913,20

INSTALACIÓN  DE  CÉSPEDE

ARTIFICIAL E REGA NO CAMPO

DE FUTBOL DE CALO

933 312.757,34 1.371,40 314.128,74

Subtotal investimentos achega provincial 

2017

410.243,08 1.798,86 412.041,94

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Préstamo

Deputación

Achega

Concello

Orzamento total

AFIRMADO  E  ACONDICIONAMENTO  DO

VIARIO MUNICIPAL EN NOCEDA

33.185,58 393,34 33.578,92

 REURBANIZACIÓN DO NÚCLEO DA SILVA 158.677,10 1.880,76 160.557,86

 SENDA  PEONIL  ENTRE  A  RIBEIRA  E  O

RAXÓ (CACHEIRAS)

121.386,31 1.438,76 122.825,07

Subtotal investimentos préstamo provincial 

2018

313.248,99 3.712,86 316.961,85

Aprobar os  proxectos das obras  incluídos no POS+ 2018 e  que se relacionan nestas

táboas.

B) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira Número/código do préstamo
Importe de “préstamo provincial 2018”

aplicado á redución da débeda
LA CAIXA ES 09 2100 8685 3902 0000 5345 57.547,64

Subtotal redución de débeda con entidades 

financeiras

57.547,64

C ) Resumo:
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SUBTOTAIS Deputación Concello Total

A- INVESTIMENTOS

Achega 2018   418.132,37 51.867,66 470.000,03

Achega 2017 410.243,08 1.798,86 412.041,94

Préstamo 2018 313.248,99 3.712,86 316.961,85

B- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2018 57.547,64 0 57.547,64

T O T A L

Achega 2018   418.132,37 51.867,66 470.000,03

Achega 2017 410.243,08 1.798,86 412.041,94

Préstamo 2018 370.796,63 3.712,86 374.509,49

TOTAL 1.199.172,08 57.379,38 1.256.551,46

Segundo.- Aprobar  o  Plan  Complementario  do  ano  2018  no  que  se  inclúen  os

investimentos  financeiramente  sostibles  que  a  continuación  se  indican  e  aprobar  os

correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
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Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”

(mínimo do  20% do  total  das  achegas e  préstamo provincial

asignado)

Grupo de

programa Orzamento

REPARACION E ACONDICIONAMENTO DO AUDITORIO

CONSTANTE LISTE

933 228.695,11

SENDA PEONIL ENTRE VILANOVA  E TARRIO (RECESENDE) 453 209.623,72

SENDA PEONIL ENTRE A PEDRA E ESTRADA AC-841 453 204.357,46

CLIMATIZACIÓN DO AUDITORIO DO CSC DA RAMALLOSA 933 103.128,86

AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN A

TORRE

453 53.467,77

AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL DE A

AGRELA A LOUREIRO

453 92.205,64

 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN

FONTENLO, SANTA MARIA DE TEO

453 64.237,42

 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE VIARIO MUNICIPAL EN

CHAVES, LUCÍ

453 38.014,96

TOTAIS 993.730,94



Terceiro.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes

para  a  execución  dos  investimentos,  e  que  ten  resolto  todo  o  relacionado  coas

concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

Cuarto.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos

necesarios  para  facer  fronte  á  achega  municipal  dos  investimentos  incluídos  na

anualidade do 2018, se a houbera.

Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello da

contratación  e  execución  das  obras  ou  subministracións  incluídas  no  plan,  que  se

entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.

Sexto.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras

Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste

Plan.

Sétimo.- Autorizase  á  Deputación  Provincial  da  Coruña  a  obter  as  certificacións  da

Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas

que  se  acredite  que  o  concello  está  ao  corrente  nas  súas  obrigas  tributarias  e  coa

Seguridade Social.

Oitavo.- Facultar  expresamente  á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e

xestión do presente acordo e o correspondente expediente, incluíndo a aprobación, no

seu  caso,  das  correspondentes  modificacións  dos proxectos  de  obra  recollidos  nesta

proposta.”

SEGUNDO.- Aprobar o proxecto modificado da obra “Climatización do Auditorio do CSC

da Ramallosa”,  redactado  polos  enxeñeiros  Fidel  Gude Sampedro  e  Javier  Gonzalez

Casanova, de abril de 2018, incluída no Plan Complementario do ano 2018.

TERCEIRO.-   Remitir este acordo á Deputación Provincial para a súa incorporación ao

expediente.”
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Toma a palabra a sra. Lemus que explica que as cuestións a modificar son facer uns

axustes  en  canto  aos  importes  das  achegas  da  Deputación  provincial  e  do  Concello

debido  á  utilización  de  diferente  número  de  decimais  por  parte  de  Intervención,  e

modificar a obra de climatización do Auditorio por imperativo da Deputación provincial

posto que había discrepancias en canto á legalización da instalación eléctrica xa que tras

a obra é necesaria unha nova actuación. Indica que son cantidades pequenas pero que

hai que modificar.

Intervén o sr. Fernández que indica estar de acordo porque non cambia o fundamental

que son as obras.

Intervén o sr. Guerra que indica estar de acordo tamén.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus

membros presentes (7 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-PSOe e 1 grupo mixto),

acorda:

PRIMEIRO.- Modificar o acordo de aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras

e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018”, adoptado

polo Pleno da Corporación de 18 de decembro de 2017 e corrixido por Decreto da alcaldía

de 28 de febreiro de 2018,  quedando o mesmo segundo se detalla a continuación:

“Primeiro.- Participar  no  Plan  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de

competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial

da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación

da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación,

separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2018”,”achega provincial

2017” e “préstamo provincial 2018”:

A ) Financiamento de investimentos:

ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total
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REURBANIZACION  DO  NÚCLEO  DE

MOUROMORTO

418.132,37 51.867,66 470.000,03

Subtotal investimentos achega provincial 2018 418.132,37 51.867,66 470.000,03

ACHEGA PROVINCIAL 2017

(Investimentos “financeiramente sostibles”) Financiamento do investimento
Denominación da obra ou

subministración

Grupo de

programa

Deputación Concello Orzamento total

AMPLIACION  E  REFORMA  DO

PUNTO LIMPIO

933 97.485,74 427,46 97.913,20

INSTALACIÓN  DE  CÉSPEDE

ARTIFICIAL E REGA NO CAMPO

DE FUTBOL DE CALO

933 312.757,34 1.371,40 314.128,74

Subtotal investimentos achega provincial 2017 410.243,08 1.798,86 412.041,94

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Préstamo

Deputación

Achega

Concello

Orzamento total

AFIRMADO  E  ACONDICIONAMENTO  DO  VIARIO

MUNICIPAL EN NOCEDA

33.185,58 393,34 33.578,92

 REURBANIZACIÓN DO NÚCLEO DA SILVA 158.677,10 1.880,76 160.557,86

 SENDA PEONIL  ENTRE  A RIBEIRA E  O  RAXÓ

(CACHEIRAS)

121.386,31 1.438,76 122.825,07

Subtotal investimentos préstamo provincial 2018 313.248,99 3.712,86 316.961,85

Aprobar os  proxectos das obras  incluídos no POS+ 2018 e  que se relacionan nestas

táboas.

B) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira Número/código do préstamo
Importe de “préstamo provincial 2018”

aplicado á redución da débeda
LA CAIXA ES 09 2100 8685 3902 0000 5345 57.547,64

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 57.547,64

C) Resumo:

SUBTOTAIS Deputación Concello Total

Achega 2018   418.132,37 51.867,66 470.000,03
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A- INVESTIMENTOS Achega 2017 410.243,08 1.798,86 412.041,94

Préstamo 2018 313.248,99 3.712,86 316.961,85

B-  REDUCIÓN

DÉBEDA

Préstamo 2018 57.547,64 0 57.547,64

T O T A L

Achega 2018   418.132,37 51.867,66 470.000,03

Achega 2017 410.243,08 1.798,86 412.041,94

Préstamo 2018 370.796,63 3.712,86 374.509,49

TOTAL 1.199.172,08 57.379,38 1.256.551,46

Segundo.- Aprobar  o  Plan  Complementario  do  ano  2018  no  que  se  inclúen  os  investimentos

financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos

de prescricións técnicas:

Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”

(mínimo  do  20%  do  total  das  achegas  e  préstamo  provincial

asignado)

Grupo de

programa Orzamento

REPARACION E ACONDICIONAMENTO DO AUDITORIO

CONSTANTE LISTE

933 228.695,11

SENDA PEONIL ENTRE VILANOVA  E TARRIO (RECESENDE) 453 209.623,72

SENDA PEONIL ENTRE A PEDRA E ESTRADA AC-841 453 204.357,46

CLIMATIZACIÓN DO AUDITORIO DO CSC DA RAMALLOSA 933 103.128,86

AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN A

TORRE

453 53.467,77

AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL DE A

AGRELA A LOUREIRO

453 92.205,64

 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN

FONTENLO, SANTA MARIA DE TEO

453 64.237,42

 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE VIARIO MUNICIPAL EN

CHAVES, LUCÍ

453 38.014,96

TOTAIS 993.730,94

Terceiro.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes

para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións

e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

16 de 33



Cuarto.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos

necesarios  para  facer  fronte  á  achega  municipal  dos  investimentos  incluídos  na

anualidade do 2018, se a houbera.

Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello da

contratación  e  execución  das  obras  ou  subministracións  incluídas  no  plan,  que  se

entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.

Sexto.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras

Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste

Plan.

Sétimo.- Autorizase  á  Deputación  Provincial  da  Coruña  a  obter  as  certificacións  da

Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas

que  se  acredite  que  o  concello  está  ao  corrente  nas  súas  obrigas  tributarias  e  coa

Seguridade Social.

Oitavo.- Facultar  expresamente  á  Alcaldía  para  todo o  relacionado coa tramitación  e

xestión do presente acordo e o correspondente expediente, incluíndo a aprobación, no

seu  caso,  das  correspondentes  modificacións  dos  proxectos  de  obra  recollidos  nesta

proposta.”

SEGUNDO.- Aprobar o proxecto modificado da obra “Climatización do Auditorio do CSC

da Ramallosa”,  redactado  polos  enxeñeiros  Fidel  Gude  Sampedro  e  Javier  Gonzalez

Casanova, de abril de 2018, incluída no Plan Complementario do ano 2018.

TERCEIRO.-   Remitir este acordo á Deputación Provincial para a súa incorporación ao

expediente.

6. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE SEGURIDADE VIARIA NA AC-

841  Á BEIRA DO CEIP RAMALLOSA.
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O sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do grupo mixto, D. Manuel A. Fernández Baz.

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 13 de abril de 2018 (rex. entrada nº

2734,  de  13/04/2018),  que se  recolle  a  continuación,  ditaminada favorablemente  pola

Comisión  Informativa  de  urbanismo,  vivenda,  infraestruturas,  sostibilidade  e  servizos

básicos do 19/04/2018. 

“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, para instar á Xunta a adoptar medidas

de seguridade viaria na AC-841 á beira do CEIP da Ramallosa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A estrada AC-841 Santiago-A Estrada, de titularidade e competencia da Xunta de Galiza, pasa á

beira  do  CEIP  da  Ramallosa  sen  contemplar  medida  algunha  de  seguridade  viaria  como

correspondería a unha zona escolar,  sendo unha medida necesaria,  e que non require moito

investimento, reducir o límite de velocidade.

Por outra banda, estase a facer unha obra municipal de accesibilidade ao colexio e ao pavillón

Ezequiel  Mosquera. Este novo acceso require un cambio na ubicación do paso de peóns que

existe na actualidade que comunicaba co antigo acceso a pé ao centro. Ademais de trasladar o

paso de peóns para o novo acceso, e tendo en conta que se trata de zona escolar, é necesario

que o paso de peóns fose sobreelevado para garantir a seguridade viaria.

Por  isto,  o  BNG,  e  en  consonancia  coas  demandas  da  comunidade  educativa  do  CEIP  da

Ramallosa, solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a reducir a limitación de velocidade na estrada AC-841 no tramo

que vai desde a rotonda que da entrada ao CEIP da Ramallosa até o edificio do Concello, e

a que cambie o paso de peóns da ubicación actual para o novo acceso adaptado ao colexio

e ao pavillón Ezequiel Mosquera, transformándoo nun paso de peóns sobreelevado para

mellorar a seguridade viaria.”
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Explica o sr. Fernández que indica que a moción é o resultado dun compromiso acadado

coa comunidade educativa, intervindo o resto de grupos municipais para amosar a súa

conformidade.

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

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

mixto), acorda:

Instar á Xunta de Galiza a reducir a limitación de velocidade na estrada AC-841 no

tramo que vai desde a rotonda que da entrada ao CEIP da Ramallosa até o edificio

do Concello,  e a que cambie o paso de peóns da ubicación actual para o novo

acceso adaptado ao colexio e ao pavillón Ezequiel Mosquera, transformándoo nun

paso de peóns sobreelevado para mellorar a seguridade viaria.

7. MOCIÓNS.

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

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

artigo 33 do Regulamento orgánico, explica que hai dúas mocións de urxencia, unha de

Son de Teo-ANOVA e outra do BNG.

Explica que a primeira versa sobre o recurso de reposición presentado polos traballadores

de Electricidad Cruceiro, S.L, e dase comezo ao tratamento da mesma.

7.1.- Moción de Son de Teo-ANOVA  

O sr.  Alcalde explica que a urxencia  está  xustificada pola  finalización  da vixencia  do

contrato  coa  empresa  Electricidad  Cruceiro,  S.L.  e  a  presentación  dun  recurso  de

reposición por parte dos traballadores.
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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

municipal SONdeTeo-ANOVA de data 24 de abril de 2018.

O sr. Alcalde da conta da moción, que se reproduce a continuación:

“MOCIÓN

Considerando que con data de 25 de abril de 2012 asinouse o contrato do “Servizo de

conservación  e  mantemento  do  alumeado  público  e  instalacións  municipais”,  entre  o

Concello de Teo e Electricidad Cruceiro S.L., por un período de tres anos, prorrogables

por mutuo acordo ata un máximo total de seis anos.

Considerando  que  o  citado  contrato  foi  obxecto  de  sucesivas  prórrogas,  segundo  se

detalla a continuación:

.- Mediante acordo plenario de 26 de marzo de 2015, foi prorrogado por un ano, ata o 24

de abril de 2016.

.- Mediante Decreto da alcaldía de 21 de abril de 2016 (res. 310/16), ratificado por acordo

plenario de 28 de abril de 2016, prorrogouse o contrato por un ano mais, rematando dita

prorroga o 24 de abril de 2017.

.- Mediante Decreto da alcaldía de 20 de abril de 2017 (res. 325/17), ratificado por acordo

plenario de 26 de abril de 2017, prorrogouse o contrato por un ano mais, rematando dita

prorroga o 24 de abril de 2018.

Considerando que o goberno municipal estima que a xestión directa dos servizos públicos

é a mellor  forma de acadar  a  eficacia,  sustentabilidade e eficiencia  que a sociedade

demanda  dos  servizos  básicos,  e  que  o  servizo  de  conservación  e  mantemento  do

alumeado público e instalacións municipais  é  de titularidade e competencia municipal

plena.

Considerando que a licitación do “Proxecto de obras de renovación das instalacións de
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alumeado  público  exterior  do  concello  de  Teo”  vinculado  a  un  crédito  do  IDAE,

actualmente  en  execución,  vai  modificar  substancialmente  as  características  deste

servizo de mantemento facendo máis sinxela a súa execución.

Considerando que, con carácter previo á determinación da forma de xestión do servizo,

debíase ter en conta e dar cumprimento ao previsto no artigo 26.2 da LRBRL, segundo o

cal  nos  municipios  con  poboación  inferior  a  20.000  habitantes  será  a  Deputación

provincial a que “coordinará” a prestación, entre outros, do servizo de alumeado público,

de acordo co previsto no artigo en cuestión.

Considerando que, segundo o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión

ordinaria de 28 de abril de 2016 e á vista do artigo 26.2 da LRBRL, con data 9 de maio de

2016 (rex. saída nº 1.578), deuse traslado á Deputación Provincial da Coruña do acordo

adoptado polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria citada, manifestando a vontade

do Concello de Teo de asumir a xestión directa do servizo de conservación e mantemento

do  alumeado  público  e  instalacións  municipais  aos  efectos  de  que  prestase  a  súa

conformidade á posta en marcha do expediente encamiñado á determinación da forma de

xestión do servizo, acordo que foi recibido o día 12 de maio de 2016, sen que a día de

hoxe se recibira neste concello resposta algunha.

Considerando que, segundo o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión de

26 de abril de 2017 e á vista do artigo 26.2 da LRBRL, con data 4 de maio de 2017 (rex.

saída nº 1.374), deuse traslado á Deputación Provincial da Coruña do acordo adoptado

polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria citada, reiterando  a vontade do Concello

de  Teo  de  asumir  a  xestión  directa  do  servizo  de  conservación  e  mantemento  do

alumeado  público  e  instalacións  municipais  aos  efectos  de  que  prestase  a  súa

conformidade á posta en marcha do expediente encamiñado á determinación da forma de

xestión do servizo, sen que a día de hoxe se recibira neste concello resposta algunha.

Considerando  que  o  24  de  abril  de  2018  é  a  data  límite  da  prorroga  acordada  con

ELETRICIDAD CRUCEIRO S.L..
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Considerando todas as actuacións precedentes arriba expostas e consultados os servizo

xurídicos municipais en relación coa posible subrogación dos traballadores adscritos ao

contrato.

Considerando que, en virtude do exposto e á vista dos artigos 221 e ss do Real Decreto

Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de

Contratos do Sector Público e demais normativa aplicable, mediante Decreto da alcaldía

de  19  de  abril  de  2018  (res  345/18),  resolveuse  declarar  extinguido,  polo  seu

cumprimento, o contrato do servizo de “Conservación e mantemento do alumeado público

e instalacións municipais” asinado entre o Concello de Teo e a empresa ELETRICIDAD

CRUCEIRO S.L.,  o  25  de abril  de  2012,  con efectos  do día  24 de abril  de  2018,  e

continuar coa prestación do servizo a través de medios propios, debéndose proceder a

poñer en marcha os procesos correspondentes de selección de persoal, sen subrogación

do persoal adscrito ao servizo.

Considerando  que o  citado  Decreto  foi  debidamente  notificado  á  empresa Eletricidad

Cruceiro S.L. con data de 19 de abril de 2018 (rex. saída nº 1267), sendo recepcionado

por esta na mesma data.

Vistos os recursos de reposición, de idéntico contido, interpostos por D. Manuel Souto

Fuentes e D. Odón Rodrigo Cobas Rey (rex. entrada nºs 2895 e 2896 do 24 de abril),

traballadores de Electricidad Cruceiro S.L., contra o Decreto da alcaldía de 19 de abril de

2018 (res 345/18),  nos que solicitan que sexa rectificada a resolución  recorrida  e se

recoñeza aos traballadores o dereito a continuar prestando o seu traballo ou, de no ser

así,  e  de  forma  cautelar,  que  o  concello  de  Teo  acorde  a  suspensión  da  resolución

recorrida e leve a cabo unha subrogación cautelar á espera da resolución xudicial  da

reclamación por vía laboral que anuncian van formular, ao considerarse co dereito a ser

subrogados.

Visto o informe de secretaría, de 24 de abril, de 2018, incorporado ao expediente.

Considerando a conveniencia de que, para o caso de que os traballadores da actual
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adxudicataria interpuxeran reclamación laboral, o Concello debería arbitrar algún tipo de

solución provisoria, ou cautelar, coa que, ademais de asegurar a continuidade do servizo,

trate  de  previr,  ou  evitar,  as  gravosas consecuencias  que terían  os  pronunciamentos

xudiciais que condenasen ao Concello ao abono de indemnizacións e, eventualmente,

salarios de tramitación.

Considerando que o artigo 117 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, despois de establecer

que con carácter xeral a interposición de calquera recurso non suspende a execución do

acto  impugnado,  prevé  a  posibilidade  de  que  o  órgano  a  quen  compete  resolver  o

recurso, previa ponderación, suficientemente razoada, entre o prexuízo que causaría ao

interese  público  ou  a  terceiros  a  suspensión  e  o  ocasionado  ao  recorrente  como

consecuencia da eficacia inmediata do acto recorrido, poderá suspender, de oficio ou a

solicitude do recorrente, a execución do acto impugnado cando esa execución puidera

causar prexuízo de imposible ou difícil  reparación, ou cando a impugnación se basee

nalgunha cas causas de nulidade de pleno dereito.

Considerando que o citado artigo 117 prevé igualmente a posibilidade de que, ao ditarse

o acordo de suspensión se poidan adoptar as medidas cautelares que sexan necesarias

para asegurar a protección do interese público ou de terceiros e a eficacia da resolución

ou acto impugnado.

A  ponderación  razoada  que  esixe  a  antedita  norma  aconsella  neste  caso  concreto

suspender parcialmente a execución do Decreto da alcaldía de 19 de abril de 2018, no

tocante á denegación do dereito de subrogación dos traballadores recorrentes. De non

adoptar esta medida non só se lles podería causar un prexuízo dificilmente reparable aos

recorrentes  senón  tamén  ao  propio  interese  público  municipal  porque,  de  prosperar

finalmente  a  pretensión  impugnatoria,  nun  futuro,  a  Corporación  poderíase  encontrar

hipoteticamente ante a obriga de readmitilos con aboamento dos salarios de tramitación.

Esta  ponderación  ten  presente  que  a  cuestión  da  subrogación  laboral  no  ámbito  da

xestión dos servizos públicos é moi controvertida, o que recomenda actuar coa máxima

prudencia.
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Considerando as advertencias que, en relación co Decreto da alcaldía de 19 de abril de

2018 (res. 345/18), de "proceder a poñer en marcha os procesos correspondentes de

selección de persoal", se puxeron de manifesto á alcaldía pola secretaria municipal, en

base ao previsto na Lei de orzamentos xerais do Estado e normativa contractual aplicable

no ámbito de persoal, ao entender que as limitacións recollidas na citada normativa farán

inviable, a priori, a selección de persoal pretendida.

Considerando que a suspensión da execución parcial afecta a un contido negativo (como

é a  denegación do dereito de subrogación), ten que conlevar para a súa efectividade a

decisión  positiva  de  que  a  Corporación  se  subrogue  provisionalmente  nas  relacións

laborais dos traballadores recorrentes mentres non se resolva a controversia, fixándose

como data desa subrogación provisional o 27 de abril de 2018.

En virtude do exposto, proponse ao Pleno municipal a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Ratificar o Decreto da alcaldía de 19 de abril de 2018 (res 345/18), que declara

extinguido, polo seu cumprimento, o contrato do servizo de “Conservación e mantemento

do alumeado público e instalacións municipais”  asinado entre o Concello  de Teo e a

empresa ELETRICIDAD CRUCEIRO S.L., o 25 de abril de 2012, con efectos do día 24 de

abril de 2018.

Segundo.- Suspender parcialmente a execución do Decreto da alcaldía de 19 de abril de

2018 (res 345/18) no tocante á denegación do dereito de subrogación do Concello nas

relación laborais dos traballadores recorrentes, subrogando provisionalmente aos citados

traballadores, que se relacionan a continuación, sen que isto prexulgue a resolución que

no seu día se adopte en relación ao recurso e a reclamación dos mesmos, estimando a

medida  cautelar  solicitada  polos  traballadores  en  cuestión,  nas  condicións  laborais

existentes no momento de extinción do contrato de Electricidad Cruceiro S.L. co concello

de Teo ou, no seu caso, no momento da extinción da súa relación laboral con Eletricidad

cruceiro S.L., segundo se detalla a continuación:

.- D. Manuel Souto Fuentes, con DNI 33292284Z, contratado por 35h/semana
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.- D. Odón Rodrigo Cobas Rey, con DNI 45861911A, contratado por 20h/semana

Terceiro.- A  subrogación  provisional,  nos  termos  expostos,  dos  traballadores  de

Electricidad Cruceiro S.L.  que formalizan o recurso producirá os seus efectos a partir do

27 de abril de 2018.

Cuarto.- Requirir a empresa Electricidad Cruceiro S.L. para que, antes da referida data,

presente no Concello os contratos, as nóminas, TC1 e TC2 dos últimos 12 meses dos

traballadores afectados,  así  como unha declaración de que está ao día no pago das

retribucións dos mesmos.

Quinto.- Notificar  o  presente  aos  traballadores  interesados  e  á  empresa  Electricidad

Cruceiro S.L.., con sinalamento dos recursos procedentes.

Teo, 24 de abril de 2018

O alcalde

Rafael C. Sisto Edreira”

Explica o sr.  alcalde que o tema da subrogación do persoal  é moi  discutido e que a

Secretaría municipal ten asentado o criterio de que non procede a subrogación. 

Indica que no día de onte chegou unha resolución xudicial favorable á subrogación dunha

traballadora da limpeza e que entende que isto vai na mesma dirección.

Intervén o sr. Fernández que explica que entende que o caso é o mesmo que o dos

traballadores de Viaqua; que o Decreto do 19 de abril dicía que non se podía subrogar en

base á opinión de Secretaría  pero que entende que o goberno municipal terá previsto

sacar esas prazas.

Responde o sr. alcalde que entre tanto non se dite resolución xudicial non se sacarán as

prazas.

Intervén a sra. Lemus para indicar que apoian a moción.
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Intervén o sr. Arroyo para explicar que non apoiarán a moción porque entenden que hai

unha falta de previsión, que entenden a urxencia pero que non a comparten.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 9

votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA,  2 PSdeG-PSOE) 6 votos en contra (PP) e 1

abstención  (Grupo Mixto), acorda:

Primeiro.- Ratificar o Decreto da alcaldía de 19 de abril de 2018 (res 345/18), que declara

extinguido, polo seu cumprimento, o contrato do servizo de “Conservación e mantemento

do alumeado público  e  instalacións municipais”  asinado entre  o  Concello  de  Teo e a

empresa ELETRICIDAD CRUCEIRO S.L., o 25 de abril de 2012, con efectos do día 24 de

abril de 2018.

Segundo.- Suspender parcialmente a execución do Decreto da alcaldía de 19 de abril de

2018 (res 345/18) no tocante á denegación do dereito de subrogación do Concello nas

relación laborais dos traballadores recorrentes, subrogando provisionalmente aos citados

traballadores, que se relacionan a continuación, sen que isto prexulgue a resolución que

no seu día se adopte en relación ao recurso e a reclamación dos mesmos, estimando a

medida  cautelar  solicitada  polos  traballadores  en  cuestión,  nas  condicións  laborais

existentes no momento de extinción do contrato de Electricidad Cruceiro S.L. co concello

de Teo ou, no seu caso, no momento da extinción da súa relación laboral con Eletricidad

cruceiro S.L., segundo se detalla a continuación:

.- D. Manuel Souto Fuentes, con DNI 33292284Z, contratado por 35h/semana

.- D. Odón Rodrigo Cobas Rey, con DNI 45861911A, contratado por 20h/semana

Terceiro.- A  subrogación  provisional,  nos  termos  expostos,  dos  traballadores  de

Electricidad Cruceiro S.L.  que formalizan o recurso producirá os seus efectos a partir do

27 de abril de 2018.

Cuarto.-  Requirir a empresa Electricidad Cruceiro S.L. para que, antes da referida data,

presente no Concello os contratos, as nóminas, TC1 e TC2 dos últimos 12 meses dos
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traballadores afectados,  así  como unha declaración de que está ao día no pago das

retribucións dos mesmos.

Quinto.- Notificar  o  presente  aos  traballadores  interesados  e  á  empresa  Electricidad

Cruceiro S.L., con sinalamento dos recursos procedentes.    

7.2.- Moción do Grupo Municipal do PP sobre creación dunha Comisión Informativa

Especial para a mellora da Seguridade. 

O sr.  alcalde  concede a palabra  ao sr.  Arroyo  Font  que explica que a urxencia  está

xustificada pola reunión que tiveron cos veciños dos Tilos en relación á seguridade na

zona e na que se comprometeron a darlle forma oficial.

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

municipal do PP.

O sr. Arroyo Font da conta da moción, que se reproduce a continuación:

“José Manuel  Guerra Calvelo,  en calidade de voceiro do grupo municipal  popular,  ao

abeiro do establecido nos Arts. 22 e 33 do Regulamento Orgánico Municipal e Título III do

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

Organización,  Funcionamiento  e  Réxime  Xurídico  das  entidades  Locais,  presenta  a

seguinte  MOCIÓN,  para  o  seu  debate  en  pleno,  para  propoñer  a  creación  dunha

Comisión Informativa Especial para a mellora da Seguridade.

Exposición de motivos:

A sensación de inseguridade e incerteza que vive a veciñanza teense a raíz dos roubos

efectuados en diferentes zonas do Concello e, nomeadamente, nos Tilos, esixe un plus
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de  responsabilidade,  unión  e  firmeza  entre  os  diferentes  grupos  políticos  que

compoñemos a corporación para que cada un, dende o posicionamento que ocupa, poida

poñer o seu grao de area polo ben común.

A veciñanza afectada nos Tilos que convocou ás catro forzas políticas con representación

no  Concello  o  pasado  venres,  día  20  do  mes  corrente,  favoreceu  e  propugnou  un

exemplar exercicio de concordia entre os diferentes grupos no que primase a atención ás

súas  demandas  e  peticións  facéndonos  copartícipes  en  primeira  persona  das  súas

casuísticas. 

Neste  contexto,  abriuse  unha  quenda  de  intervencións  na  que,  por  proposta  da

veciñanza,  os  diferentes  grupos  políticos  fixemos  as  aportacións  que  estimamos

oportuno. Por tal motivo, dende o grupo popular, co ánimo de facer as máis constructivas

aportacións  que,  con  humildade,  lle  corresponde  dende  a  oposición,  propúxose  a

creación dunha Comisión Informativa Especial para a mellora da Seguridade que teña

como triple obxectivo o de facer fluir as propostas dos diferentes grupos para a mellora da

seguridade, intercambiar a información para trasladar á veciñanza as decisións tomadas

e analizar a evolución dos compromisos acadados pola Alcaldía polo ben da seguridade

en Teo.

Considerando o establecido no artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das

Bases de Réxime Local, relativo á constitución dos órganos complementarios.

Considerando que a Sección 3ª, do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo

que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das

entidades Locais  (en adiante ROF),  das Comisións Informativas,  establece que estas

poden ser "permanentes ou especiais" (Art. 124.1).

Considerando que o ROF, no seu Artigo 124.3 establece que son Comisións Informativas

Especiais  aquelas  que  o  "Pleno  acorde  constituir  para  un  asunto  concreto,  en

consideración  ás  súas  características  especiais  de  calquera  tipo",  dende  o  grupo

municipal popular propoñemos a aprobación do seguinte
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ACORDO:

1. Promover  a  posta  en  marcha  do  procedemento  que  corresponda  segundo  o

establecido na normativa vixente para a creación da Comisión Informativa Especial

para a mellora da Seguridade.”

Explica o sr. Arroyo que a maioría dos presentes estiveron na reunión cos veciños dos

Tilos e que decidiron facer una comisión sobre o seguimento da seguridade.

Intervén o sr.  Fernández que explica que lle  “choca”  que se pretenda unha comisión

informativa  especial  para  este  asunto;  que  non  coñece  a  diferencia  coa  comisión

informativa de seguridade que xa existe e que quixera saber cales son as súas funcións.

Indica que cousa diferente é a relativa ás cámaras de vixilancia con gravación 24 h. e que

quere saber se están contemplando ese tema. Explica que non teñen problema en crear a

Comisión Informativa Especial ou reunir á Xunta de Portavoces cada certo tempo, todo

pola mellora da seguridade, aínda que son as forzas e corpos de seguridade do Estado as

que teñen as competencias.

Toma a palabra a sra. Lemus que indica que xa expresou as súas dúbidas en canto a que

se pode facer máis alá do apoio ás forzas e corpos de seguridade de Seguridade do

Estado.

Intervén o sr. alcalde que indica que tal e como se expuxo o asunto cos veciños, parécelle

aceptable  a  proposta;  que  desde  o  seu  punto  de  vista  é  unha  comisión  para  dar

información,  para falar,  poder  traer  ao comandante  do posto e manter  informadas ás

forzas da oposición de xeito que non descanse só no grupo de goberno o coñecemento

do que acontece.  Explica que na reunión xa  aclararon que a seguridade non é unha

competencia municipal  e dixeron que o concello poñería a disposición os medios que

tivese.

Retoma a palabra o sr. Arroyo que indica que o tema das cámaras de gravación estaba

pendente dun informe da policía local e que, en canto á forma de reunirse, falaron dunha
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comisión  informativa  pero  tamén  poderían  ter  falado  dunha  xuntanza,  que  o  fin  é  a

coordinación e información nese ámbito.

Intervén novamente o sr. Fernández que explica que de ser unha comisión informativa

habería que decidir peridiocidade e demais condicións; que ten dúbidas sobre o posible

carácter confidencial  da información que as forzas e corpos de seguridade do Estado

dean ó alcalde e se esa información pode ou non ser trasladada ao resto de concelleiros.

Toma a  palabra  de  novo  a  sra.  Lemus que indica  que  van  apoiar  a  moción  se  ben

entenden que as reflexións do sr. Fernández son axeitadas.

Finalmente intervén o sr. alcalde para indicar que tamén apoian a moción.

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

unanimidade dos membros presentes, acorda:

Promover  a  posta  en  marcha  do  procedemento  que  corresponda  segundo  o

establecido na normativa vixente para a creación da Comisión Informativa Especial

para a mellora da Seguridade.

8.- ROGOS E PREGUNTAS.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.

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

1.- Pregunta se o Concello retira as plantas coñecidas como flor de pampa.

Responde o sr.  Franco Liñares que xunto ca limpeza das cunetas faise a retirada da

mesma.

Indica o sr. Fernández que lle parece boa iniciativa a información que sacou o concello

sobre a dita planta e que considera importante seguir distribuíndoa.
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2.- Respecto da rúa Castiñeiriño, indica que desde o supermercado ata a saída do hotel

non está en bo estado e pide que se adecente un pouco.

Responde o sr. alcalde que se fará.

3.- Pregunta cando vai ter lugar o saneamento en Mazas, respondendo o sr. alcalde que

entende que no mes que entra debería quedar iniciada a obra.

4.- Respecto das casas que hai nas Galanas sen saneamento, pregunta que previsións

hai porque tamén hai un problema de abastecemento de auga

Indica o sr. alcalde que estes días recibiuse o permiso de estradas para executar o topo e

facer o traslado ao outro lado da vía.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdeG-PSOE.

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

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.

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

Toma a palabra o sr. Guerra que indica o seguinte:

1.- Explica que hai un bidón fronte a “José Otero” que está na beirarrúa e mediado de

aceite e solicita a súa retirada.

2.- Da conta da existencia dun burato en Eio dos Menecos con motivo dunha arqueta de

Fenosa.

Toma a palabra o sr. Sánchez que efectúa as seguintes preguntas:

1.- Pide saber en que punto están as obras e cales son os prazos de execución de dúas

obras, a relativa ao  colector en Espasande e a obra da praza  circular dos Tilos.

Responde a sra. Lemus que explica en relación ao colector en Espasande que, en plena

execución,  descubriuse  un  elemento  patrimonial  que  hai  que  manter;  indica  que  se

paralizou a obra e que está a punto de vir o modificado para a autorización de Augas de

Galicia. 

Indica o sr.  Alcalde que a obra está executada ata Bustelo,  que discorría pola marxe

esquerda onde hai unha presa e que por iso se propón o cambio para o outro lado do río.
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Retoma a palabra a sra. Lemus para explicar,  en canto á obra da praza, que está a

traballar a Xunta que vai facer a segunda fase (instalacións e mobiliario). Indica que a

obra do concello está recibida. 

2.- Pregunta polos charcos que se forman na aldea de Ínsua cando chove.

Responde o sr. alcalde que xa non é só un problema de estreiteza senón que alí “é todo

pedra”; indica que a única solución é facer fondura.

3.- Pregunta polo tema que “saíu hoxe na prensa de Viaqua”, solicita saber en que data

se recibiu a sentenza e se é previsible que o concello recorra.

Responde o sr. alcalde que a el envióuselle a sentenza o sábado pola tarde e que lla

trasladou ao equipo de goberno o luns. Explica que non son partidarios de recorrer porque

entende que é unha sentenza boa, “só cos datos obxectivos da sentenza, Viaquia debe

ao concello un millón cincocentos mil euros”. Di que quedan dous puntos máis discutibles

que son a condonación da débeda e as liquidacións pendentes dende o ano 2007 pero

que o Concello debe pagar cos prezos do contrato orixinario de 1.989 así que en lugar do

millón que reclama Viaqua, saen corenta ou cincuenta mil euros a favor do concello.

Toma a palabra a sra. Ferreiro que fai dous rogos:

1.- Se o sr. alcalde pode contactar co alcalde de Ames para asfaltar un cacho de pista que

vai paralela ó cuartel da Garda Civil.

2.- Se pode insistir para que se sigan limpando os contenedores.

Toma a palabra a sra. Vázquez que pregunta o seguinte:

1.- Se se vai facer algo máis na pista Olveira-Pite para solucionar os socavóns da obra de

tubaxe.

Responde a sra. Lemus que se están a pedir orzamentos para mellorar a situación.

2.- Cando se van facer os pagos das asignacións aos grupos.

Responde o sr. alcalde que houbo un problema co cambio de programa de contabilidade

e que falará con Tesourería.

3.- Como está o tema da ponte en Pontevea  xa que hai máquinas nas inmediacións.
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Responde o sr. alcalde que estiveron alí os de Fenosa pero “vamos a ter que acabar

metendo nos os tubos para que eles metan o cable”. Indica que en unha semana debería

quedar listo.

___________________________________________________________________

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e catro minutos, de

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

secretaria, dou fe.

   

  O alcalde                 A secretaria accidental

Rafael C. Sisto Edreira                  Sandra María García Chenlo
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