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A  C  T  A  9/2018 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 26 DE SETEMBRO DE 2018 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e seis de setembro 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.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D. Julio César Retis Vázquez 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 
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Secretaria accidental:  

D.ª Sandra María García Chenlo 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

ORDE DO DÍA: 

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27.06.18 E DO 26.07.18. 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 602/18 Á  774/18). 

3. DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 

ABRIL, EN RELACIÓN CO PERSOAL EVENTUAL. 

4. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO 

DOS PRAZOS DE PAGO, 2º TRIMESTRE 2018. 

5. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OS REPAROS 

FORMULADOS NO EXERCICIO 2017. 

6. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 

2017. 

7. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO ESPAZO DE 

TRABALLO COLABORATIVO DE SOLLÁNS – ETC DE TEO. 

8. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 

REGULAMENTO DO ESPAZO DE TRABALLO COLABORATIVO (ETC) DE 

SOLLÁNS. 

9. DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 

LOCAIS DO CONCELLO DE TEO PARA O ANO 2019. 

10. DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DE SONDETEO-ANOVA E PSdeG-PSOE 

SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E DIVULGACIÓN 

DA DOENZA NO CONCELLO. 

11. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO RELATIVA Á POSTA EN MARCHA 

DUN PLAN INTEGRAL DE VALORIZACIÓN DA PONTE DE PONTEVEA. 

12. MOCIÓNS. 

13. ROGOS E PREGUNTAS. 
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

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

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

son os seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27.06.18 E DO 26.07.18. 

 

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

observación ás actas das sesións ordinarias celebradas o 27 de xuño de 2018 e o 26 de 

xuño de 2018. 

Intervén a Sra. Lemus para indicar que na páxina 23 da acta do 27 de xuño, onde pon 

“artigo 14” debe poñer “artigo 7”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto, quedan aprobadas as actas citadas. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 602/18 Á  774/18). 

 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 20 de xullo de 2018 ó 20 de 

setembro de 2018, que comprenden os números 602 ao 774, indicando o sr. alcalde que 

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

desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.- DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 104 BIS DA LEI 7/1985, DO 2 DE 

ABRIL, EN RELACIÓN CO PERSOAL EVENTUAL. 

 

O sr. alcalde da conta do cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, en 

relación ao persoal eventual, segundo o documento incorporado ao expediente, que se 

reproduce a continuación, indicando que está a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan. 
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“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 límites 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, só 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, 5 de setembro de 2018 

O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado.  

 

4.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DOS 

PRAZOS DE PAGO, 2º TRIMESTRE 2018. 

 

O sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 27 de xullo de 2018, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais, no 2º trimestre de 
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2018, indicando que está a disposición de todos os membros da Corporación para a súa 

consulta se así o desexan.  

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

5.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OS REPAROS 

FORMULADOS NO EXERCICIO 2017. 

 

O sr. alcalde da conta do informe de intervención, de 19 de xuño de 2018,  sobre os 

reparos formulados no exercicio 2017, segundo o documento incorporado ao expediente, 

que se reproduce a continuación. 

 

“DACION DE CONTA 

 

En cumprimento do disposto no artigo 2.3 da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de seguido 

dáse conta ao Pleno da Corporación do informe de intervención emitido en relación cos 

informes de reparo formulados durante o exercicio 2017: 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OS REPAROS FORMULADOS NO EXERCICIO 

2017 

 

O presente informe emítese en cumprimento do artigo 218 do RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, segundo 

o cal:  “ O órgano interventor elevará informe ó Pleno de tóda-las Resolucións adoptadas 

polo Presidente da Entidade contrarias ós reparos efectuados, así como un resumo das 

principias  anomalías en materia de ingresos” 

 

Por outra parte, o artigo 2º apartado 3º da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de 

racionalización e sostenibilidade da Administración local ordea á intervención municipal a 

dar conta ao Pleno da Corporación, como punto indepediente na orde do día, das 

resolucións da Alcaldía contrarias aos reparos efectuados e das anomalías en materia de 

ingresos, podendo o Alcalde aportar informe xustificativo da súa actuación. 
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Igualmente se debe remitir dita información ao Consello de Contas. 

 

1.-Informes desfavorables formulados e resolucións da Alcaldía que resolven as 

discrepancias: 

 

Reparo 01/2017.-Resolucion da Alcaldía de data 22/02/2017. sobre inexistencia de 

contratos administrativos de servizos varios, contratos menores sucesivos e facturas sen 

proposta de gasto previa. 

 

Reparo 02/2017.-Resolución da Alcaldía de data 07/03/2017.Sobre  facturas sen proposta 

de gasto previa. 

 

Reparo nº 3.-Resolución de 05/01/2017. Advertindo á Alcaldías sobre a necesidade de 

cobertuda da praza de Tesourería por habilitado nacional.  

 

Reparo 04/2017.- Resolución da Alcaldía de data 31/03/2017. Sobre ausencia de 

expediente de contratacion ou contrato menor sucesivo . Facturas sen proposta de gasto 

previa. 

 

Reparo 05/2017.-Resolución da Alcaldía de data 17/04/2017. Sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contrato menor sucesivo. Facturas se proposta de gasto 

previa. 

 

Reparo 06/2017.- Resolución da Alcaldía de data 05/05/2017. Sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contrato menor sucesivo. Facturas sen proposta de gasto 

previa.  

 

Reparo 07/2017.- Resolución da Alcaldía de data 06/06/2017 . Sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contrato menor sucesivo. Facturas sen proposta de gasto 

previa. 
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Reparo 08/2018.- Resolución da Alcaldía de data 30/06/2017-sobre ausencia de 

expediente de contratacion servizo. Facturas sen proposta de gasto previa. 

 

Reparo 09/2017.- Reslución da Alcaldía  de data 27/07/2017.- Facturas sen proposta de 

gasto previa.Ausencia de contratos, contrato menor sucesivo. 

 

Reparo 10/2017.-Resolución da Alcaldía de data 31/08/2017. Facturas sen proposta de 

gasto previa.Ausencia de contratos, contrato menor sucesivo. 

 

Reparo 11/2017.- Resolución da Alcaldía de data 04/10/2017.-sobre ausencia de 

expediente de contratación ou contratos menores sucesivos, servizos. Facturas sen 

proposta de gasto previa. 

 

Reparo 12/2017.-Resolución da Alcaldía de data 07/11/2017.-Facturas sen proposta de 

gasto previa. Ausencia de contratacion ou contrato menor sucesivo. 

 

Reparo 13/2017.-Resolución da Alcaldía de data 01/12/2017.- Sobre ausencia de 

expediente de contratacion e contrato menor sucesivo.Facturas sen proposta de gasto 

previa. 

 

Reparo 14/2017.-Resolución da Alcaldía de data 29/12/2017 .- Sobre ausencia de 

expediente de contratacion e contrato menor sucesivo.Facturas sen proposta de gasto 

previa. 

 

Nota: as resolucións da Alcaldía e acordos plenarios que levantan os reparos anteriores 

aproban as facturas baseandose na teoría do enriquecemento inxusto (xurisiprudencia do 

tribunal supremo) 

 

Informe desfavorable de data 30/12/2017.- Sobre contas xustificativas de subvencions da 

area de Deportes incorrectamente presentadas. Resolvese a discrepancia por Resolución 

da Alcaldía de data 30/12/2017 aprobando o pago das achegas. 
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Informes mensuais das nóminas.- por irregularidades deterctadas nas nóminas dalgúns 

traballadores municipais e por devengar de acordo regulador e convenio colectivo 

informados xa desfavorablemente por Secretaría e Intervención. O recoñecemento e pago 

das nominas aprobouse mediante Resolución de Alcaldía cada mes. 

 

2.-ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS: 

-Non se está a recadar en via executiva a tasa por abastecemento de auga, sumidoiros e 

depuración; permañece paralizada dende o exercicio 2012. 

Isto é canto ten a ben informar a funcionaria que suscribe. 

 

Teo, 19 de xuño de 2018. 

A INTERVENTORA 

Mónica Lado Varela 

 

Teo, 26 de xuño de 2018. 

O alcalde  

Rafael Sisto Edreira” 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 

2017. 

 

O sr. alcalde da conta da proposta de 10 de setembro de 2018, que se recolle a 

continuación: 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 2017, 

formada segundo o establecido no artigo 208 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, e 

co contido sinalado no artigo 209. 
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Considerando que devandita Conta Xeral foi informada favorablemente pola Comisión 

Informativa Especial de Contas, Facenda e Asuntos Económicos, na súa sesión  

extraordinaria celebrada en data 30/07/2018. 

 

Tendo en conta que a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2017 estivo exposta ao 

público durante quince días hábiles, mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da 

Provincia (BOP) nº 147, de data 03/08/2018, podendo as persoas interesadas presentar 

reclamacións, reparos ou observacións durante devandito prazo de quince días hábiles e 

oito máis. 

 

Considerando que durante o prazo legalmente establecido non se presentaron 

reclamacións, reparos ou observacións, segundo consta no informe emitido polos servizos 

xerais.   

 

En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 212.4 do TRLRFL, proponse 

AO PLENO: 

 

Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 2017. 

 

Segundo.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra ao 

Tribunal de Cuentas, tal e como se establece no artigo 212.3 do TRLRFL, así como ao 

Consello de Contas de Galicia, segundo o establecido no artigo 25.2 da Lei 6/1985, de 24 

de xuño, do Consello de Contas. 

 

Terceiro: Enviar  ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a Conta Xeral  

2017, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 

 

Teo, 10 de setembro de 2018 

O ALCALDE 

Rafael Sisto Edreira” 
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Intervén o sr. Fernández Baz que indica que “atendendo ao informe de intervención 

destácase o desfase no déficit da previsión de ingresos procedentes da venta de terreos, 

de patrimonio, que volve a aparecer nesta conta xeral”; tamén fai referencia á redución do 

remanente negativo de tesourería e enfade que “hai que ser prudentes diante desa 

execución de sentenza polo contrata con Viaqua”. Anuncia a súa abstención. 

 

Indica a sra. Lemus de la Iglesias que van a apoiar a proposta. 

 

Indica o sr. Guerra Calvelo que non teñen nada que dicir. 

 

Intervén novamente o sr. alcalde que respecto a Viaqua di “transcorrido o prazo despois 

da sentenza, Viaqua recorreu a mesmo e o Concello non o a recorreu”. 

 

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

nove votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA e 2 PSdeG-PSOE), sete votos en contra (7 

PP) e unha abstención (1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 

2017. 

 

Segundo.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra 

ao Tribunal de Cuentas, tal e como se establece no artigo 212.3 do TRLRFL, así 

como ao Consello de Contas de Galicia, segundo o establecido no artigo 25.2 da Lei 

6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas. 

 

Terceiro: Enviar  ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a Conta Xeral  

2017, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 

 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO ESPAZO DE 

TRABALLO COLABORATIVO DE SOLLÁNS – ETC DE TEO. 
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O sr. alcalde cede a palabra á sra. concelleira de administración, transportes, comercio, 

turismo e emprego. 

 

A sra. concelleira da conta da proposta da alcaldía de 14 de setembro de 2018, que se 

recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda 

e asuntos económicos, especial de contas do 20 de setembro de 2018. 

 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Considerando que o Concello de Teo conta cun novo espazo de traballo colaborativo na 

antiga escola de Solláns. 

 

Considerando a necesidade de  impoñer unha taxa regulada a través da corrrespondente 

Ordenanza fiscal, que se cobrará aos beneficiarios da citada instalación. 

 

En virtude do exposto, e de acordo co establecido nos artigos 17 e seguintes do Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da lei 

reguladora das facendas locais,  propoño ao Pleno da corporación a adopción do 

seguinte ACORDO: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza  Fiscal reguladora da taxa por ocupacion 

do ETC de Solláns, nos termos que se recollen a continuación: 

 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO ESPAZO DE 

TRABALLO COLABORATIVO DE SOLLÁNS – ETC DE TEO 

 

Artigo 1º- Fundamento e natureza 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 

106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de 

conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 

de marzo polo que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

este Concello establece a Taxa pola Utilización dos Postos de Traballo do Espazo de 
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Traballo Colaborativo de Solláns – ETC de Teo, que se rexerá pola presente Ordenanza 

Fiscal. 

 

Artigo 2º- Feito impoñible 

Constitúe o feito impoñible da taxa, a utilización dun posto de traballo dispoñible dentro 

da instalación municipal referida e consistente en: uso de mesa de traballo, caixoneira, 

estanterías, sala de reunións, cabina de son e aparcamento, ademais de acceso ao 

servizo de internet e caixa de correo postal compartido. 

 

Artigo 3º- Suxeitos pasivos 

Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que 

se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que gocen, 

utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular, 

consonte algún dos supostos citados no feito impoñible. 

 

Artigo 4º- Responsables 

1. Serán responsables solidarios das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas 

físicas e xurídicas ás que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, Xeral 

Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das 

persoas xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores de 

sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 

da Lei 58/2003, Xeral Tributaria. 

 

Artigo 5º- Base impoñible 

A base impoñible sobre a que se determinará a cota tributaria configúrana a cantidade 

de horas de ocupación do posto de traballo. 

 

Artigo 6º- Cota tributaria 

Suxeito Horas de ocupación Taxa mensual 

Empresas unipersoais 6 horas / día 30 € 
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12 horas / día 60 € 

 

Artigo 7º- Exencións e bonificacións 

Bonificarase co 100% da obriga de pago destas taxas: 

a) Emprendedores, definidos como tal no regulamento de funcionamento desta 

instalación. 

b) Asociacións, centros de ensino ou colectivos autorizados polo Concello. 

c) Empresarios cunha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 66%. 

 

Bonificarase co 30% da obriga de pago destas taxas: 

a) Mulleres empresarias. 

b)  Empresarios cunha discapacidade recoñecida do 33% ou superior. 

 

A taxa devengarase cando se inicie o aproveitamento , momento que, a estes efectos, 

enténdese que coincide co da concesión da autorización. 

 

A taxa devengarase ao inicio do mes. 

 

Nos casos de cesamento do uso das instalacións, procederá aplicar o prorrateo mensual 

correspondente ao período real de ocupación. 

 

Artigo 9º- Réxime de declaración e ingreso 

As cantidades esixibles conforme ás tarifas previstas no artigo 6 desta ordenanza 

liquidaranse por cada aproveitamento autorizado ou realizado. 

 

O ingreso da taxa realizarase: 

Tratándose de autorizacións para o exercicio da venda ambulante en feiras e mercados 

periódicos organizados, unha vez notificada a alta no padrón correspondente, e no caso 

de prórroga da autorización, por anos naturais no lugar e forma que se estableza e que 

se notificará mediante edictos.  
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Tratándose de autorizacións para o exercicio da venda ambulante fora das feiras e 

mercados periódicos organizados, os solicitantes presentarán a autoliquidación da taxa e 

xustificante de ter ingresado a cota no momento de presentar a correspondente 

solicitude.  

Cando, existindo autorización, non sexa efectiva a ocupación por causa imputable ó 

suxeito pasivo, non procederá a devolución da taxa, agás nos supostos de cese de 

actividade debidamente acreditada en forma e prazo. 

 

Artigo 10º- Infraccións e sancións 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle 

correspondan a estas, en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes 

da Lei 58/2003, Xeral Tributaria. 

 

Disposición adicional primeira.- 

As modificacións que se introduzan no regulado nesta ordenanza polas leis de 

orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra Lei ou disposición, e que resulten de 

aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da 

presente ordenanza fiscal. 

 

Disposición adicional segunda.- 

As cotas tributarias fixadas no artigo 6 da presente ordenanza modificaranse anualmente 

de acordo coa variación do Índice de Prezos ao Consumidor que sinale o Instituto 

Nacional de Estatística. O resultado da aplicación deste índice redondearase sempre, 

por exceso ou por defecto, á centena superior ou inferior. 

 

Disposición final.- 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor ao día seguinte da súa publicacion no 

boletín oficial da provincia. 

 

Segundo.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por 

prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os 

interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións. 
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Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 

quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto 

íntegro. 

 

Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo. 

 

Teo, 14 de setembro de 2018. 

O ALCALDE 

Rafael Sisto Edreira” 

 

Indica a sra. García Vázquez que, dado que os puntos 7 e 8 da orde do día se refiren ao 

mesmo espazo, vai explicar en qué consiste o regulamento (punto 8 da orde do día) para 

finalmente unir os dous puntos. 

 

Explica en qué consiste o regulamento do espazo de traballo colaborativo (ETC) de 

Solláns, indicando que “este espazo forma parte dun dos proxectos do departamento de 

Emprego dirixidos a crear emprego, a fomentar e tamén a dotar de capacitación 

profesional ás persoas desempregadas do concello. Vense de restaurar unha antiga 

escola unitaria que había en Solláns para poder dar acubillo a distintas iniciativas 

emprendedoras e empresariais neste espazo. En principio conta con 20 mesas de 

traballo, individuais, ademais dun espazo, unha sala de reunións, para que os 

traballadores se poidan reunir con clientes e provedores”.  

Continúa explicando que “Este espazo está pensado primeiro para dar solución a unha 

nova realidade laboral, como se indica na proposta. Esta nova realidade laboral, tanto ten 

que ver cos altos índices de desemprego como polas novas tipoloxías de negocio, o que 

supón un importante incremento dos proxectos unipersoais empresariais. Moitas destas 

tipoloxías de traballo, unha boa porcentaxe sobre todo dos novos focos de traballo, son 

traballos realmente de despacho, é dicir, que se poden realizar nunha mesa de traballo. 

Así que o obxectivo é dotar ás persoas emprendedoras e aos empresarios dunha sede 

profesional, sen a presión económica que suporía soster un despacho individual e tamén 

beneficiándose das sinerxias profesionais que poidan xurdir entre os distintos proxectos 
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que xurdan neste mesmo espazo. É dicir, incluso compartindo recursos, non só materiais, 

senón outro tipo de recursos que poden compartir distintas iniciativas profesionais.  

Deste xeito o que se pretende é tamén favorecer o nacemento e primeiros pasos, e 

consolidacións de novas actividades empresariais, fomentar a colaboración entre os 

novos emprendedores, potenciar a creación de emprego a través do autoemprego e 

facilitar a creación de novas liñas de actividade”. 

Indica que “en canto ás persoas usuarias do centro, no regulamento diferenciamos varios 

tipos: por unha banda os emprendedores, que son aqueles que queren pór un novo 

proxecto empresarial a funcionar, e a estas persoas, ademais de facilitárselles un espazo 

de traballo facilítaselles un itinerario, unha guía dende o departamento de emprego, na 

que se lles instruirá nos pasos a seguir, o Plan de empresa, e demais procesos. Entón 

terán unha tutela, inicialmente conseguida para 6 meses, pero que pode ser máis, 

dependendo das necesidades do emprendedor. E durante ese mesmo tempo tamén 

disporán neste espazo sen un custe económico que poida lastrar esta iniciativa.  

Por outra banda, tamén falamos de empresarios, é dicir, xente que xa ten o seu proxecto 

en funcionamento pero que quere beneficiarse, para empezar, do aforro económico, da 

liberación desa carga económica que implica dispoñer dunha sede individual para a súa 

empresa, e por outra banda beneficiarse desas sinerxias que se poidan establecer no 

propio centro de traballo.  

E por último, dentro das instalacións do centro tamén se conta cunha pequena cabina de 

son, unha estancia moi pequena dentro da sala de reunións, que permite levar a cabo 

proxectos relacionados con comunicación, pois tanto radio como podscats, etc.. tanto 

profesionais como non profesionais. Isto define dous tipos de usuarios diferentes, por 

unha banda os emprendedores e empresarios que poidan ter proxectos de comunicación 

e por outra banda as propias asociacións do concello, centros educativos, que queiran 

realizar este tipo de actividades cos seus asociados ou alumnado”.  

Indica que “para os usuarios traballadores pensouse en dous tipos de horarios, en 

principio haberá unha xornada ordinaria que iría das 8.30 ás 20.30 h, de xeito 

ininterrompido. Estas persoas poden diferenciarse entre usuarios de media xornada, que 

serían 6 horas ininterrompidas, ou as de xornada completa, de 12 horas. Isto definirá 

tamén o tipo de cota. Tanto as persoas usuarias, como as horas que fagan uso das 

instalacións.  
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En canto ao baremo, porque si que pode suceder que haxa máis solicitudes que prazas 

dispoñibles, elaborarase unhas bases selectivas, para poder acceder a estas instalacións, 

que terán en conta tanto condicións profesionais de habilidade e carácter innovador, coma 

consideracións de carácter social, coma por exemplo desempregados de longa duración, 

superar os 50 anos, ser muller emprendedora, ou con algún grado de discapacidade. Isto 

terase en conta non só no acceso senón tamén nas condicións económicas que se poidan 

aplicar ás persoas que poidan acceder a esta instalación.” 

 

Con respecto á Ordenanza Fiscal, explica que se “terá en conta a tipoloxía de usuario e 

tamén a ocupación que faga das instalacións. Así pois, para empresarios con proxectos 

xa consolidados haberá unha pequena taxa que axude a soster parte dos gastos desta 

instalación. Estas persoas que soliciten o espazo por 6 horas diarias terían unha cota de 

30 € ao mes e quen pidan o horario completo terían a taxa de 60 € mensuais”.  

Indica que “tamén se contemplan bonificacións nesta taxa. Por unha banda os 

emprendedores, como se definían antes, non terían ningunha taxa de cargo mentres foran 

considerados emprendedores. Asociacións, ou centros de ensino, que usen estas 

instalacións, tampouco terían ningún tipo de cargo, e en canto ás propias persoas 

empresarias, que esas si que serían as que terían que facer fronte á taxa, tamén se 

contemplan bonificacións, por exemplo no caso das persoas cunha discapacidade igual 

ou superior ao 66% terían unha bonificación do 100% e aquelas persoas cunha 

discapacidade igual ou superior ao 33 % terían unha bonificación do 30% nas taxas, ao 

igual que as mulleres empresarias”. 

  

Toma a palabra o sr. Fernández Baz que entenden que é unha boa iniciativa e que 

agardan que funcione ben. Explica que “dado que se ha de someter a un período de 

exposición pública de 30 días, para, no caso de que alguén o considere, presentar unha 

reclamación ou alegación, o que fará neste momento será absterse”. Di que pasado o 

período pódese considerar esta abstención, coma un voto a favor, tanto do regulamento 

coma da ordenanza.  

 

Toma a palabra a sra. Lemus de la Iglesia que di que van apoiar as dúas propostas. 
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Intervén a sra. Nariño Facal que indica que “parécelles unha proposta moi boa, pero neste 

caso o que querían era facer unha proposición con respecto ao as taxas. Pregunta se as 

persoas emprendedoras que inicialmente non son empresarios, non van a ter ningunha 

taxa. Indica que dende o seu partido o que querían é “expresar que a idea lles parece 

fantástica pero dalgún xeito propoñer que a taxa sexa gratuíta para que haxa un arranque 

de iniciativa, un período de seis meses, para calquera persoa que queira utilizar este 

espazo”.  

Retoma a palabra a sra. García Vázquez que explica que “o que propón xa está recollido, 

tanto no regulamento coma na ordenanza fiscal. Efectivamente, na propia ordenanza, no 

punto <bonificacións> di que se bonificará co 100% a <emprendedores>”. Explica que “se 

un emprendedor ten un proxecto pero logo o abandona e non hai resposta, non hai unha 

continuidade, enténdese, unha vez requirido, que se abandona o proxecto tamén 

abandona a instalación, pois non ten lóxica que utilice ese espazo. Está contemplado 

inicialmente un itinerario de 6 meses, que poden ser ampliables, dependendo do informe 

que faga o departamento de emprego, e da complexidade do proxecto”. 

 

Intervén novamente a sra. Nariño Facal que entende que “isto debería de estar aberto a 

toda a xente, para todos os potenciais usuarios, ese período gratuíto”.  

 

Finalmente a concelleira de emprego indica que “se un empresario ten ese espazo de 

maneira gratuíta, pode ser que ese empresario non pense en marchar nunca de alí, 

entón, aqueles empresarios que estean nunha fase incipiente da súa empresa, pode que 

non teñan oportunidade de acceder a estas instalacións. Realmente trátase de tutelar ás 

empresas que necesitan este soporte nunha fase”. 

 

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

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

abstención (1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza  Fiscal reguladora da taxa por 

ocupacion do ETC de Solláns, nos termos que se recollen a continuación: 
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ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO ESPAZO DE 

TRABALLO COLABORATIVO DE SOLLÁNS – ETC DE TEO 

 

Artigo 1º- Fundamento e natureza 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 

106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de 

conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 

de marzo polo que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

este Concello establece a Taxa pola Utilización dos Postos de Traballo do Espazo de 

Traballo Colaborativo de Solláns – ETC de Teo, que se rexerá pola presente Ordenanza 

Fiscal. 

 

Artigo 2º- Feito impoñible 

Constitúe o feito impoñible da taxa, a utilización dun posto de traballo dispoñible dentro 

da instalación municipal referida e consistente en: uso de mesa de traballo, caixoneira, 

estanterías, sala de reunións, cabina de son e aparcamento, ademais de acceso ao 

servizo de internet e caixa de correo postal compartido. 

 

Artigo 3º- Suxeitos pasivos 

Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que 

se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que gocen, 

utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular, 

consonte algún dos supostos citados no feito impoñible. 

 

Artigo 4º- Responsables 

1. Serán responsables solidarios das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas 

físicas e xurídicas ás que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, Xeral 

Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das 

persoas xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores de 

sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 

da Lei 58/2003, Xeral Tributaria. 
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Artigo 5º- Base impoñible 

A base impoñible sobre a que se determinará a cota tributaria configúrana a cantidade 

de horas de ocupación do posto de traballo. 

 

Artigo 6º- Cota tributaria 

Suxeito Horas de ocupación Taxa mensual 

Empresas unipersoais 
6 horas / día 30 € 

12 horas / día 60 € 

 

Artigo 7º- Exencións e bonificacións 

Bonificarase co 100% da obriga de pago destas taxas: 

 a) Emprendedores, definidos como tal no regulamento de funcionamento desta 

 instalación. 

 b) Asociacións, centros de ensino ou colectivos autorizados polo Concello. 

 c)  Empresarios cunha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 66%. 

 

Bonificarase co 30% da obriga de pago destas taxas: 

a) Mulleres empresarias. 

b) Empresarios cunha discapacidade recoñecida do 33% ou superior. 

 

A taxa devengarase cando se inicie o aproveitamento , momento que, a estes efectos, 

enténdese que coincide co da concesión da autorización. 

 

A taxa devengarase ao inicio do mes. 

 

Nos casos de cesamento do uso das instalacións, procederá aplicar o prorrateo mensual 

correspondente ao período real de ocupación. 

 

Artigo 9º- Réxime de declaración e ingreso 
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As cantidades esixibles conforme ás tarifas previstas no artigo 6 desta ordenanza 

liquidaranse por cada aproveitamento autorizado ou realizado. 

 

O ingreso da taxa realizarase: 

Tratándose de autorizacións para o exercicio da venda ambulante en feiras e mercados 

periódicos organizados, unha vez notificada a alta no padrón correspondente, e no caso 

de prórroga da autorización, por anos naturais no lugar e forma que se estableza e que 

se notificará mediante edictos.  

Tratándose de autorizacións para o exercicio da venda ambulante fora das feiras e 

mercados periódicos organizados, os solicitantes presentarán a autoliquidación da taxa e 

xustificante de ter ingresado a cota no momento de presentar a correspondente 

solicitude.  

Cando, existindo autorización, non sexa efectiva a ocupación por causa imputable ó 

suxeito pasivo, non procederá a devolución da taxa, agás nos supostos de cese de 

actividade debidamente acreditada en forma e prazo. 

 

Artigo 10º- Infraccións e sancións 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle 

correspondan a estas, en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes 

da Lei 58/2003, Xeral Tributaria. 

 

Disposición adicional primeira.- 

As modificacións que se introduzan no regulado nesta ordenanza polas leis de 

orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra Lei ou disposición, e que resulten de 

aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da 

presente ordenanza fiscal. 

 

Disposición adicional segunda.- 

As cotas tributarias fixadas no artigo 6 da presente ordenanza modificaranse anualmente 

de acordo coa variación do Índice de Prezos ao Consumidor que sinale o Instituto 

Nacional de Estatística. O resultado da aplicación deste índice redondearase sempre, 

por exceso ou por defecto, á centena superior ou inferior. 
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Disposición final.- 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor ao día seguinte da súa publicacion no 

boletín oficial da provincia. 

 

Segundo.- Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  

por prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que 

os interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións. 

 

Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 

quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto 

íntegro. 

 

Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo. 

 

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

REGULAMENTO DO ESPAZO DE TRABALLO COLABORATIVO (ETC) DE SOLLÁNS. 

 

Dáse conta da proposta de 14 de setembro de 2018, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, comercio e 

emprego de 20 de setembro de 2018: 

 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Considerando que a nova realidade laboral, tanto polos altos índices de desemprego 

como polas novas tipoloxías de negocio, supón un importante incremento dos proxectos 

empresariais unipersoais, e que boa parte destas actividades profesionais realízanse nun 

despacho, o Concello de Teo, dentro dun programa de emprego destinado a facilitar a 

posta en marcha e mantemento de proxectos de autoemprego con estas características, 

ven de crear un espazo de traballo onde podan xurdir e medrar as mesmas. 

 

Considerando, tamén, a necesidade de establecer unhas normas de uso das instalacións 

que garantan o seu correcto funcionamento, e os obxectivos das mesmas; principalmente: 
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 Facilitar a creación de novas empresas, ofrecendo asesoramento do técnico de 

emprego e orientadora laboral, a través dun itinerario establecido en base ao 

proxecto emprendedor e un espazo de traballo sen custes durante ese período, 

que lles permita dispoñer de recursos necesarios para esta etapa. 

 Ofrecer un espazo a traballadores/as autónomos/as onde podan compartir 

recursos, abaratando custes, e fraguarse sinerxías profesionais, aproveitando a 

diversidade de proxectos que poden convivir no mesmo. 

 

Considerando que, aos efectos do previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

do procedemento administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP), non vai 

ter un impacto significativo na actividade económica nin impón obrigas relevantes aos 

destinatarios e destinatarias, tratándose, como se desprende do seu contido, dunha 

norma organizativa dun servizo municipal. 

 

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

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

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

das bases do réxime local, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento do Espazo de Traballo Colaborativo 

(ETC) de Solláns, que se incorpora como anexo á presente. 

 

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 aprobado definitivamente o citado 

Regulamento. 

 

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

da Provincia, non entrando en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o 
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prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, de 

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

 

Teo, 14 de setembro de 2018 

O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

ANEXO 

REGULAMENTO DO ESPAZO DE TRABALLO COLABORATIVO (ETC) DE SOLLÁNS 

PREÁMBULO 

 

A nova realidade laboral, tanto polos altos índices de desemprego como polas novas 

tipoloxías de negocio, supón un importante incremento dos proxectos empresariais 

unipersoais, e que boa parte destas actividades profesionais realízanse nun despacho 

polo que o Concello de Teo, dentro dun programa de emprego destinado a facilitar a 

posta en marcha e mantemento de proxectos de autoemprego con estas características, 

ven de crear un espazo de traballo onde podan xurdir e medrar as mesmas. 

 

Sendo necesario establecer unhas normas de uso das instalacións que garantan o seu 

correcto funcionamento, e os obxectivos das mesmas; principalmente facilitar a creación 

de novas empresas, ofrecendo asesoramento do técnico de emprego e orientadora 

laboral, a través dun itinerario establecido en base ao proxecto emprendedor e un espazo 

de traballo sen custes durante ese período, que lles permita dispoñer de recursos 

necesarios para esta etapa, así como ofrecer un espazo a traballadores/as autónomos/as 

onde podan compartir recursos, abaratando custes, e fraguarse sinerxías profesionais, 

aproveitando a diversidade de proxectos que poden convivir no mesmo. 

 

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

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

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

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

xeral recoller os dereitos dos usuarios do espazo de traballo colaborativo sendo o 
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regulamento municipal a ferramenta coa que conta a Corporación para facelo. O principio 

de proporcionalidade esta asegurado xa que non é unha medida que limite ningún tipo de 

dereitos. A seguridade xurídica desta regulación fundamentase na súa congruencia coa 

normativa emanada sobre a materia polas restantes institucións con capacidade 

normativa. O trámite 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. 

  

1. Obxecto do ETC de Solláns 

 

O ETC constitúe un centro de referencia no municipio para a súa utilización por aquelas 

persoas que estean poñendo en marcha un proxecto empresarial ou por aquelas que o 

puxeran en marcha recentemente. 

 

Este centro foi creado como espazo de traballo no que persoas emprendedoras e 

empresas unipersoais poidan contar cunha sede profesional, sen a presión económica 

que suporía soster un despacho individual, e beneficiándose das sinerxías profesionais 

que se producen, aproveitando a convivencia de diferentes proxectos. 

 

Este espazo permitirá establecer sinerxías con outras persoas emprendedoras e acceder 

a todos os servizos necesarios para o seu traballo, o que lles aforrará o alugueiro dunha 

oficina propia e lles proporcionará oportunidades de crecemento en común. 

 

Este espazo créase coa fin de: 

 

Favorecer o nacemento, primeiros pasos e consolidación de novas actividades 

empresariais. 

Fomentar a colaboración, a creatividade, o talento e a comunicación entre persoas que 

teñan inquietudes emprendedoras. 

Potenciar a creación de emprego a través do autoemprego.  

Facilitar a creación de novas liñas de actividade empresarial, especialmente relacionadas 

coa comunicación, a innovación, as novas tecnoloxías e os sectores emerxentes.  
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Concentrar empresas e proxectos, ofrecendo as condicións adecuadas e os servizos 

necesarios que permitan desenvolver o seu Plan de Empresa, coa fin de que, nun tempo 

de estancia limitada no espazo de traballo colaborativo, estean en situación de competir e 

actuar en condicións reais de mercado.  

 

A ETC de Solláns dispón dunha cabina que permite gravar son en condicións de illamento 

acústico, instalacións que non se poden atopar en ningún centro deste tipo en toda a 

comarca. 

 

Dadas as políticas de recursos humanos seguidas polos grandes medios nos últimos 

tempos, existe un importante número de profesionais da comunicación residentes no noso 

concello, que veñen de perder o seu medio de vida dentro destes medios, polo que tratan 

de emprender proxectos individuais ou asociados con outros profesionais na mesma 

circunstancia. 

 

Ao mesmo tempo, esta instalación tamén poderá ser utilizada por asociacións ou centros 

educativos do concello para poñer en marcha proxectos de radio ou podcast. 

 

2. Actividades que se poderán realizar 

 

Este espazo está pensado para dar cabida a proxectos compatibles coas propias 

instalacións, tanto pola infraestrutura das mesmas, como polo tipo de actividade, 

necesariamente de despacho, e a legalidade, polo que, 

 

Condicións de uso. Non está permitido: 

 

 Perturbar o ambiente do centro mediante ruídos, vibracións, olores, temperaturas 

ou calquera outra causa que poida afectar ou producir molestias aos restantes 

ocupantes.  

 Introducir no edificio materiais perigosos, insalubres, cheirentos ou inflamables que 

estean prohibidos polas normas legais ou administrativas, as disposicións dos 

servizos de seguridade e/ou a póliza de seguro do espazo.  
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 Almacenar equipo pesado ou voluminoso (o/a usuario/a disporá dun escaso 

espazo no que poderá deixar, se o desexa, útiles de escritorio, asumindo o risco de 

desaparición dos mesmos). 

 Realizar actividades ilícitas ou ilegais. 

 Deteriorar as instalacións, máis aló do normal desgaste. 

 Almacenar, usar ou manipular calquera material non permitido polas normas de 

seguridade e hixiene.  

 Realizar actividades que poidan considerarse perigosas, insalubres, nocivas ou 

que perturben a actividade dos/as restantes ocupantes, comprometéndose a 

respectar e observar as normas e regulamentos de salubridade e seguridade 

correspondentes.  

 Usar o edificio para calquera actividade non especificada no documento de 

adxudicación do espazo. 

 

Os proxectos profesionais que terán preferencia nestas instalacións serán: 

 

 Comunicación (prensa escrita, radio, web ou outros soportes compatibles coas 

instalacións). 

 Proxectos culturais. 

 Profesións liberais que se adapten ás condicións referidas neste regulamento, 

proxectos relacionados coa innovación, novas tecnoloxías e sectores emerxentes. 

 Novas liñas de actividade empresarial. 

 

3. Persoas usuarias 

 

Poderán solicitar o uso deste espazo de traballo: 

 

Persoas emprendedoras: que na data da solicitude non estean exercendo actividade 

empresarial, teñan intención de exercela e efectúen a alta da actividade nun período non 

superior aos 12 meses desde a data da adxudicación do espazo no ETC de Solláns. (De 

non constituírse perderá o dereito ao uso do espazo asignado). As persoas 

emprendedoras terán a obriga de presentar periodicamente os avances efectuados no 
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seu plan de empresa ante a Axencia de Emprego e de Desenvolvemento Local do 

Concello de Teo. Estes períodos serán establecidos polo técnico de emprego en función 

da tipoloxía do negocio. 

 

Empresas unipersoais / persoas traballadoras autónomas: que inician a súa 

actividade económica coa súa instalación no ETC de Solláns ou que xa veñen exercendo 

esta pero non dispoñen de instalacións propias. 

 

Para acceder a un posto no ETC é necesario que a persoa solicitante estea empadroada 

en Teo polo menos 6 meses antes da data da solicitude do espazo ou, no caso de 

empresas xa constituídas, que desenvolvan parte da súa actividade no Concello de Teo. 

 

Asociacións ou centros de ensino: que teñan o seu domicilio social ou parte da súa 

actividade no Concello de Teo, que poderán facer uso destas instalacións, previa 

autorización do Concello, e en función da súa dispoñibilidade. No uso deste espazo 

darase preferencia ás actividades das persoas traballadoras ou emprendedoras, no que 

respecta aos seus proxectos profesionais. 

 

4. As instalacións 

 

O edificio que alberga a ETC de Solláns é accesible para cadeiras de rodas, contando con 

rampla de acceso, praza de aparcadoiro de uso exclusivo para persoas con mobilidade 

reducida e que posúan a tarxeta que os acredite como persoas usuarias deste tipo de 

estacionamento, dous baños accesibles e unha área de traballo igualmente accesible. 

 

Cada traballador que dispoña dun posto poderá facer uso das seguintes instalacións: 

 Mesa de traballo específica, que poderá ter en exclusiva ou compartida, 

dependendo de se ten unha xornada completa ou media xornada. 

 Unha caixoneira con rodas e chave, onde poderá deixar os seus obxectos.  

 Estantes pechados e estantes compartidos. 

 Baños accesibles. 

 Sala de reunións. 
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 Sala de illamento acústico para gravacións de son. 

 Aire acondicionado/calefacción. 

 Caixa do correo postal. 

 

Mesas individuais: Hai vinte dispoñibles, farase unha reserva de 8 mesas de traballo para 

persoas emprendedoras (con desdobres) que, en caso de non ser solicitadas, poderían 

ser asignadas a persoas traballadoras autónomas que as requiran. 

 

5. Normas  

 

As persoas usuarias do ETC teñen as seguintes obrigas: 

 É obrigatorio facer uso do posto asignado, mentres non se presente renuncia. As 

ausencias continuadas por máis de 5 días deben ser xustificadas no Concello. 

Cando se trate de vacacións ou baixas deberán informar desta circunstancia. 

 Cando un/ha traballador/a desexe renunciar a un posto deberá comunicalo ao 

Concello por escrito presentado no rexistro. 

 Coidado das instalacións e mobiliario. 

 A área das mesas de traballo é de uso exclusivo dos persoas traballadoras que 

contan con posto, ou das persoas autorizadas polo Concello. Cando un usuario/a 

deba recibir visitas de clientes/as, provedores/as ou outro tipo de profesionais, 

deberá reunirse con eles na sala de reunións, en función da dispoñibilidade da 

mesma. A dispoñibilidade da sala de reunións será establecida nun calendario de 

quendas que, no caso de coincidir no tempo dúas solicitudes, dará prioridade á 

primeira que fose formulada. 

 Cando todos as persoas usuarias abandonen o local, dentro da franxa horaria 

ordinaria, o último en saír terá que pechar a porta de acceso e asegurarse de que 

todas as fiestras quedan igualmente pechadas. No caso de que alguén solicitase 

acceso ao local fóra deste horario será responsable das chaves e do bo uso das 

instalacións. 

 Non poderán facerse duplicados das chaves do centro. Cada usuario/a será 

responsable directo do uso da súa chave. 
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 As persoas emprendedoras están obrigadas a cumprir cos requisitos establecidos 

dentro do itinerario deseñado coa Axencia de Emprego e de Desenvolvemento 

Local do Concello. 

 As persoas traballadoras autónomas que teñan un posto no centro deberán abonar 

as taxas mensuais dentro dos cinco primeiros días do mes.  

 

6. Horarios e prazos 

 

Horario ordinario: O centro abrirá as súas portas de luns a venres non festivos ás 08,30 h 

e pechará ás 20,30 h. 

 

No caso de que, dentro desa franxa horaria todas as persoas traballadoras se ausenten 

do edificio, a última en abandonar as instalacións deberá pechar a porta de acceso ao 

edificio e asegurarse de que as fiestras queden igualmente pechadas. 

 

Horario extraordinario: Para usos fóra deste horario, débese solicitar autorización ao 

Concello, que responderá en función da dispoñibilidade. 

 

O/a usuario/a que faga uso destas dependencias fóra do horario ordinario, farase 

responsable das chaves e do bo uso das instalacións. 

 

As persoas traballadoras que soliciten un posto, poderán elixir unha xornada estendida 

(12 horas) ou media parcial (6 horas). No caso das persoas emprendedoras, a asignación 

horaria farase a través dunha valoración da Axencia de Emprego e de Desenvolvemento 

Local do Concello, tendo en conta as preferencias do/a usuario/a, cando sexa posible, e a 

estimación da necesidade en función da actividade. 

 

En canto ao prazo de concesión do posto, no caso das persoas emprendedoras será de 6 

meses, transcorridos os cales, de querer renovar terían que someterse ao baremo 

establecido para as persoas traballadoras autónomas. 
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No caso das persoas traballadoras autónomas poderán solicitar un prazo de 3, 6, 9 ou ata 

un máximo de 12 meses. Transcorrido este prazo, poderán volver solicitar a praza, que 

lles será concedida ou non, dependendo da dispoñibilidade e do baremo que se lles 

volverá aplicar. 

 

7. Baremo 

 

En caso de haber máis demanda de postos ca oferta, a asignación dos mesmos 

realizarase aplicando un baremo que terá en conta condicións profesionais, viabilidade da 

iniciativa empresarial presentada, carácter innovador, tecnolóxico e de desenvolvemento 

do proxecto e consideracións sociais dos/as demandantes, como situación de 

desemprego de longa duración, superar os 50 anos, ser muller empresaria ou 

emprendedora, ou acreditar discapacidade, entre outras. 

 

No caso de non atopar espazo no centro unha persoa traballadora ou emprendedora, se o 

desexa, entrará nunha listaxe de agarda. Cada un dos integrantes desta listaxe de agarda 

serán valorados cada vez que xurda unha vacante e, a igualdade de puntuación, terá 

preferencia na adxudicación o que presentara antes a súa solicitude. 

 

O baremo será realizado por persoal do Departamento de Emprego do Concello, 

aplicando as bases que serán aprobadas para o efecto. 

 

as persoas residentes do Concello de Teo terán preferencia sobre calquera demandante 

que resida noutro concello, sempre que cumpra coa normativa contida neste regulamento. 

 

8. Taxas 

 

Segundo a ordenanza fiscal que acompaña ao regulamento. 

 

9. Faltas 

 



 

Página 32 de 62 

 

O incumprimento das normas de uso das instalacións considerarase unha falta que, 

acumulada con outras pode dar lugar á extinción dos dereitos de uso.  

 

Son consideradas faltas: 

 Non-asistencia ao centro por máis de 5 días seguidos sen xustificala ao Concello 

ou de 10 no prazo dun mes. 

 Falla de participación nos itinerarios establecidos polo servizo municipal de 

emprego, no caso das persoas emprendedoras. 

 Conduta reprobable consistente na perturbación reiterada do bo ambiente de 

traballo (a acumulación de tres queixas dá lugar a unha falta), vandalismo, 

incumprimento das normas de funcionamento do centro ou actividades ilícitas. 

 Impago das taxas, no caso das persoas traballadoras autónomas. 

 

10. Extinción do dereito de uso 

 

O dereito de uso habitual para persoas traballadoras con posto extinguiríase nos 

seguintes supostos: 

 Cese da actividade empresarial ou desistencia do proxecto emprendedor. 

 Acumulación de 3 faltas, agás a de actividades ilícitas consideradas graves (no 

caso de faltas por non-asistencia, estas deberían producirse dentro do período de 6 

meses).  

 No caso de que a falta sexa a realización dunha actividade ilícita, dependendo da 

gravidade, podería supoñer a expulsión inmediata. Un suposto grave de actividade 

ilícita sería aquela que supoña un incumprimento da lei ou aquela que menoscabe 

a dignidade de persoas usuarias ou visitantes do centro (en tanto non resulte 

probado o feito, suspenderase temporalmente o dereito de uso das instalacións). 

 

Explica a sra. concelleira que foi advertido un erro no último parágrafo do punto 3 do 

Regulamento do Espazo de Traballo Colaborativo (ETC) de Solláns, polo que se propón 

unha emenda de engádeda nos seguintes termos: 
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Onde dí: “Asociacións ou centros de ensino: que teñan o seu domicilio social ou parte da 

súa actividade no Concello de Teo, que poderán facer uso destas instalacións,  previa 

autorización do Concello, e en función da súa dispoñibilidade. No uso deste espazo 

darase preferencia ás actividades das persoas traballadoras ou emprendedoras, no que 

respecta aos seus proxectos profesionais” 

 

Diría: “Asociacións inscritas no rexistro de asociacións do Concello de Teo ou centros 

de ensino que teñan o seu domicilio social ou parte da súa actividade no Concello de Teo: 

que poderán facer uso destas instalacións,  previa autorización do Concello, e en función 

da súa dispoñibilidade. No uso deste espazo darase preferencia ás actividades das 

persoas traballadoras ou emprendedoras, no que respecta aos seus proxectos 

profesionais” 

 

 Intervén a sra. Nariño Facal que indica que “un empresario que estea un pouco 

consolidado xa terá o seu espazo, entón habería que acoutar o acceso a el, pero para 

unha persoa que acaba de comezar é unha forma de darlle un pulo”.  

 

Rematado o debate explica o Sr. alcalde que se vai proceder a someter a votación a 

emenda e en función do resultado, votarase o ditame inicial ou o ditame emendado: 

 

Votos a favor: 17 votos (7 SondeTeo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) 

En contra: ningún voto  

Abstencións: ningún voto 

 

De acordo co resultado da votación, indica o Sr. alcalde que se vai someter a 

votación o ditame emendado. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con dezaseis votos a favor 

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

acorda: 
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Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento do Espazo de Traballo Colaborativo 

(ETC) de Solláns, que se incorpora como anexo á presente. 

 

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 aprobado 

definitivamente o citado Regulamento. 

 

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

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

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

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

 

REGULAMENTO DO ESPAZO DE TRABALLO COLABORATIVO (ETC) DE SOLLÁNS 

 

PREÁMBULO 

 

A nova realidade laboral, tanto polos altos índices de desemprego como polas novas 

tipoloxías de negocio, supón un importante incremento dos proxectos empresariais 

unipersoais, e que boa parte destas actividades profesionais realízanse nun despacho 

polo que o Concello de Teo, dentro dun programa de emprego destinado a facilitar a 

posta en marcha e mantemento de proxectos de autoemprego con estas características, 

ven de crear un espazo de traballo onde podan xurdir e medrar as mesmas. 

 

Sendo necesario establecer unhas normas de uso das instalacións que garantan o seu 

correcto funcionamento, e os obxectivos das mesmas; principalmente facilitar a creación 

de novas empresas, ofrecendo asesoramento do técnico de emprego e orientadora 

laboral, a través dun itinerario establecido en base ao proxecto emprendedor e un espazo 

de traballo sen custes durante ese período, que lles permita dispoñer de recursos 

necesarios para esta etapa, así como ofrecer un espazo a traballadores/as autónomos/as 
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onde podan compartir recursos, abaratando custes, e fraguarse sinerxías profesionais, 

aproveitando a diversidade de proxectos que poden convivir no mesmo. 

 

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

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

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

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

xeral recoller os dereitos dos usuarios do espazo de traballo colaborativo sendo o 

regulamento municipal a ferramenta coa que conta a Corporación para facelo. O principio 

de proporcionalidade esta asegurado xa que non é unha medida que limite ningún tipo de 

dereitos. A seguridade xurídica desta regulación fundamentase na súa congruencia coa 

normativa emanada sobre a materia polas restantes institucións con capacidade 

normativa. O trámite 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. 

  

1. Obxecto do ETC de Solláns 

 

O ETC constitúe un centro de referencia no municipio para a súa utilización por aquelas 

persoas que estean poñendo en marcha un proxecto empresarial ou por aquelas que o 

puxeran en marcha recentemente. 

 

Este centro foi creado como espazo de traballo no que persoas emprendedoras e 

empresas unipersoais poidan contar cunha sede profesional, sen a presión económica 

que suporía soster un despacho individual, e beneficiándose das sinerxías profesionais 

que se producen, aproveitando a convivencia de diferentes proxectos. 

 

Este espazo permitirá establecer sinerxías con outras persoas emprendedoras e acceder 

a todos os servizos necesarios para o seu traballo, o que lles aforrará o alugueiro dunha 

oficina propia e lles proporcionará oportunidades de crecemento en común. 

 

Este espazo créase coa fin de: 
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Favorecer o nacemento, primeiros pasos e consolidación de novas actividades 

empresariais. 

Fomentar a colaboración, a creatividade, o talento e a comunicación entre persoas que 

teñan inquietudes emprendedoras. 

Potenciar a creación de emprego a través do autoemprego.  

Facilitar a creación de novas liñas de actividade empresarial, especialmente relacionadas 

coa comunicación, a innovación, as novas tecnoloxías e os sectores emerxentes.  

Concentrar empresas e proxectos, ofrecendo as condicións adecuadas e os servizos 

necesarios que permitan desenvolver o seu Plan de Empresa, coa fin de que, nun tempo 

de estancia limitada no espazo de traballo colaborativo, estean en situación de competir e 

actuar en condicións reais de mercado.  

 

A ETC de Solláns dispón dunha cabina que permite gravar son en condicións de illamento 

acústico, instalacións que non se poden atopar en ningún centro deste tipo en toda a 

comarca. 

 

Dadas as políticas de recursos humanos seguidas polos grandes medios nos últimos 

tempos, existe un importante número de profesionais da comunicación residentes no noso 

concello, que veñen de perder o seu medio de vida dentro destes medios, polo que tratan 

de emprender proxectos individuais ou asociados con outros profesionais na mesma 

circunstancia. 

 

Ao mesmo tempo, esta instalación tamén poderá ser utilizada por asociacións ou centros 

educativos do concello para poñer en marcha proxectos de radio ou podcast. 

 

2. Actividades que se poderán realizar 

 

Este espazo está pensado para dar cabida a proxectos compatibles coas propias 

instalacións, tanto pola infraestrutura das mesmas, como polo tipo de actividade, 

necesariamente de despacho, e a legalidade, polo que, 
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Condicións de uso. Non está permitido: 

 

 Perturbar o ambiente do centro mediante ruídos, vibracións, olores, temperaturas 

ou calquera outra causa que poida afectar ou producir molestias aos restantes 

ocupantes.  

 Introducir no edificio materiais perigosos, insalubres, cheirentos ou inflamables que 

estean prohibidos polas normas legais ou administrativas, as disposicións dos 

servizos de seguridade e/ou a póliza de seguro do espazo.  

 Almacenar equipo pesado ou voluminoso (o/a usuario/a disporá dun escaso 

espazo no que poderá deixar, se o desexa, útiles de escritorio, asumindo o risco de 

desaparición dos mesmos). 

 Realizar actividades ilícitas ou ilegais. 

 Deteriorar as instalacións, máis aló do normal desgaste. 

 Almacenar, usar ou manipular calquera material non permitido polas normas de 

seguridade e hixiene.  

 Realizar actividades que poidan considerarse perigosas, insalubres, nocivas ou 

que perturben a actividade dos/as restantes ocupantes, comprometéndose a 

respectar e observar as normas e regulamentos de salubridade e seguridade 

correspondentes.  

 Usar o edificio para calquera actividade non especificada no documento de 

adxudicación do espazo. 

 

Os proxectos profesionais que terán preferencia nestas instalacións serán: 

 

 Comunicación (prensa escrita, radio, web ou outros soportes compatibles coas 

instalacións). 

 Proxectos culturais. 

 Profesións liberais que se adapten ás condicións referidas neste regulamento, 

proxectos relacionados coa innovación, novas tecnoloxías e sectores emerxentes. 

 Novas liñas de actividade empresarial. 

 

3. Persoas usuarias 
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Poderán solicitar o uso deste espazo de traballo: 

 

Persoas emprendedoras: que na data da solicitude non estean exercendo actividade 

empresarial, teñan intención de exercela e efectúen a alta da actividade nun período non 

superior aos 12 meses desde a data da adxudicación do espazo no ETC de Solláns. (De 

non constituírse perderá o dereito ao uso do espazo asignado). As persoas 

emprendedoras terán a obriga de presentar periodicamente os avances efectuados no 

seu plan de empresa ante a Axencia de Emprego e de Desenvolvemento Local do 

Concello de Teo. Estes períodos serán establecidos polo técnico de emprego en función 

da tipoloxía do negocio. 

 

Empresas unipersoais / persoas traballadoras autónomas: que inician a súa 

actividade económica coa súa instalación no ETC de Solláns ou que xa veñen exercendo 

esta pero non dispoñen de instalacións propias. 

 

Para acceder a un posto no ETC é necesario que a persoa solicitante estea empadroada 

en Teo polo menos 6 meses antes da data da solicitude do espazo ou, no caso de 

empresas xa constituídas, que desenvolvan parte da súa actividade no Concello de Teo. 

 

Asociacións inscritas no rexistro de asociacións do Concello de Teo ou centros de 

ensino que teñan o seu domicilio social ou parte da súa actividade no Concello de 

Teo: que poderán facer uso destas instalacións,  previa autorización do Concello, e en 

función da súa dispoñibilidade. No uso deste espazo darase preferencia ás actividades 

das persoas traballadoras ou emprendedoras, no que respecta aos seus proxectos 

profesionais. 

 

4. As instalacións 

 

O edificio que alberga a ETC de Solláns é accesible para cadeiras de rodas, contando con 

rampla de acceso, praza de aparcadoiro de uso exclusivo para persoas con mobilidade 
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reducida e que posúan a tarxeta que os acredite como persoas usuarias deste tipo de 

estacionamento, dous baños accesibles e unha área de traballo igualmente accesible. 

 

Cada traballador que dispoña dun posto poderá facer uso das seguintes instalacións: 

 Mesa de traballo específica, que poderá ter en exclusiva ou compartida, 

dependendo de se ten unha xornada completa ou media xornada. 

 Unha caixoneira con rodas e chave, onde poderá deixar os seus obxectos.  

 Estantes pechados e estantes compartidos. 

 Baños accesibles. 

 Sala de reunións. 

 Sala de illamento acústico para gravacións de son. 

 Aire acondicionado/calefacción. 

 Caixa do correo postal. 

 

Mesas individuais: Hai vinte dispoñibles, farase unha reserva de 8 mesas de traballo para 

persoas emprendedoras (con desdobres) que, en caso de non ser solicitadas, poderían 

ser asignadas a persoas traballadoras autónomas que as requiran. 

 

5. Normas  

 

As persoas usuarias do ETC teñen as seguintes obrigas: 

 É obrigatorio facer uso do posto asignado, mentres non se presente renuncia. As 

ausencias continuadas por máis de 5 días deben ser xustificadas no Concello. 

Cando se trate de vacacións ou baixas deberán informar desta circunstancia. 

 Cando un/ha traballador/a desexe renunciar a un posto deberá comunicalo ao 

Concello por escrito presentado no rexistro. 

 Coidado das instalacións e mobiliario. 

 A área das mesas de traballo é de uso exclusivo dos persoas traballadoras que 

contan con posto, ou das persoas autorizadas polo Concello. Cando un usuario/a 

deba recibir visitas de clientes/as, provedores/as ou outro tipo de profesionais, 

deberá reunirse con eles na sala de reunións, en función da dispoñibilidade da 

mesma. A dispoñibilidade da sala de reunións será establecida nun calendario de 
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quendas que, no caso de coincidir no tempo dúas solicitudes, dará prioridade á 

primeira que fose formulada. 

 Cando todos as persoas usuarias abandonen o local, dentro da franxa horaria 

ordinaria, o último en saír terá que pechar a porta de acceso e asegurarse de que 

todas as fiestras quedan igualmente pechadas. No caso de que alguén solicitase 

acceso ao local fóra deste horario será responsable das chaves e do bo uso das 

instalacións. 

 Non poderán facerse duplicados das chaves do centro. Cada usuario/a será 

responsable directo do uso da súa chave. 

 As persoas emprendedoras están obrigadas a cumprir cos requisitos establecidos 

dentro do itinerario deseñado coa Axencia de Emprego e de Desenvolvemento 

Local do Concello. 

 As persoas traballadoras autónomas que teñan un posto no centro deberán abonar 

as taxas mensuais dentro dos cinco primeiros días do mes.  

 

6. Horarios e prazos 

 

Horario ordinario: O centro abrirá as súas portas de luns a venres non festivos ás 08,30 h 

e pechará ás 20,30 h. 

 

No caso de que, dentro desa franxa horaria todas as persoas traballadoras se ausenten 

do edificio, a última en abandonar as instalacións deberá pechar a porta de acceso ao 

edificio e asegurarse de que as fiestras queden igualmente pechadas. 

 

Horario extraordinario: Para usos fóra deste horario, débese solicitar autorización ao 

Concello, que responderá en función da dispoñibilidade. 

 

O/a usuario/a que faga uso destas dependencias fóra do horario ordinario, farase 

responsable das chaves e do bo uso das instalacións. 

 

As persoas traballadoras que soliciten un posto, poderán elixir unha xornada estendida 

(12 horas) ou media parcial (6 horas). No caso das persoas emprendedoras, a asignación 
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horaria farase a través dunha valoración da Axencia de Emprego e de Desenvolvemento 

Local do Concello, tendo en conta as preferencias do/a usuario/a, cando sexa posible, e a 

estimación da necesidade en función da actividade. 

 

En canto ao prazo de concesión do posto, no caso das persoas emprendedoras será de 6 

meses, transcorridos os cales, de querer renovar terían que someterse ao baremo 

establecido para as persoas traballadoras autónomas. 

 

No caso das persoas traballadoras autónomas poderán solicitar un prazo de 3, 6, 9 ou ata 

un máximo de 12 meses. Transcorrido este prazo, poderán volver solicitar a praza, que 

lles será concedida ou non, dependendo da dispoñibilidade e do baremo que se lles 

volverá aplicar. 

 

7. Baremo 

 

En caso de haber máis demanda de postos ca oferta, a asignación dos mesmos 

realizarase aplicando un baremo que terá en conta condicións profesionais, viabilidade da 

iniciativa empresarial presentada, carácter innovador, tecnolóxico e de desenvolvemento 

do proxecto e consideracións sociais dos/as demandantes, como situación de 

desemprego de longa duración, superar os 50 anos, ser muller empresaria ou 

emprendedora, ou acreditar discapacidade, entre outras. 

 

No caso de non atopar espazo no centro unha persoa traballadora ou emprendedora, se o 

desexa, entrará nunha listaxe de agarda. Cada un dos integrantes desta listaxe de agarda 

serán valorados cada vez que xurda unha vacante e, a igualdade de puntuación, terá 

preferencia na adxudicación o que presentara antes a súa solicitude. 

 

O baremo será realizado por persoal do Departamento de Emprego do Concello, 

aplicando as bases que serán aprobadas para o efecto. 

 

as persoas residentes do Concello de Teo terán preferencia sobre calquera demandante 

que resida noutro concello, sempre que cumpra coa normativa contida neste regulamento. 
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8. Taxas 

 

Segundo a ordenanza fiscal que acompaña ao regulamento. 

 

9. Faltas 

 

O incumprimento das normas de uso das instalacións considerarase unha falta que, 

acumulada con outras pode dar lugar á extinción dos dereitos de uso.  

 

Son consideradas faltas: 

 Non-asistencia ao centro por máis de 5 días seguidos sen xustificala ao Concello 

ou de 10 no prazo dun mes. 

 Falla de participación nos itinerarios establecidos polo servizo municipal de 

emprego, no caso das persoas emprendedoras. 

 Conduta reprobable consistente na perturbación reiterada do bo ambiente de 

traballo (a acumulación de tres queixas dá lugar a unha falta), vandalismo, 

incumprimento das normas de funcionamento do centro ou actividades ilícitas. 

 Impago das taxas, no caso das persoas traballadoras autónomas. 

 

10. Extinción do dereito de uso 

 

O dereito de uso habitual para persoas traballadoras con posto extinguiríase nos 

seguintes supostos: 

 Cese da actividade empresarial ou desistencia do proxecto emprendedor. 

 Acumulación de 3 faltas, agás a de actividades ilícitas consideradas graves (no 

caso de faltas por non-asistencia, estas deberían producirse dentro do período de 6 

meses).  

 No caso de que a falta sexa a realización dunha actividade ilícita, dependendo da 

gravidade, podería supoñer a expulsión inmediata. Un suposto grave de actividade 

ilícita sería aquela que supoña un incumprimento da lei ou aquela que menoscabe 
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a dignidade de persoas usuarias ou visitantes do centro (en tanto non resulte 

probado o feito, suspenderase temporalmente o dereito de uso das instalacións). 

 

Neste intre retírase a sra. Interventora dona Mónica Isabel Lado Varela, sendo as 

20:25 h. 

 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 

LOCAIS DO CONCELLO DE TEO PARA O ANO 2019. 

 

O sr. alcalde da conta da proposta de 14 de setembro de 2018, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración, 

cultura, educación, seguridade cidadá e deportes de 20 de setembro de 2018. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Asunto: Aprobación dos Festivos Locais do Concello de Teo para o ano 2019 

 

Visto o disposto nos arts. 37.2 do Estatuto dos traballadores e no 46 do Real Decreto 

2001/1983, do 28 de xullo referente a determinar os dous días que neste Concello teñen 

carácter de festas locais para o ano 2019. 

 

Vista a tradición deste Concello, que ven fixando dende hai moitos anos como festas 

locais os días da Ascensión e do San Martiño. 

 

En consecuencia co anteriormente exposto, propoño ó Pleno da Corporación, previo 

ditame favorable da Comisión Informativa correspondente a adopción do seguinte 

ACORDO: 

 

Primeiro.- Aprobar como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2019 os seguintes 

días: 

- 30 de maio (A  Ascensión) 

- 11 de novembro (San Martiño) 
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Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria. 

 

Teo, 14 de setembro de 2018 

O alcalde, 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

Intervén o sr. Fernández Baz que anuncia o seu voto a favor e pregunta se “esta vez non 

houbo a posibilidade de facer una consulta popular” 

 

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

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

mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2019 os 

seguintes días: 

- 30 de maio (A  Ascensión) 

- 11 de novembro (San Martiño) 

 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria. 

 

10.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DE SONDETEO-ANOVA E PSdeG-PSOE 

SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E DIVULGACIÓN DA 

DOENZA NO CONCELLO. 

 

O sr. alcalde cede a palabra ao sr. concelleiro de Benestar e Igualdade, don X. Ignacio 

Iglesias Villar, quen da conta da moción conxunta dos grupos municipais de Son de Teo-

Anova e PSdeG-PSOE, de 14 de setembro de 2018 (Rexistro de entrada nº 7103), que se 

recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar 

social, igualdade, participación veciñal e mocidade de 20 de setembro de 2018. 
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“MOCIÓN DO GRUPO DE MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA e PdG-PSOE SOBRE A 

ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E DIVULGACIÓN DA DOENZA NO 

CONCELLO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A endometriose é unha doenza inflamatoria, progresiva, estróxeno-dependente, de orixe 

descoñecida. Consiste na implantación e crecemento benigno de tecido endometrial 

(glándulas e estroma) fóra do útero, na gran maioría dos casos no peritoneo pélvico e os 

ovarios, pero que pode afectar calquera parte do corpo da muller. A extensión da doenza 

varía dende poucas e pequenas lesións ata grandes endometriomas ováricos e/ou 

grandes e extensos nódulos ou fibroses e adherencias que causan unha severa distorsión 

da anatomía da muller. 

 

O tecido endometrial pode estenderse por ovarios, peritoneo, ligamentos uterosacros e 

fondo do saco de Douglas, sendo menos frecuente fóra da pelve, aínda que pode afectar 

a calquera órgano (pulmóns, meninxes, etc.). Na pelve pode invadir órganos diferentes 

dos xenitais internos, como o intestino, frecuentemente recto e/ou sigma, a vexiga e os 

uréteres. Noutras ocasións o tecido endometrial ectópico localízase no propio útero, fóra 

do seu emprazamento normal, producindo unha variante de endometriose chamada 

adenomiose que pode ser difusa ou focal. 

 

Adoita clasificarse a endometriose en 4 graos, segundo o nivel de infiltración do tecido, e 

non se pode correlacionar o estadio co tipo e/ou severidade dos síntomas e o seu 

prognóstico, nin tampouco co prognóstico de infertilidade. 

 

Segundo os estudos, a endometriose afecta ao 10% das mulleres en idade fértil. De se 

confirmar este dato, en Galicia habería máis de 60.000 mulleres afectadas por 

endometriose, das cales o 15% teñen formas severas da doenza, o que suporía arredor 

de 9.000 mulleres. 
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A endometriose, ademais de poder resultar incapacitante para a muller, implica en moitos 

caos un grave problema de infertilidade. 

 

O atraso medio do diagnóstico é de 8 anos, e vén dado por dúas causas fundamentais: 

1. descoñecemento da doenza e dos seus síntomas por parte das mulleres. 

2. A pouca atención que, ata o momento, o sistema sanitario prestou aos síntomas da 

endometriose, asociando falsamente a regra coa dor, e normalizando este síntoma 

principal da doenza. 

 

Polo tanto, proponse ó Pleno Municipal a adopción do seguinte  

ACORDO: 

 

1. Instar ao SERGAS para que proceda a: 

1.1. Establecer unha programación de xornadas de formación sobre endometriose ás 

que poida acudir o persoal sanitario que atende os distintos servizos que dispensa 

o SERGAS no nos concello (facultativos de primaria e especializada, enfermería, 

matronas, fisioterapeutas, terapeutas,…). 

1.2. Garantir consultas específicas de Endometriose suficientes para o número de 

afectadas da área nos Hospitais aos que acoden as mulleres do noso Concello e á 

derivación destas pacientes a áreas nas que existan mentres estas non se creen. 

1.3. Crear unha unidade multidisciplinar composta por xinecólogos, radiólogos, 

cirurxiáns xerais con experiencia en cirurxía colo-rectal, urólogos, anestesiólogos, 

psicólogos, fisioterapeutas, especialistas en dor, etc., para mellorar a atención nos 

casos máis graves de endometriose e á derivación destas pacientes a unidades 

multidisciplinares doutras áreas sanitarias mentres estas non existan. 

 

2.   Instar por escrito á Consellería de Sanidade a: 

2.1. Dar cumprimento á moción que por unanimidade aprobaron todos os grupos 

políticos da cámara do parlamento de Galiza o 22 de abril de 2015 sobre 

endometriose e que recollía en gran medida as demandas das mulleres afectadas 

por esta doenza. 
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2.2. Facilitar ás mulleres con endometriose un mellor acceso aos tratamentos de 

fertilidade nos hospitais públicos (mellora nas listas de espera, facilidades para 

conxelación de ovocitos antes de cirurxías e tratamentos que poidan afectar á súa 

calidade ovárica, así como a execución de campañas de ovodoazón destinadas a 

captar doantes na sanidade pública). 

 

3.  Instar ao Ministerio de Sanidade a: 

3.1. Convocar un Consello interterritorial no que se aborde este tema e se estableza 

un plan estatal de endometriose no que se comprometan investimentos para a 

mellora da formación do persoal e a divulgación da doenza entre a poboación 

feminina. 

3.2. Incluír na carteira de medicación financiada a totalidade de medicamentos 

subministrados a mulleres con endometriose. 

 

4.   O Concello comprométese a impulsar unha campaña informativa entre mozas de 12-

18 anos nos centros educativos do noso concello para dar a coñecer a doenza, e para 

tratar de recortar na medida do posible o atraso diagnóstico a través da distribución 

dun folleto informativo cuxos contidos serán facilitados por querENDO. Mulleres con 

endometriose, e que conta coa revisión da Sociedade Galega de Obstetricia e 

Xinecoloxía. 

 

En Teo a 14 de setembro do 2018 

Polo Grupo Municipal de SONdeTEO- Anova  

Asado. Ignacio Iglesias Villar 

Polo Grupo Municipal do PSdG-PSOE 

Asado. Uxía Lemus de la Iglesia” 

 

Intervén o sr. Fernández Baz que explica estar a favor e di que “hai un acordo da 

Comisión 5ª do Parlamento de Galicia, do 22 de febreiro de 2015, que como di a 

asociación Querendo segue sen cumprirse. Entón a día de hoxe estanse a presentar 

iniciativas no Parlamento esixindo o cumprimento deste acordo, como estamos a facer 

hoxe aquí. O acordo de hoxe é moito máis concreto, porque aquí no da Comisión 5ª si 
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que se falaba do equipo multidisciplinar, difundir a guía, fomentar o coñecemento da 

doenza, pero quedábase niso” 

 

Intervén a sra. Lemus de la Iglesia para indicar que apoian a proposta. 

 

Toma a palabra o sr. Retis Vázquez que explica que “a endometrose é unha enfermidade 

que afecta entre un 10 ou un 15% das mulleres en idade fértil, dende que lle comeza a 

regra ata a menopausia, aínda que hai veces que pode durar ata despois da menopausia, 

continuar co seu proceso. Altera a calidade de vida das pacentes, é o triste nas mulleres 

que durante todo o seu período de regla teñen moitas alteracións, afectando ás súas 

relacións de parella, familiares, laborais e de reproducción. Aparecen bultos chamados 

tumores ou implantes, que na maioría das veces son benignos ou non cancerosos e rara 

vez se relaciona co cancro de endometrio. Dita enfermidade, como é tan invasiva, e tan 

frecuente na xuventude sobre todo, aparte de instar aos centros de atención primaria, 

estaría máis ben a idea de dos centros de xinecoloxía e demais departamentos que se 

poidan utilizar para dar co diagnóstico e o tratamento”. Indica que “na atención primaria xa 

teñen bastante traballo, é un tema máis hospitalario, que ten moita complicación, polo que 

deberían de levar isto no hospital e derivar aos servizos que están en contacto con eles, 

como poden ser uroloxía, resonancias, etc”. Di que aplaude a moción. 

 

Intervén o sr. alcalde para dicir que  na moción “é certo que se fala dos aspectos 

formativos, pero sempre se atribúe á consellería de Sanidade e ao Ministerio o 

desenvolvemento da formación”.  

 

Toma a palabra o sr. Iglesias Villar que di que cada un no seu nivel ten a súa 

responsabilidade. Di que, en atención primaria é necesario sensibilizar aos profesionais 

porque son os que van a derivar aos pacientes.  

 

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

unanimidade dos seus membros (7 SondeTeo-ANOVA, 7 PP, 2 PSdeG-PSOE, e 1 

grupo mixto) acorda: 

 



 

Página 49 de 62 

 

1. Instar ao SERGAS para que proceda a: 

1.1. Establecer unha programación de xornadas de formación sobre 

endometriose ás que poida acudir o persoal sanitario que atende os distintos 

servizos que dispensa o SERGAS no nos concello (facultativos de primaria e 

especializada, enfermería, matronas, fisioterapeutas, terapeutas,…). 

1.2. Garantir consultas específicas de Endometriose suficientes para o número 

de afectadas da área nos Hospitais aos que acoden as mulleres do noso 

Concello e á derivación destas pacientes a áreas nas que existan mentres estas 

non se creen.  

1.3. Crear unha unidade multidisciplinar composta por xinecólogos, radiólogos, 

cirurxiáns xerais con experiencia en cirurxía colo-rectal, urólogos, 

anestesiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, especialistas en dor, etc., para 

mellorar a atención nos casos máis graves de endometriose e á derivación 

destas pacientes a unidades multidisciplinares doutras áreas sanitarias mentres 

estas non existan. 

 

2.   Instar por escrito á Consellería de Sanidade a: 

2.1 Dar cumprimento á moción que por unanimidade aprobaron todos os grupos 

políticos da cámara do parlamento de Galiza o 22 de abril de 2015 sobre 

endometriose e que recollía en gran medida as demandas das mulleres 

afectadas por esta doenza. 

2.2 Facilitar ás mulleres con endometriose un mellor acceso aos tratamentos de 

fertilidade nos hospitais públicos (mellora nas listas de espera, facilidades para 

conxelación de ovocitos antes de cirurxías e tratamentos que poidan afectar á 

súa calidade ovárica, así como a execución de campañas de ovodoazón 

destinadas a captar doantes na sanidade pública). 

 

3.  Instar ao Ministerio de Sanidade a: 

3.1 Convocar un Consello interterritorial no que se aborde este tema e se 

estableza un plan estatal de endometriose no que se comprometan 

investimentos para a mellora da formación do persoal e a divulgación da doenza 

entre a poboación feminina. 
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3.2 Incluír na carteira de medicación financiada a totalidade de medicamentos 

subministrados a mulleres con endometriose. 

 

4.   O Concello comprométese a impulsar unha campaña informativa entre mozas de 

12-18 anos nos centros educativos do noso concello para dar a coñecer a 

doenza, e para tratar de recortar na medida do posible o atraso diagnóstico a 

través da distribución dun folleto informativo cuxos contidos serán facilitados 

por querENDO. Mulleres con endometriose, e que conta coa revisión da 

Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. 

 

11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO RELATIVA Á POSTA EN MARCHA DUN 

PLAN INTEGRAL DE VALORIZACIÓN DA PONTE DE PONTEVEA. 

 

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

 

O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 06 de setembro de 2018 e núm. de 

Rex. de Entrada 6632, que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

comisión informativa de administración, cultura, educación, seguridade cidadá e deportes, 

de data 20 de setembro de 2018.  

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

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

Corporación, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate en Pleno, relativa á posta en 

marcha dun Plan Integral de Valorización da ponte de Pontevea. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A ponte de Pontevea está situada entre os concellos de Teo, na parroquia de Reis, lugar de 

Pontevea, e A Estrada, na parroquia de Couso, lugar do mesmo nome. Nos dous concellos 

existe unha forte identificación popular coa ponte de Pontevea. 
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Descoñécese con exactitude a data de construción da ponte actual, todo apunta a que sexa 

do século XV modificando ou substituíndo outra anterior, incluso hai algunhas teorías que 

defenden que é romana, aínda que non se coñecen datos que o confirmen. 

En todo caso, os primeiros documentos coñecidos que falan da ponte datan do século XVI 

e serviu de camiño de paso entre o concello da Estrada e Teo en dirección a Santiago de 

Compostela.  

 

Actualmente a ponte está cortada ao paso dos vehículos. Sufriu unha restauración no ano 

1995, e a última acometeuse no ano 2010, sendo a primeira vez que contou con 

asesoramento e seguimento arqueolóxico, no que se repararon os problemas estruturais, 

pecháronse as fendas e retiraron o asfalto, quedando outra vez á vista os lastros que había 

debaixo. Con todo precisaría unha limpeza nos piares e unha posta en valor, tanto do ben 

coma do seu entorno, así como unha referencia do seu valor histórico e artístico. 

 

En marzo de 2015 o Pleno de Teo acordou por unanimidade aprobar a moción do BNG 

para instar á Xunta a declarar BIC a ponte de Pontevea en base ao disposto na Lei 8/1995 

do patrimonio cultural de Galiza. En setembro dese mesmo ano, na Comisión 4ª, 

Educación e Cultura, do Parlamento galego consensuouse un acordo a iniciativa do BNG 

para instar á Xunta a impulsar o expediente para que a ponte sexa declarada BIC.  

 

Finalmente, en novembro de 2017 o Consello da Xunta adoptou a decisión de declarar Ben 

de Interese Cultural á ponte de Pontevea. Dez meses despois dese recoñecemento, e da 

protección oficial que conleva, nin Xunta nin os concellos da Estrada e Teo puxeron maior 

interese na ponte nin na súa contorna, malia os anuncios feitos e as declaracións de 

vontade.  

 

Desde o BNG manifestamos a necesidade de protexer e conservar de xeito especial a 

ponte de Pontevea, así como potenciar a súa contorna cun Plan Integral de Valorización 

que sirva para coidar e poñer en valor o noso patrimonio, tanto o arquitectónico como o 

natural. 
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En consecuencia, o BNG de Teo propón ao Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte 

 

ACORDO: 

“Instar á Xunta de Galiza a que elabore un Plan Integral de Valorización da ponte de 

Pontevea e a súa contorna en colaboración cos concellos da Estrada e de Teo, dotándoo 

do orzamento necesario para a súa execución.” 

 

Teo, 5 de setembro de 2018 

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

Intervén a sra. Lemus de la Iglesia que adianta que van aprobar a proposta, “sumindo a 

parte de autocrítica que se pode facer neste tema”. 

  

Intervén a sra. Vázquez Rey que indica que van a apoiar esta proposta, e que é de 

agradecer que o BNG faga esta proposta. Indica que “creemos que debe de haber esa 

implicación por parte da Xunta, pero tamén ter un monumento BIC implica coidar o 

monumento, o espazo e a súa contorna, e teñen parte de responsabilidade tanto o 

concello de Teo coma o da Estrada”. Continúa dicindo que “temos dito moitas veces que o 

camiño non sempre está limpo, e que os metros de carretera que hai están cubertos pola 

herba, e a maleza que sae das cunetas; ás veces as papeleiras e os bancos non están 

debidamente coidados, e tardou en pórse o tema das papeleiras preto da ponte, e incluso 

co alumeado das farolas, que no seu momento se me ten dito que había outras 

prioridades, e tendo en conta que é BIC e que é unha parte turística do noso concello 

temos que ter as nosas responsabilidades, e logo, evidentemente, tamén como persoa 

cada un debe de ser cívico co espazo”. Finaliza afirmando que apoiarán a proposta e que 

se coiden os monumentos, tanto ese coma outros.  

 

Intervén a sra. Pérez Fagil que explica que na visita que fixo o Conselleiro o 8 de 

novembro a Pontevea comprometeuse a elaborar un proxecto de rehabilitación integral, 

que implicaría a actuación na propia ponte e na contorna. Indica que nesa mesma reunión 

o concello da Estrada comprometeuse a deseñar un anteproxecto inicial de ideas para 
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comezar a traballar nunha acción integral. O alcalde da Estrada quedou de falar co de 

Teo sobre ese anteproxecto. Continúa indicando que “pasaron os meses, e ao non ter 

noticia de ningún, seguimos traballando en dous obxectivos: a posta en valor e 

embelecemento da contorna, para o que tivemos unha reunión co señor concelleiro de 

cultura da Estrada (Juan Constenla) no que nos expuxo o anteproxecto no que estaban 

traballando. Como era un anteproxecto de acceso polo seu lado á ponte, nós 

propuxémoslle un proxecto integral colectivo, un convenio a tres bandas entre a Xunta e 

os dous concellos”.  

Finalmente indica que “trabállase nunha acción restaurativa da ponte, somos conscientes 

de que están caendo pedras, e están nacendo arbustos. O que máis nos preocupa é un 

salgueiro que está nacendo. Pedimos un informe aos servizos municipais para enviar a 

Patrimonio ou entregar ao conselleiro en propia man cando esteamos con el. O informe 

estará rematado esta semana”.  

 

Intervén o sr. Alcalde para clarificar unha cousa sobre a fosa, e di que "nós non a 

puxemos". Explica que “con un pouco de sorte quitarana” e pide un pouco de axuda, aos 

membros do PP “que teñen man na Xunta”, para que Fenosa poida meter un cable ata o 

caseto que fixo o concello; indica que “meter ese cable depende, neste momento e dende 

hai 3 meses polo menos, de Augas de Galicia, que non entendo cómo non entenden que 

é preferible meter un cable como sexa, e evitar que aquilo estea botando suciedade todo 

o día”. 

 

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

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

mixto), acorda: 

 

Instar á Xunta de Galiza a que elabore un Plan Integral de Valorización da ponte de 

Pontevea e a súa contorna en colaboración cos concellos da Estrada e de Teo, 

dotándoo do orzamento necesario para a súa execución. 

 

8.- MOCIÓNS. 
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Antes de entrar no punto décimo terceiro da orde do día relativo a rogos e preguntas, o sr. 

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

novembro, e no artigo 33 do Regulamento orgánico, explica que consta unha moción de 

urxencia do grupo municipal Son de Teo-ANOVA. 

 

O sr. alcalde explica que a urxencia está xustificada polos prazos de pago a que están 

suxeitas as liquidacións practicadas. 

 

Sometida a urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanimidade dos  

membros 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 19 de setembro de 2018. 

 

Sae a sra. concelleira Pérez Fagil que se reincorpora durante a intervención do sr. alcalde 

na que expón a moción. 

 

O sr. alcalde da conta da moción do grupo político Son de Teo-Anova, do 19 de setembro 

de 2018 que literalmente di: 

 

“Avocación da competencia de recadación do IBI delegada na  Deputación da Coruña co 

obxecto exclusivo de anular as liquidacións realizadas á “Asociación Cultural Rosalía de 

Castro”. 

 

Considerando que a “Asociación Cultural Rosalía de Castro”, con CIF G15040413, é 

propietaria da referencia catastral 15083B503008930001DT que se corresponde en boa 

parte co campo de fútbol da Cañoteira no lugar de Sebe (Cacheiras), campo de fútbol 

cedido en uso ao concello de Teo dende o ano 2008 por un período de 50 anos. 

 

Considerando que co obxecto de regularizar a situación catastral do mesmo procedeuse a 

modificar a titularidade da propiedade xa que figuraba a nome do concello de Teo (que 

ten a cesión de uso, non a propiedade), e isto supuxo que se emitisen as liquidacións: 

20183515083IU07L000019 



 

Página 55 de 62 

 

20183515083IU07L000100 

20183515083IU07L000038 

20183515083IU07L000069 

20183515083IU07L000037 

correspondentes ao ano 2018 e aos atrasos de 2014, 2015, 2016 e 2017. 

 

Considerando que o cambio de titularidade non pode supor un prexuízo económico para a 

Asociación, toda vez que o concello de Teo é o que administra e usa gran parte da 

propiedade polo que está a tramitar a bonificación regulada no artigo 74.2 da Lei 

Reguladora das Facendas Locais e no artigo 14.5 da Ordenanza fiscal reguladora do 

Imposto sobre Bens Inmobles (BOP do 31 de decembro de 2004, modificada nos BOP de 

27 de novembro de 2015, 30 de xuño de 2016 e 23 de agosto de 2018): 

 

Gozarán dunha bonificación do 95% da cota integra do imposto os inmobles nos 

que se desenrolen actividades económicas que sexan declaradas de especial 

interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, 

histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. 

 

Considerando que o concello delegou as competencias sobre “xestión e recadación 

voluntaria e executiva do imposto sobre bens inmobles (IBI) tanto de natureza rústica 

como urbana, ou do imposto municipal que o complemente ou o substitúa no futuro” na 

Deputación da Coruña por acordo plenario do 28 de setembro de 2001 (BOP do 3 de 

novembro), visto o estipulado no artigo 116 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais, e no artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime 

Xurídico do Sector Público sobre a avocación de competencias delegadas, e vista a base 

terceira, apartado 4 das bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da 

provincia (BOP do 15 de decembro de 2016) que, literalmente, di: 

 

Os concellos poderán avocar para si, mediante comunicación escrita e razoada 

dirixida á Deputación, a tramitación de determinados expedientes recadatorios en 
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curso, debido a circunstancias como a repercusión económico-social que a súa 

execución poida ter no concello. 

 

Proponse ao Pleno da corporación o seguinte 

ACORDO 

 

1. Avocar a competencia de recadación do IBI delegada na Deputación da Coruña co 

obxecto exclusivo de anular as liquidacións realizadas á “Asociación Cultural 

Rosalía de Castro” (CIF G15040413). 

 

2. Anular as liquidacións seguintes, correspondentes ao ano 2018 e aos atrasos de 

2014, 2015, 2016 e 2017. 

20183515083IU07L000019 

20183515083IU07L000100 

20183515083IU07L000038 

20183515083IU07L000069 

20183515083IU07L000037 

 

3. Dar traslado ao Servizo de recadación da Deputación provincial da Coruña deste 

acordo para que proceda á anulación das liquidacións. 

 

Teo, 19 de setembro de 2018 

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira” 

 

Explica o sr. alcalde que cando a sociedade Rosalía de Castro cedeu un espazo para 

construír o campo de fútbol dende o concello se lle pediu que a inscrición catastral 

figurase a nome do concello; que este ano valorouse o tema dende secretaría, e 

chegouse á conclusión de que o valor catastral ten que estar na propiedade, 

independentemente da cesión e que foron practicadas liquidacións para o seu abono por 

parte da sociedade. Continúa indicando que a moción pretende solucionar a situación e 

que o paso seguinte será, no próximo pleno, “traer a bonificación para a sociedade 

Rosalía de Castro”. Explica que se pasou a moción a Intervención, que deu o seu visado”.  
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Intervén o sr. Sánchez Crespo que considera que, así explicado, o plantexamento lles 

parece correcto e son partidarios de que se faga, se ben a súa inquedanza é “se hai os 

informes técnicos preceptivos, coma o de intervención ou de Secretaría, ou polo menos 

se trataron estes asuntos con ditos departamentos”. 

 

O sr. alcalde cede a palabra a quen subscribe e procedo a indicar que, en canto á 

avocación de competencias, consideramos desde Secretaría que non existe impedimento 

e que, en canto á anulación de liquidacións, trátase dun tema que corresponde á 

Intervención municipal constando no propio documento de moción o selo de “fiscalizado e 

conforme” xunto coa sinatura. 

 

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

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

mixto), acorda: 

 

1. Avocar a competencia de recadación do IBI delegada na Deputación da 

Coruña co obxecto exclusivo de anular as liquidacións realizadas á 

“Asociación Cultural Rosalía de Castro” (CIF G15040413). 

 

2. Anular as liquidacións seguintes, correspondentes ao ano 2018 e aos atrasos 

de 2014, 2015, 2016 e 2017. 

20183515083IU07L000019 

20183515083IU07L000100 

20183515083IU07L000038 

20183515083IU07L000069 

20183515083IU07L000037 

 

3. Dar traslado ao Servizo de recadación da Deputación provincial da Coruña 

deste acordo para que proceda á anulación das liquidacións. 
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9.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 

 

Toma a palabra o sr. alcalde para indicar que por parte do Grupo Mixto foi presentado un 

rogo por escrito con R.E. de 26/09/2018 e núm. 7425, e que literalmente di: 

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

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

Corporación, formula o seguinte ROGO dirixido ao alcalde de Teo, relativo ao arranxo da 

pista que pasa polo interior de Ínsua (Luou) antes de que veñan as choivas. 

Veciñas e veciños de Ínsua levan reclamando desde hai tempo a adecuación da pista que 

pasa polo interior da aldea diante do problema de acumulación de auga cando chove 

moito no tramo que vai da vivenda número 51 á número 65, deixando a vía intransitable, 

como queda de manifesto nestas imaxes de marzo de 2018. 

(imaxes) 

Considerando a reiterada demanda veciñal, e tendo en conta que este problema xa se 

expuxo no Pleno municipal celebrado o 4  de abril de 2018, recibindo como resposta do 

alcalde que ían mirar de resolver o problema, o concelleiro asinante formula o seguinte 

rogo: 

Solicitarlle ao alcalde de Teo que teña en conta esta demanda veciñal, e que dispoña os 

recursos necesarios para arranxar a pista que atravesa a aldea de Ínsua (Luou) para 

evitar a acumulación de auga que se produce cando chove.” 

 

Indica o sr. alcalde que é un compromiso que can solucionar antes de finais do mes que 

vén. 

 

Toma a palabra o sr. concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, que formula os/as 

seguintes rogos e preguntas: 
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1.- Explica que o 28 de agosto entrou no concello por rexistro de entrada unha solicitude 

dunha veciña da Grela na que presenta unha serie de fotos da situación na que está unha 

pista que está a monte. Afecta a dúas casas e varias fincas.  

Pregunta se se tivo en conta esa solicitude. 

 

Contesta a sra. Lemus que comprobaron que existía unha rede antiga con problemas de 

cota e que si é verdade que xa se falou coa solicitando de que se ía mirar a posibilidade 

de poñer o saneamento e senón o aglomerado, o acondicionamento da pista sen facer o 

saneamento.  

Explica o sr. alcalde que, con respecto ao saneamento, se non hai posibilidade sempre 

queda a opción do bombeo, que en moitos casos é a única solución.  

 

2.- En relación ao local de ensaio de Calo, indica o sr. Fernández Baz que non sabe se 

está funcionando ou non, que lle interesaría saber.  

A concelleira Pérez Fagil responde que está funcionando, que neste momento hai 6 

grupos, e houbo momentos de 14, que teñen un regulamento interno e nunca tiveron 

ningún problema con el.  

 

3.- Explica o sr. Fernández Baz que nalgún pleno comentou as demandas de Campo de 

Mirabel, coma un banco e un punto de auga, para darlle de beber aos animais e que 

quería saber que se tiña pensado facer. 

Responde o sr. Francos Liñares que está previsto pero en realidade non tiveron tempo, 

pois estiveron con reparación de baldosas, sinais, pero que está pendente, e a ver se se 

fai no que queda de mes. 

O sr. alcalde di que o tema da auga pode ser máis inmediato.  

 

4.- Pregunta polas hortas de Campos de Mirabel, di que hai moitas hortas que están a 

monte, e quería saber o que está pasando.  

Contesta o sr. Iglesias Villar dicindo que van a saír todas convocadas no mes de outubro. 

Di que houbo un problema bastante serio porque hai xente que as deixa e non se lles 

consigue localizar. Indica que o ano pasado había tres, logo houbo dous abandonos ao 
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longo desta primavera, e que van a saír todas xuntas. Indica que cree que se limparon 

esta primavera, que había tres que estaban mal e desbrozáronse dende o concello. 

Insiste o sr. Fernández Baz no mal estado dalgunhas e responde o sr. Iglesias Villar se 

limparán todas para a adxudicación e que consideran que no mes de xaneiro teñen que 

ter novos propietarios todas. 

 

5.- Referente á páxina web, indica o sr. Fernández Baz que os últimos orzamentos que 

hai publicados son os do 2014. Non entende por que non se fai por publicar os actuais. 

Responde o sr. alcalde que se está intentando poñer todo o que a regulamentación esixe, 

e consideran que na semana que vén quede todo actualizado.   

 

6.- Indica o sr. Fernández Baz que esta semana se estiveron poñendo as lombas, os 

pasos sobreelevados, nas estradas. Explica que está de acordo con que se poñan, pero 

que solicitaría, unha vez máis, que cando se fan obras na estrada que se intenten 

sinalizar da mellor maneira posible, para evitar accidentes. 

Responde o sr. alcalde que el tamén recibiu queixas e o sr. Francos Liñares indica que 

falou coa empresa e ao día seguinte xa se pintaron definitivamente, aínda que nese 

primeiro momento si que se produciu esa descoordinación. 

 

7.- Continúa o sr. Fernández Baz dicindo que na Rúa Castiñeiro, nos Tilos, se precisa 

unha actuación, un parcheo, e cando se poida botarlle o firme. 

 

8.- Finalmente indica que nas rúas que dan á Rúa Ameneiro non hai un sinal que indique 

que é dirección prohibida para arriba.  

Indica o sr. Moñino Gil que hai sinalización horizontal e un cebrado. 

 

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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Toma a palabra o sr. Guerra Calvelo. 

 

1.- Indica que sobre as lombas tamén recibiron moitas queixas. 

 

2.- Explica que veciños de Caxade dixéronlle que na pista que vai do Aido a Caxade as 

luces están esporádicas, quere saber se é posible poñer máis.  

 

3.- Indica que na estrada da Grela, Calo hai alí uns conos dende un ano indicando unha 

arqueta. Di que se botou un pouco formigón e alí quedou. Así mesmo pídelle ao sr. 

alcalde que poña unha limitación de velocidade porque ás veces os camións con GPS 

equivócanse e métense por alí, camións de grande tonelaxe.  

 

4.- Respecto dos cadros eléctricos das luminarias, indica que son adefesios; pregunta se 

teñen pensado algunha medida, porque incluso vai a haber algunha denuncia, porque os 

puxeron diante dalgunha cancela.  

 

5.- Pregunta cando se vai poñer alí un parque en Lamas.  

O sr. Francos Liñares di que non se tiña pensado poñer, pero que se hai unha demanda 

importante, poñerase, que está o de Tribaldes e o de Coto. O señor Guerra di que non 

están moi frecuentados.  

 

6.- Indica que hai unha pista no fondo de Lamas, que limita con Vedra, polo interior, que 

está destrozada mentres que hai uns días foron facer un bacheo que non era preciso. 

O señor alcalde di que ás veces un repaso evita custes maiores. 

 

Toma a palabra a sra. Vázquez Rey. 

1.- Pregunta polas asignacións a grupos, se se vai a tardar moito. 

O Alcalde di que preguntará en intervención.  

 

Toma a palabra a sra. Nariño Facal. 

1.- Di que na estrada interior que hai en Penelas, cando se baixa do parque de Penelas 

cara a casa de Cebeiro, que é unha curva moi incipiente, había un alcantarillado moi 
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grande, e que retiraron os veciños porque estaba medio cruzado, que hai un lado no que 

esa canaleta está toda chea de terra, e iso non vai a deixar que a auga, cando empece a 

chover, corra.  

2.- Indica que o tramo de estrada que hai dende o Viveiro, a parte onde está o cemiterio 

municipal, está bastante mal.  

 

Toma a palabra a sra. Ferreiro Gaspar que da as grazas pois conseguiuse que bacheara 

o cacho de estrada xunto a Garda Civil, no concello de Ames. 

________________________________________________________________________ 

 

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

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

secretaria accidental, dou fe. 

       

O alcalde                          A secretaria accidental 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                            Sandra María García Chenlo 
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