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A  C  T  A  10/2018 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 31 DE OUTUBRO DE 2018 – 

 

Na Casa do Concello, a trinta e un de outubro 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 

 

Non asiste, previa escusa: 
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D. Antonio Reyes Sánchez Crespo. 

 

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 22.08.18 E DO 26.09.18. 

2. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 775/18 Á 856/18). 

3. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO 

DOS PRAZOS DE PAGO, 3º TRIMESTRE 2018. 

4. RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA DO 31/08/2018 SOBRE 

SUBROGACIÓN DUNHA TRABALLADORA NA EIM DOS TILOS. 

5. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO EN APOIO ÁS PERSOAS 

DENUNCIADAS POR RECLAMAR A DEVOLUCIÓN DO PAZO DE MEIRÁS AO 

POBO GALEGO. 

6. DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA SOBRE 

A DEFENSA DA CALIDADE E INDEPENDENCIA DOS MEDIOS PÚBLICOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE GALICIA. 

7. DITAME DA  MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA SOLICITAR Á XUNTA A 

ACTIVACIÓN DA CONCENTRACIÓN PARCELARIA  NO CONCELLO DE TEO. 

8. MOCIÓNS. 

9. ROGOS E PREGUNTAS. 

 

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

Pleno, o sr. alcalde, sendo as 20:03 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: 
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1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 22.08.18 E DO 26.09.18 

 

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

observación ás actas das sesións celebradas o 22 de agosto de 2018 e o 26 de setembro 

de 2018. 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 775/18 Á 856/18). 

 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 21 de setembro de 2018 ó 

25 de outubro de 2018, que comprenden os números 775 ao 856, indicando o sr. alcalde 

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

o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dáse por enterado. 

 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO 

DOS PRAZOS DE PAGO, 3º TRIMESTRE 2018 

 

O sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 2 de outubro de 2018, 

sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais, no 3º trimestre de 

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. 

 

4.- RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA DO 31/08/2018 SOBRE 

SUBROGACIÓN DUNHA TRABALLADORA NA EIM DOS TILOS. 

 

O sr. alcalde explica a Resolución da Alcaldía de data 31 de agosto de 2018 con número 

733/2018 que se reproduce a continuación: 
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“RESOLUCIÓN DA ALCALDIA 

ASUNTO: Subrogación Eim Os Tilos Noemí Andrade Alcalde 

EXPEDIENTE: 2018/G003/000757 

 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o día 22 de 

agosto de 2018, acordou, entre outros, asumir a xestión directa da escolas infantís 

municipais subrogando ao persoal que presta servizo nas mesmas, nas condicións 

contractuais nas que viñan desenvolvendo o traballo segundo o escrito do 30 de xullo de 

2018 remitido pola empresa Aurora, Pilar y Ana SL. (rex. entrada núm. 5683, do 

30/07/18), a partir do 1 de setembro de 2018. 

 

Visto o escrito presentado por D.ª Laura Neira Dono de data 13/08/2018 (nº rex. 

electrónico 157) polo que anuncia a súa baixa voluntaria con data de efectos 31 de agosto 

de 2018. 

 

Visto o escrito presentado pola empresa Aurora Pilar y Ana S.L. de 29 de agosto de 2018 

(nº rex. 6.123) polo que se comunica que con data 24 de agosto de 2018 procederon á 

contratación de D.ª Noemí Andrade Alcalde para dar cobertura á ausencia por risco de 

embarazo de D.ª Susana Campos Pardal, traballadora que desempeñaba funcións de 

educadora na Escola Infantil Municipal dos Tilos estando polo tanto incluída entre o 

persoal subrogado. 

 

Considerando o escrito presentado por D.ª Noemí Andrade Alcalde de 30 de agosto de 

2018 (nº rex. 6.140) no que expón que é traballadora na Escola infantil municipal dos 

Tilos, coa categoría de educadora dende o 24 de agosto de 2018, cubrindo unha baixa de 

maternidade e ata o fin da mesma, e solicita a subrogación cautelar por parte do concello. 

 

Considerando que a prestación do servizo de forma directa polo concello vai a comezar 

o 1 de setembro do 2018. 
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Á vista do exposto e no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 

2 de abril, reguladora das bases do réxime local e demais normativa aplicable,   

RESOLVO: 

 

Primeiro.- Acceder á petición de D.ª Noemí Andrade Alcalde, procedendo á súa 

subrogación nos termos do acordo do Pleno da Corporación de data 22 de agosto de 

2018, isto é, nas mesmas condicións contractuais nas que ven desenvolvendo o seu 

traballo segundo o escrito remitido por Aurora, Pilar y Ana SL remitido o día 29 de agosto 

de 2018 (nº rex. 6.123).  

 

Segundo.- Notificar a presente á interesada, con sinalamento dos recursos procedentes, e 

dar traslado ao departamento de intervención para o seu coñecemento e efectos 

oportunos. 

 

Terceiro.- Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria a efectos da 

súa a ratificación polo mesmo.  

 

Teo, asinado na data que figura na marxe. 

O alcalde,                                                                                 A secretaria xeral, que dou fe 

X. Ignacio Iglesias Villar                                                                        Virginia Fraga Diaz” 

 

Non habendo intervencións e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 

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

e 1 grupo mixto), acorda: 

 

ÚNICO.- Ratificar a Resolución da Alcaldía de data 31 de agosto de 2018 con 

número 733/2018, que se incorpora como anexo. 

 

ANEXO 

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA 

ASUNTO: Subrogación Eim Os Tilos Noemí Andrade Alcalde 
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EXPEDIENTE: 2018/G003/000757 

 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o día 22 de 

agosto de 2018, acordou, entre outros, asumir a xestión directa da escolas infantís 

municipais subrogando ao persoal que presta servizo nas mesmas, nas condicións 

contractuais nas que viñan desenvolvendo o traballo segundo o escrito do 30 de xullo de 

2018 remitido pola empresa Aurora, Pilar y Ana SL. (rex. entrada núm. 5683, do 

30/07/18), a partir do 1 de setembro de 2018. 

 

Visto o escrito presentado por D.ª Laura Neira Dono de data 13/08/2018 (nº rex. 

electrónico 157) polo que anuncia a súa baixa voluntaria con data de efectos 31 de agosto 

de 2018. 

 

Visto o escrito presentado pola empresa Aurora Pilar y Ana S.L. de 29 de agosto de 2018 

(nº rex. 6.123) polo que se comunica que con data 24 de agosto de 2018 procederon á 

contratación de D.ª Noemí Andrade Alcalde para dar cobertura á ausencia por risco de 

embarazo de D.ª Susana Campos Pardal, traballadora que desempeñaba funcións de 

educadora na Escola Infantil Municipal dos Tilos estando polo tanto incluída entre o 

persoal subrogado. 

 

Considerando o escrito presentado por D.ª Noemí Andrade Alcalde de 30 de agosto de 

2018 (nº rex. 6.140) no que expón que é traballadora na Escola infantil municipal dos 

Tilos, coa categoría de educadora dende o 24 de agosto de 2018, cubrindo unha baixa de 

maternidade e ata o fin da mesma, e solicita a subrogación cautelar por parte do concello. 

 

Considerando que a prestación do servizo de forma directa polo concello vai a comezar 

o 1 de setembro do 2018. 

 

Á vista do exposto e no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 

2 de abril, reguladora das bases do réxime local e demais normativa aplicable,   

RESOLVO: 
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Primeiro.- Acceder á petición de D.ª Noemí Andrade Alcalde, procedendo á súa 

subrogación nos termos do acordo do Pleno da Corporación de data 22 de agosto de 

2018, isto é, nas mesmas condicións contractuais nas que ven desenvolvendo o seu 

traballo segundo o escrito remitido por Aurora, Pilar y Ana SL remitido o día 29 de agosto 

de 2018 (nº rex. 6.123).  

 

Segundo.- Notificar a presente á interesada, con sinalamento dos recursos procedentes, e 

dar traslado ao departamento de intervención para o seu coñecemento e efectos 

oportunos. 

 

Terceiro.- Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria a efectos da 

súa a ratificación polo mesmo.  

 

Retírase a sra. interventora sendo as 20:06 h. 

 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO EN APOIO ÁS PERSOAS 

DENUNCIADAS POR RECLAMAR A DEVOLUCIÓN DO PAZO DE MEIRÁS AO POBO 

GALEGO. 

 

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 16 de outubro de 2018 e núm. de 

Rex. de Entrada 7892, que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

comisión informativa de persoal, comunicación, lingua e medio natural do 25 de outubro 

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 en apoio ás persoas denunciadas por reclamar a devolución 

do Pazo de Meirás ao pobo galego. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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O pasado 30 de agosto de 2017 un grupo de persoas, galegas e galegos demócratas, 

militantes nacionalistas, sindicalistas, activistas sociais, culturais, da memoria... realizaron 

unha acción pacífica e simbólica, consistente en despregar dúas faixas no pazo de Meirás, 

co obxectivo de reclamar a intervención dos poderes públicos para recuperar un patrimonio 

que debe ser do pobo galego, de todas as galegas e galegos. Pretendían deste xeito, instar 

as institucións públicas que realmente teñen capacidade para o facer, a abandonaren a 

pasividade e a actuaren para rescatar o pazo e todo o patrimonio espoliado polo ditador 

Francisco Franco.  

 

Tratouse unha acción pacífica, realizada nun día de visita pública, en que a obriga da 

familia detentadora do pazo era telo aberto ao público como corresponde a un patrimonio 

declarado como Ben de Interese Cultural. A acción durou aproximadamente 2 horas e 

todas as persoas que participaron nela abandonaron o edificio e o recinto do pazo en 

presenza de axentes da Garda Civil da mesa maneira pacífica, sen ningún tipo de incidente 

nin de dano ao patrimonio.  

 

Esta ocupación simbólica de Meirás, que tivo repercusión internacional, reactivou o debate 

social e político sobre a recuperación do pazo e obrigou as institucións públicas a se 

manifestar e a actuar máis decididamente ou comezar a facelo, segundo os casos. É 

notorio que mesmo o Partido Popular, que nunca manifestara ningún interese polo 

patrimonio espoliado polos Franco, tivo que asumir -sequera formalmente- no Parlamento 

da Galiza o obxectivo de recuperar Meirás para o pobo galego.  

 

Neste sentido, a Deputación Provincial da Coruña fixou unha posición unánime de toda a 

Corporación Provincial en que, avalada por informes histórico e xurídico respectivamente, 

poñen negro sobre branco a respecto de como esta propiedade chegou a ser detentada 

polo ditador Franco. Isto é, primeiramente a través de derivación de recursos públicos e 

despois a través dun contrato fraudulento de compra e venda do Pazo de Meirás en 1941 

que tivo en todo momento o carácter de residencia oficial da xefatura do estado.  

 

No pasado mes de maio, 19 das persoas participantes nesta acción pacífica e simbólica, 
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tiveron coñecemento, a partir dunha notificación do Xulgado de Betanzos, de que foron 

denunciadas pola Fundación Nacional Francisco Franco, Carmen Franco Polo e José 

Cristóbal Martínez-Bordiu Franco, neto do ditador. Os delitos de que os acusan son os que 

se enumeran a seguir:  

 

- Violación de morada, co agravante de violencia ou intimidación, que segundo o Código 

Penal español está penado con prisión de 1 a 4 anos;  

 

- Delito contra o honor con publicidade, penado con 6 meses a 2 anos ou multa de 12 a 24 

meses;  

 

- Danos, na modalidade agravada, penado con prisión de 1 a 3 anos e multa de 12 a 24 

meses; e  

 

- Delito de odio, penado con prisión de 1 a 4 anos e multa de 6 a 12 meses.  

Cómpre ter en conta que os delitos polos que son acusados por unha Fundación que 

realiza apoloxía do fascismo e da Ditadura, e pola filla e neto do ditador suman, no mínimo, 

3 anos e 6 meses e poderían chegar até os 13 anos de prisión para cada unha das persoas 

denunciadas, para alén de multa nunha cantidade indeterminada. Polo tanto, poderían 

sumar en conxunto até 247 anos de prisión e por volta de medio millón de euros de multa.  

 

Estamos diante dunha denuncia que é unha verdadeira barbaridade do punto de vista tanto 

político canto xurídico. Politicamente resulta absolutamente ferinte que os bens espoliados 

polo ditador continúen nas mans da súa familia e non tivesen pasado ao patrimonio público 

no final da ditadura. A permanencia desas propiedades na familia Franco simboliza 

magnificamente a continuidade das estruturas de poder real da ditadura -quer no ámbito 

económico, no xudicial, no mediático e mesmo en moitos aspectos no político- que foron 

herdadas polo réxime de 78 aínda vigorante e que produciron unha democracia de moi 

baixa calidade que fai que, 40 anos despois, no Estado español se continúe perseguindo a 

liberdade de expresión e encarcerando persoas polas súas opinións e polas súas ideas 

políticas.  
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Mais é especialmente ferinte para as vítimas do franquismo, aínda non restituídas na súa 

dignidade individual e colectiva polo Estado. Lembremos que estamos a falar dunha 

actuación criminal, dun golpe de estado que provocou millares de mortos na Galiza, unha 

guerra de tres anos e unha ditadura brutal que cerceou a liberdade e os dereitos no Estado 

español durante 40 anos. Rescatar o Pazo de Meirás, a Casa de Cornide e as estatuas do 

Pórtico da Gloria é, nesa medida, unha incontornábel esixencia democrática e unha 

maneira de facer xustiza ás vítimas directas do espolio e á totalidade de vítimas do 

franquismo. É, por tanto, tamén unha magnífica forma de restituír a memoria democrática e 

a dignidade colectiva.  

 

Mais a acusación é sobre todo unha barbaridade do punto de vista xurídico. En primeiro 

lugar porque a acción simbólica foi levada a cabo nun día previsto como de visita, polo que 

dificilmente poderá considerarse violación de morada entrar nun edificio que ese día está 

aberto ao público. Non houbo, aliás, ningún tipo de violencia e durante o transcurso da 

acción non se produciu ningún dano.  

 

Por último, resulta insultante que unha Fundación que se dedica a realizar apoloxía do 

fascismo e da ditadura (para máis vergoña democrática, con diñeiro público atribuído polo 

Goberno español) e que nos días previos á acción manifestou publicamente que o seu 

obxectivo coas visitas era 'exaltar' a figura do ditador acuse persoas demócratas dun delito 

de odio ou de atentado contra o honor. É o mundo ao revés.  

 

Así pois, as acusacións feitas carecen de fundamento e o lóxico e xusto é que finalmente a 

acción realizada sexa considerada como o que realmente foi: un acto pacífico e 

democrático para expresar e defender unha posición compartida por todas as persoas 

demócratas deste país. Un acto, en definitiva, que debe ser entendido dentro do exercicio 

democrático da liberdade de expresión.  

 

Con todo, resulta preocupante que unha Fundación que non debería existir -que non 

podería existir legalmente en ningún outro Estado europeo- e a familia do ditador que se 

aproveita e beneficia do botín de guerra, realicen acusacións tan graves e infundadas.  
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Isto só se pode entender no contexto político e xudicial imperante nestes anos, en que a 

elite política e económica se sabe amparada e protexida por unha administración de xustiza 

que non foi democratizada no fin da ditadura e que tivo plena liberdade para se reproducir 

nas mesmas claves ideolóxicas. Moitas decisións xudiciais e sentenzas que se ditaron nos 

últimos tempos, claramente contra a liberdade de expresión e de opinión, foron certificando 

que a xustiza no Estado español nin é 'igual para todos' -como sempre predican-, nin é 

independente e que cando é preciso actúa ao ditado dos intereses do réxime. 

 

Por todo isto, o BNG solicita do Pleno a adopción do seguinte 

ACORDO 

O Concello de Teo acorda:  

 

1. Expresar o apoio ás persoas que o pasado 30 de agosto de 2017 participaron 

nunha acción pacífica e simbólica de ocupación do Pazo de Meirás, co obxectivo de 

reclamar a intervención dos poderes públicos para recuperar un patrimonio que debe ser 

do pobo galego.  

 

2. Manifestar o rexeitamento a respecto da demanda interposta pola Fundación 

Nacional Francisco Franco, Carmen Franco Polo e José Cristóbal Martínez Bordiú Franco 

contra 19 demócratas que participaron na citada ocupación pacífica e simbólica, e que son 

acusados de delitos de odio, contra o honor, danos e violación de morada.  

 

3. Expresar a condena e rexeitamento do uso do Pazo de Meirás por parte da 

Fundación Nacional Francisco Franco para facer apoloxía do xenocidio fascista, da 

Ditadura e do Ditador, e en consecuencia demandar que se inicien accións encamiñadas á 

ilegalización da citada Fundación.  

 

4. Instar ao Goberno español a que inicie de xeito inmediato accións legais contra 

a propiedade do Pazo de Meirás, de acordo co informe histórico-xuridico elaborado a 

instancia da Deputación Provincial da Coruña, e acordado por unanimidade do seu Pleno, 

para que a administración lexitimada para facelo poida recuperar como ben público o Pazo 

de Meirás, roubado ao pobo galego durante o réxime xenocida franquista. 



 

Página 12 de 31 

 

 

5. Dar traslado deste acordo ao Goberno do Estado, Parlamento de Galiza e 

Deputación Provincial da Coruña. 

 

Teo, 27 de setembro de 2018 

Asdo.: Manuel Anxo Fernández Baz” 

 

Intervén a sra. Lemus de la Iglesia que indica que van apoiar a moción. 

 

Toma a palabra o sr. Guerra Calvelo que adianta que se van a abster. 

 

Intervén o sr. Iglesias Villar que explica que  van a apoiar a proposta, que isto é unha 

anomalía democrática totalmente inxustificable. 

 

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

dez votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e 6 

abstencións (6 PP), acorda: 

 

1. Expresar o apoio ás persoas que o pasado 30 de agosto de 2017 participaron 

nunha acción pacífica e simbólica de ocupación do Pazo de Meirás, co obxectivo de 

reclamar a intervención dos poderes públicos para recuperar un patrimonio que debe 

ser do pobo galego.  

 

2. Manifestar o rexeitamento a respecto da demanda interposta pola Fundación 

Nacional Francisco Franco, Carmen Franco Polo e José Cristóbal Martínez Bordiú 

Franco contra 19 demócratas que participaron na citada ocupación pacífica e 

simbólica, e que son acusados de delitos de odio, contra o honor, danos e violación 

de morada.  

 

3. Expresar a condena e rexeitamento do uso do Pazo de Meirás por parte da 

Fundación Nacional Francisco Franco para facer apoloxía do xenocidio fascista, da 

Ditadura e do Ditador, e en consecuencia demandar que se inicien accións 
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encamiñadas á ilegalización da citada Fundación.  

 

4. Instar ao Goberno español a que inicie de xeito inmediato accións legais contra a 

propiedade do Pazo de Meirás, de acordo co informe histórico-xuridico elaborado a 

instancia da Deputación Provincial da Coruña, e acordado por unanimidade do seu 

Pleno, para que a administración lexitimada para facelo poida recuperar como ben 

público o Pazo de Meirás, roubado ao pobo galego durante o réxime xenocida 

franquista. 

 

5. Dar traslado deste acordo ao Goberno do Estado, Parlamento de Galiza e 

Deputación Provincial da Coruña. 

 

 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE SONDETEO-ANOVA SOBRE A 

DEFENSA DA CALIDADE E INDEPENDENCIA DOS MEDIOS PÚBLICOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE GALICIA. 

 

O sr. alcalde da conta da moción de do seu grupo de data 19 de outubro de 2018 e núm. 

de Rex. de Entrada 7984, que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

comisión informativa de persoal, comunicación, lingua e medio natural do 25 de outubro 

de 2018.  

 

“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SONdeTEO-ANOVA SOBRE A DEFENSA DA 

CALIDADE E INDEPENDENCIA DOS MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN 

AUDIVISUAL DE GALICIA 

 

A Corporación Radio e Televisión de Galicia está a vivir, baixo os gobernos do Partido 

Popular, un proceso de desmantelamento do servizo público e de manipulación 

informativa. 

 

Dende a aprobación polo Parlamento de Galicia da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos 

medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, o seu incumprimento foi 
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sistemático, especialmente naqueles aspectos que afondarían na independencia e 

calidade dos medios públicos. 

 

En primeiro lugar, ao non desenvolver dita lei permanece no seu cargo, dende 2009, o 

Director Xeral nomeado polo Partido Popular, cando debería ter sido elixido por unha 

ampla maioría de 2/3 no Parlamento. 

 

O persoal da CRTVG ten denunciado control e manipulación por parte do Goberno 

Galego, amparado no feito de que non se desenvolve a obriga legal de crear un Consello 

de Informativos que vele pola obxectividade (artigo 36 da Lei 9/2011). Exemplo flagrante 

desta situación de manipulación foi a cobertura sobre a vaga de lumes de outono de 

2017. 

 

Consecuentemente, semella preciso que a cidadanía tome consciencia da necesidade de 

corrixir esta situación e de crear os os mecanismos necesarios para o desenvolvemento 

da Lei 9/2011, polo que propoñemos ao Pleno a adopción do seguinte  

 

ACORDO 

 

1. Trasladar o apoio ás mobilizacións do persoal da CRTVG en defensa duns medios de 

comunicación públicos, de calidade e independentes. 

 

2. Trasladar á Xunta, ao Parlamento de Galicia e á CRTVG a necesidade de que se 

renove canto antes a Dirección da CRTVG e se cree o Consello de Informativos, tal e 

como dispón a Lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia 

 

3. Instar á Xunta, ao Parlamento de Galicia e á CRTVG á inmediata paralización da 

instrumentación do medio público como un mero órgano de propaganda política por parte 

do Goberno do Partido Popular que atenta contra a liberdade de información pública. 
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4. Escenificar simbolicamente o apoio da Corporación municipal á defensa duns medios 

de comunicación públicos, de calidade e independentes, colgando do balcón da casa 

consistorial, todos os venres, unha mostra de apoio ás mobilizacións dos “venres negros”. 

 

Teo, 19 de outubro de 2018 

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira, en representación de SONdeTEO-ANOVA” 

 

O sr. alcalde da a palabra ao Sr. Fernández Baz, que di “é ben coñecida a posición do 

BNG a respecto da manipulación na radio e na televisión de Galicia”, e que esta moción 

“é a respecto dunha lei aprobada no 2011 por maioría absoluta do PP, co cal, 

simplemente se pide o cumprimento desa lei”. Manifesta o seu apoio. 

 

Toma a palabra a sra. Lemus de la Iglesia que indica que van apoiar a moción. 

 

Intervén a sra. Vázquez Rey que explica que non é que vaian a ir en contra pero si que 

creen que igual pasa cos medios galegos pois tamén pode pasar iso a nivel estatal, que 

cando se cambia de goberno sempre hai modificacións na xente contratada e tamén se 

está vendo agora iso en TVE. 

 

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

dez votos a favor (7 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e 6 

abstencións (6 PP), acorda: 

 

1. Trasladar o apoio ás mobilizacións do persoal da CRTVG en defensa duns 

medios de comunicación públicos, de calidade e independentes. 

 

2. Trasladar á Xunta, ao Parlamento de Galicia e á CRTVG a necesidade de que se 

renove canto antes a Dirección da CRTVG e se cree o Consello de Informativos, tal 

e como dispón a Lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de 

Galicia. 
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3. Instar á Xunta, ao Parlamento de Galicia e á CRTVG á inmediata paralización da 

instrumentación do medio público como un mero órgano de propaganda política 

por parte do Goberno do Partido Popular que atenta contra a liberdade de 

información pública. 

 

4. Escenificar simbolicamente o apoio da Corporación municipal á defensa duns 

medios de comunicación públicos, de calidade e independentes, colgando do 

balcón da casa consistorial, todos os venres, unha mostra de apoio ás 

mobilizacións dos “venres negros”. 

 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA SOLICITAR Á XUNTA DE 

ACTIVACIÓN DA CONCENTRACIÓN PARCELARIA NO CONCELLO DE TEO. 

 

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 19 de outubro de 2018 e núm. de 

Rex. de Entrada 7963, que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

comisión informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas, sostibilidade e servizos 

básicos do 25 de outubro 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 aos 

procesos de concentración parcelaria iniciados en 1999 e que foron declarados 

caducados en 2015. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Xunta de Galiza en 1999 declaraba de utilidade pública e de urxente execución a 

concentración parcelaria nas parroquias de Bamonde, Lampai, Lucí, Luou, Oza, Rarís, 

Teo e Vilariño. A declaración de utilidade pública realizábase a través do Decreto 

198/1999, de 25 de xuño, no caso da zona de Oza, Teo, Bamonde e Vilariño; do Decreto 
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199/1999, de 25 de xuño para a zona de Lampai e Luou; e do Decreto 200/1999, de 25 de 

xuño, para a zona de Lucí e Rarís. 

 

Con estes decretos inícianse os procesos de concentración parcelaria que avanzaron até 

rematar a fase do levantamento topográfico, quedando posteriormente paralizadas as 

actuacións por unha decisión do Goberno galego. 

 

En xuño de 2015, a través da Lei 4/2015, de 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial 

agraria de Galiza, a Xunta decide dar por rematados estes procedementos declarándoos 

caducados. 

 

Tendo en conta a demanda existente por parte dos veciños e veciñas destas parroquias, 

e dado que xa se ten realizado o levantamento topográfico, que é unha das fases máis 

complexas do proceso de reestruturación parcelaria, e tendo ademais presente que os 

motivos polos que se solicitaron e declararon de urxente execución seguen vixentes, o 

BNG solicita do Pleno a adopción do seguinte 

 

ACORDO 

 

“Instar ao goberno municipal de Teo a, en base ao disposto no artigo 6.1 b) da Lei 

4/2015, de 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galiza que lle 

atribúe competencia para iniciar solicitude motivada de procedemento de avaliación 

da reestruturación parcelaria de carácter público ante a Xunta de Galiza, que remita 

á Consellería de Medio Rural, na maior brevidade posible, e tomando como punto 

de partida os traballos realizados nos procedementos de concentración parcelaria 

declarados caducados en 2015, a solicitude de avaliación para activar novamente o 

proceso de declaración de utilidade pública de reestruturación parcelaria nas 

parroquias de Bamonde, Lampai, Lucí, Luou, Oza, Rarís, Teo e Vilariño, e se 

executen as actuacións precisas para que sexan unha realidade.” 

 

Teo, 18 de outubro de 2018 

Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz”  
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O sr. alcalde cede a palabra á sra. Lemus de la Iglesia que indica van a apoiar a proposta, 

xa que entenden que é necesario, cada vez máis, unha concentración parcelaria. 

 

Toma a palabra o sr. Guerra Calvelo que adianta que van a apoiar a moción, que lles 

parece de moito interese, e de preocupación veciñal. Explica que hai 3 anos tivo unha 

entrevista coa Conselleira e que agora teñen pedido outra entrevista co conselleiro actual 

e que a resposta foi sempre de que se ían rematar as concentracións que estaban 

empezadas e despois continuarían con estas. 

Di que é unha preocupación para os veciños de Teo, que hoxe hai persoas que teñen 

ideas para facer plantacións, que tendo esas fincas xuntas poderían decidirse a facelas e 

doutra forma non poden.  

 

Intervén o sr. alcalde que explica que a Conselleira “ a nós nos expresou todo o contrario”, 

que “a posición do PP a nivel da Xunta é absolutamente contraria á realización destas 

concentracións, dixéronnos que estas concentracións no entorno das cidades non se ían 

a executar máis”. 

Indica que coinciden na absoluta necesidade e nos prexuízos enormes que ten para a 

poboación que non se realice. 

 

Toma a palabra o sr. Fernández Baz que explica que dos casos iniciados en Teo, a día de 

hoxe, case o 72% do total das parcelas que entraban neses 16 procesos están sen 

concentrar. Indica que o BNG presentou no Parlamento de Galicia unha proposición non 

de lei respecto deste asunto e que contan que se debata na comisión sétima do mes de 

novembro. Di que están ante unha demanda veciñal, non unha demanda saída do BNG. 

Explica tamén que na actualidade a Xunta ten activados 128 procedementos de 

concentración parcelaria. Non é algo que veñamos a dicir nós agora a inventar, senón que 

se está a facer, en 128 procedementos abertos.  

Agarda que chegue a bo porto a moción e que é o momento de que se posicione o PP da 

Xunta de Galicia a respecto desta demanda veciñal.  

 

Retoma a palabra o sr. Guerra Calvelo que di que van a apoiar isto xa que é unha 

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

unanimidade dos membros presentes, acorda: 

 

ÚNICO.-  Instar ao goberno municipal de Teo a, en base ao disposto no artigo 6.1 

b) da Lei 4/2015, de 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galiza 

que lle atribúe competencia para iniciar solicitude motivada de procedemento de 

avaliación da reestruturación parcelaria de carácter público ante a Xunta de Galiza, 

que remita á Consellería de Medio Rural, na maior brevidade posible, e tomando 

como punto de partida os traballos realizados nos procedementos de 

concentración parcelaria declarados caducados en 2015, a solicitude de avaliación 

para activar novamente o proceso de declaración de utilidade pública de 

reestruturación parcelaria nas parroquias de Bamonde, Lampai, Lucí, Luou, Oza, 

Rarís, Teo e Vilariño, e se executen as actuacións precisas para que sexan unha 

realidade. 

 

8.- MOCIÓNS. 

 

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

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

novembro, e no artigo 33 do Regulamento orgánico, explica que o grupo municipal Son de 

Teo-ANOVA, presenta dúas mocións de urxencia e, preguntados o resto dos grupos 

indícase por parte do PP que van presentar unha moción. 

 

8.1.- MOCIÓNS PRESENTADAS POLO GRUPO SONDETEO-ANOVA. 

 

O sr. alcalde explica que presenta as dúas seguintes mocións: 

.- MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL ANEXO AO ORZAMENTO MUNICIPAL 

VIXENTE. 

.- MODIFICACIÓN DO POSTO DE SECRETARÍA ADXUNTA, ADSCRIBÍNDOO Á 

CATEGORÍA DE ENTRADA, DA SUBESCALA DE SECRETARÍA. 
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Continúa explicando que a urxencia das presentes mocións está xustificada pola 

inminente convocatoria do concurso de habilitados nacionais. 

 

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

membros presentes e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus 

membros, acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción relativa 

á modificación do cadro de persoal anexo ao orzamento municipal vixente. 

 

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

membros presentes e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus 

membros, acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción relativa 

á modificación do posto de secretaría adxunta, adscribíndoo á categoría de entrada, 

da subescala de secretaría. 

 

8.1.1.- MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL ANEXO AO ORZAMENTO 

MUNICIPAL VIXENTE. 

 

Da conta o sr. alcalde da moción presentada e que literalmente di: 

 

“MOCIÓN DA ALCALDÍA 

Asunto.- Modificación do cadro de persoal anexo ao orzamento municipal vixente 

 

Considerando que no Orzamento municipal vixente, corresponde ao exercicio 2017 

prorrogado polo decreto 1103/2017 do 29/12/2017, no anexo de persoal, persoal 

funcionario, administración xeral, figura a seguinte praza: 

 

ESCALA SUBESCALA CATEGORÍA GRUPO NIVEL 

HABILITACIÓN EST SECRETARÍA_INTERVENCIÓN  A1 28 
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Considerando as circunstancias e os argumentos detallados na proposta da Alcaldía de 

“Modificación do posto de Secretaría adxunta, adscribíndoo á categoría de entrada, da 

subescala de secretaría”.  

 

Considerando que o citado cambio non vai supor ningunha modificación nas retribucións 

previstas no posto en cuestión. 

 

Considerando que, como se cita na mencionada proposta, a clasificación destes postos 

corresponde á Comunidade Autónoma, de acordo cos criterios recollido no artigo 15 do 

R.D. 128/2018, entre os que se recolla a posibilidade de que nas e Entidades Locais, 

cuxos posto de Secretaría e Intervención estean clasificado en clase 2ª, os posto de 

colaboración poderá ser clasificado en 2ª e 3ª clase, e ser adscritos, respectivamente, ás 

subesacalas de Secretaría, categoría de entrada, é á subescala de Secretaría –

Intervención. 

 

Proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do anexo de persoal do Orzamento 

municipal vixente, corresponde ao exercicio 2017 prorrogado polo decreto 1103/2017 do 

29/12/2017, no cadro de persoal funcionario, administración xeral, de xeito que a praza 

definida como: 

ESCALA SUBESCALA CATEGORÍA GRUPO NIVEL 

HABILITACIÓN EST SECRETARÍA_INTERVENCIÓN  A1 28 

 

pase a definirse como:  

ESCALA SUBESCALA CATEGORÍA GRUPO NIVEL 

HABILITACIÓN EST SECRETARÍA ENTRADA A1 28 

 

Segundo.- Expoñer a citada modificación ao público por prazo de quince días, por medio 

de edicto no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que as persoas e 
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entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que xulguen oportunas, de 

conformidade có disposto o artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

De non presentarse reclamacións en prazo, a citada modificación do orzamento 

entenderase aprobada definitivamente, e será publicada no Boletín Oficial da Provincia. 

 

Teo, a 30 de outubro de 2018 

O alcalde 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

Explica o sr. alcalde que as labores que se veñen desenvolvendo no concello nesa praza 

son labores de apoio á Secretaría, non a Intervención. Indica que vai a defender as dúas 

propostas, a de solicitar á Dirección xeral da administración local a modificación da 

clasificación do posto de colaboración existente no Concello de Teo de secretaría adxunta 

adscribíndoa á subescala de Secretaría categoría de entrada e a segunda proposta, 

ligada a esta, que é a modificación do cadro de persoal, do anexo, onde hai unha praza 

de habilitación nacional da subescala secretaría - intervención, que pasaría a ser 

subescala secretaría, categoría de entrada e o grupo e o nivel non cambiarían.  

Di que esa era a intención cando se fixeron os orzamentos, por iso non supón ningunha 

variación económica. Indica que hai un informe favorable de intervención e de secretaría.  

 

Non habendo máis intervencións e sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación, por unanimidade dos membros (7 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-

PSOE e 1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do anexo de persoal do Orzamento 

municipal vixente, corresponde ao exercicio 2017 prorrogado polo decreto 

1103/2017 do 29/12/2017, no cadro de persoal funcionario, administración xeral, de 

xeito que a praza definida como: 

 

ESCALA SUBESCALA CATEGORÍA GRUPO NIVEL 

HABILITACIÓN EST SECRETARÍA_INTERVENCIÓN  A1 28 



 

Página 23 de 31 

 

 

pase a definirse como:  

 

ESCALA SUBESCALA CATEGORÍA GRUPO NIVEL 

HABILITACIÓN EST SECRETARÍA ENTRADA A1 28 

 

Segundo.- Expoñer a citada modificación ao público por prazo de quince días, por 

medio de edicto no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que as 

persoas e entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que xulguen 

oportunas, de conformidade có disposto o artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

De non presentarse reclamacións en prazo, a citada modificación do orzamento 

entenderase aprobada definitivamente, e será publicada no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

8.1.2.- MODIFICACIÓN DO POSTO DE SECRETARÍA ADXUNTA, ADSCRIBÍNDOO Á 

CATEGORÍA DE ENTRADA, DA SUBESCALA DE SECRETARÍA. 

 

Da conta o sr. alcalde da moción presentada e que literalmente di: 

 

“MOCIÓN DA ALCALDÍA 

 

Asunto.- Modificación do posto de Secretaría adxunta, adscribíndoo á categoría de 

entrada, da subescala de secretaría. 

 

Considerando que o concello de Teo conta, no departamento de secretaría, co posto de 

Secretaría, ocupado actualmente en propiedade, e co de Secretaría adxunta, ocupada en 

propiedade ata datas recentes, nas que tivo lugar a xubilación da súa titular, atopándose 

actualmente cuberta en comisión de servizos. 
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Considerando que este último posto responde ás características dos denominados postos 

de colaboración (art. 15 do R.D. 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime 

xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional e 

artigo 3 g) do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da 

Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de 

carácter estatal), levando a cabo funcións de colaboración inmediata e auxilio ás de 

Secretaría. 

 

Considerando que, de acordo coa normativa citada, ao citado posto lle corresponden as 

funcións reservadas que, previa autorización do Alcalde, lles sexan encomendadas polos 

titulares dos postos reservados, neste caso Secretaría, así como a substitución do titular 

do posto de Secretaría nos casos de vacante, ausencia, enfermidade ou concorrencia de 

causa de abstención ou recusación legal ou regulamentaria dos mesmos. 

 

Considerando que, pese a tratarse dun posto de colaboración co posto de Secretaría, 

baixo a dependencia funcional e xerárquica da titular da Secretaría, no anexo de persoal 

que acompaña ao orzamento, dito posto está adscrito á categoría de Secretaría-

Intervención da subescala de Secretaría. 

 

Considerando que as funcións de colaboración e auxilio que se lle encomendan á persoa 

que, en cada momento, ocupa o posto de Secretaría adxunta, están directamente 

relacionadas coas funcións reservadas á titular do posto, é dicir, fe pública e 

asesoramento legal preceptivo, sen que se leven a cabo pola mesma funcións da área de 

intervención, que xustifiquen a adscrición á categoría citada (Secretaría-Intervención), 

resultando recomendable a modificación do posto e a súa adscrición á Subsescala de 

Secretaría categoría de entrada, máxime se temos en conta que, tal e como quedou 

exposto, é así mesmo propio do posto en cuestión a substitución do titular do posto de 

Secretaría nos supostos citados. 

 

Considerando que o concello de Teo, aínda que non chega aos 20.000 habitantes de 

dereito, está nunha cifra próxima á mesma, polo que o nivel dos servizos municipais 

prestados aos cidadáns así como a complexidade dos expedientes cuxa tramitación se 
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propón, requiren unha especialización xurídica á que se axusta máis a figura do posto de 

secretaría de entrada, cuxa formación e conseguinte desempeño do posto en cuestión 

está circunscrito ao ámbito xurídico o que xustifica a pretendida modificación á categoría 

de entrada do posto de Secretaría adxunta. 

Considerando que o citado cambio non vai supor ningunha modificación nas retribucións 

previstas no posto en cuestión. 

 

Considerando que, a clasificación destes postos corresponde á Comunidade Autónoma, 

de acordo cos criterios recollido no artigo 15 do R.D. 128/2018, entre os que se recolla a 

posibilidade de que nas e Entidades Locais, cuxos posto de Secretaría e Intervención 

estean clasificado en clase 2ª, os posto de colaboración poderá ser clasificado en 2ª e 3ª 

clase, e ser adscritos, respectivamente, ás subesacalas de Secretaría, categoría de 

entrada, é á subescala de Secretaría –Intervención. 

 

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

 

Primeiro.- Solicitar á Dirección Xeral de Administración Local, a modificación da 

clasificación do posto de colaboración existente no concello de Teo, de secretaría 

adxunta, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, adscribíndoo á 

subescala de Secretaría, categoría de entrada.  

 

Segundo.- Dar traslado do presente á Dirección Xeral de Administración Local, para o 

seu coñecemento e efectos oportunos. 

 

Teo, a 30 de outubro de 2018 

O alcalde 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

Indica o sr. alcalde que na documentación entregada debe poñer “moción” en lugar de 

“proposta”. 
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Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación, por unanimidade dos membros (7 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-

PSOE e 1 grupo mixto), acorda: 

 

Primeiro.- Solicitar á Dirección Xeral de Administración Local, a modificación da 

clasificación do posto de colaboración existente no concello de Teo, de secretaría 

adxunta, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, adscribíndoo 

á subescala de Secretaría, categoría de entrada.  

 

Segundo.- Dar traslado do presente á Dirección Xeral de Administración Local, para 

o seu coñecemento e efectos oportunos. 

 

8.2.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP. 

 

O sr. alcalde cede a palabra á sra. concelleira María Vázquez Rey que explica que 

presentan a moción seguinte: 

.- MOCIÓN PARA PETICIÓN DE COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE 

SERVIZOS BÁSICOS E MOCIDADE. 

 

Explica que a urxencia da moción ven dada polas chamadas que recibiron e polo 

coñecemento a través da prensa da denuncia presentada contra el, así como pola falta de 

contestación ás preguntas que lle formularon. 

 

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

membros presentes e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus 

membros, acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción relativa 

á petición de comparecencia do concelleiro de servizos básicos e mocidade. 

 

A  continuación a sra. Vázquez Rey da conta da moción que literalmente di: 

 

“MOCIÓN 
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O Voceiro do Partido Popular, José Manuel Guerra Calvelo, abaixo asinante, en nome 

propio e no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o seu debate a aprobación 

se procede, a seguinte MOCIÓN PARA A PETICIÓN DE COMPARENCIA DO 

CONCELLEIRO DE SERVIZOS BÁSICOS E MOCIDADE: 

 

Exposición de motivos: 

 

Dende inicios deste mes, os concelleiros do nos grupo municipal vimos de recibir mais 

dun centenar de chamadas a coación da colocación de lomas en diferentes vías do 

concello. 

O pasado día 17, as veciñas e veciños de Teo coñecemos por fontes xornalísticas a 

denuncia formalizada pola policía local ante unha suposta falta de cumprimento da 

normativa na súa colocación. Considerando o perigo xerado pola falta de sinalización das 

lomas, colocados nalgúns casos en lugares de escasa ou nula visibilidade previa. 

Considerando que a raíz dos sucesos descritos, dos cales foron conscientes tanto alcalde 

como concelleiro de obras, o Concello non deu explicacións oficiais en ningún momento – 

salvo reflexións persoais e informais a través de redes sociais, impropias ao noso 

entender dada a transcendencia social da cuestión- Considerando que desde o noso 

grupo se esixiu públicamente una resposta oficial e esta non se deu en ningún momento. 

Considerando a importancia que posúe o asunto en aras da transparencia á veciñanza, 

propoño a aprobación do seguinte ACORDO: 

 

1. Solicitar a comparecencia do sr. Concelleiro de Servizos básicos e mocidade.” 

 

Explica o sr. alcalde que hai dúas peticións do sr. Sánchez Crespo, unha sobre este tema 

e outra sobre outro tema dos semáforos, e indica que  o venres pasarase a contestación 

por escrito tamén, para que cando haxa a comparecencia se conte con toda a 

información. 

 

Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, o Pleno da 

Corporación, por unanimidade dos membros (7 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-

PSOE e 1 grupo mixto), acorda: 
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1. Solicitar a comparecencia do sr. Concelleiro de Servizos básicos e mocidade. 

 

9.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 

 

1.- Pregunta ao concelleiro de servizos básicos cando teñen previsto poñer a lomba que 

solicitaron no Pazo.  

 

Contesta o sr. Francos Liñares que está agardando a que a empresa que os fai traia unha 

máquina para fresar que contaban de tela a finais de mes, polo que en breve debería de 

estar.  

 

2.- Pregunta ao sr. Iglesias Villar cando ten previsto convocar a Asemblea veciñal de Reis, 

respondendo este que se quedara, por parte de dúas persoas, de facer chegar un escrito 

con unha serie de cuestións pero que no mes de setembro aínda non se recibirá. 

Indica que van convocar o consello igualmente, e que será pronto.  

 

3.- Pregunta qué se fai coas farolas que se retiraron.  

 

Responde a sra. Lemus de la Iglesia que as farolas retíraas a empresa e van para 

chatarra, que se cambiaron ese tipo de farolas e non cumpren a normativa do IDAE en 

canto ao tipo de luminosidade que se ten que dar. Indica que na auditoría e no proxecto 

que se aprobou en pleno viñan ese tipo de retirada e o cambio e sinalábase que  a 

maioría destas farolas estaban nun estado lamentable. Explica que xa non é unha 

discusión sobre estética ou doutro estilo, senón que é unha cuestión técnica, pois non 

cumpren os requisitos do IDAE para a eficiencia enerxética. 

 

Explica o sr. alcalde que non é unha decisión que se toma agora, senón que está incluído 

no proxecto a retirada das farolas vellas, e a empresa que licita valora o que vai a facer e 

posiblemente o que vai a obter pola retirada desas farolas existentes. Indica que ía 
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contemplado no propio proxecto porque non lles permitían entrar na subvención 

manténdoas. 

 

Finaliza a sra. Lemus indicando que as adaptacións das farolas con Leds non cumpre o 

regulamento técnico do IDAE e non cumpre a normativa, que os técnicos e redactores do 

proxecto dixeron que era totalmente imposible. 

 

4.- Pregunta o sr. Fernández Baz se a colocación das farolas vai quedar tal e como está 

porque nalgún lugar “case cabe unha man debaixo”. 

 

Responde a sra. Lemus de la Iglesia que non van a quedar así que se van a rechear, que 

hai aspectos dos anclaxes que teñen que mellorar, e quedaron en que se ía facer neste 

mes. 

 

5.- Finalmente indica o sr. Fernández Baz que ten un rogo: que cando se faga unha obra, 

vixíen a súa execución; indica que na obra que vai de Adrán a Folgueiras, houbo unha 

gabia que estivo varias días aberta, que nestes últimos días, houbo outra. Entende que 

teñen que facerse as obras, pero pide que a empresa que está facendo iso que deixe 

como estaba a estrada. Roga que se pida ás empresas que sinalicen as obras como 

corresponde, posto que é moi deficiente, di hai que sinalizar, sexa a obra que sexa, e coa 

distancia suficiente para avisar a quen vén.  

 

O sr. alcalde indica que toma nota e que cre que a gabia foi reparada pola empresa que 

fai a acometida de augas. 

 

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: 

 

Toma a palabra o sr. Guerra Calvelo. 
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1.- O sr. Guerra Calvelo di que non entendeu moi ben o destino final das farolas. 

 

Responde o sr. alcalde que as empresas que licitan, no proxecto teñen que indicar que se 

teñen que encargar de recollelas e darlle o destino pertinente, di que entende que as 

venderán, ao peso, e que eles valorarían á hora de facer a proposta económica, o que 

podían sacar desas farolas. 

 

O sr Guerra di que farán un desconto por levar iso a unha chatarrería. 

 

Explica a sra. Lemus que no proxecto hai unha partida para residuos, unha parte de 

reposición, de cambio de farola por farola e envío para chatarra; que non é viable 

vendelas polo estado das mesmas. 

 

Indica o sr. alcalde “o que fagan coas farolas non é problema noso”, que se incorporou no 

proxecto a súa retirada, como elemento residual, para que a empresa faga con elas o que 

queira. Está valorado economicamente. 

 

2.- Pregunta o sr. Guerra Calvelo polo camiño que vai dende a estrada xeral ata a 

Recreativa, para ver cando se repara.  

 

Responde o sr. alcalde que alí meteuse a auga e repararase agora, que asentar a terra un 

pouco.  

 

3.- O señor Guerra di que en Lucí, Paredes, piden que se corte a parte de atrás da 

marquesiña, para que os nenos poidan ver cando para o autobús; indica tamén que 

procedería poñer unha marquesiña nova. 

 

Toma a palabra a sra. Nariño Facal. 

 

1.- Pregunta acerca das obras no Auditorio, se se vai a facer algunha reforma máis, se se 

van cambiar as butacas que están moi deterioradas. 
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Responde a sra. Pérez Fagil que indica que están mirando orzamentos pero que antes hai 

que facer outra serie de cambios no auditorio, como poñer a calefacción, rematar o baño 

da entrada, o de discapacidados. 

 

Indica a sra. Nariño Facal que cre que é algo imprescindible, igual que o baño para 

minusválidos.  

 

Remata a sra. Pérez Fagil indicando que a calefacción e o aire acondicionado son 

prioritarios, polo que vai primeiro a calefacción e logo o das butacas. 

________________________________________________________________________ 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte horas e cincuenta e nove 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 


		2018-11-23T12:18:57+0100
	SANDRA MARÍA GARCÍA CHENLO - 76872418R


		2018-11-23T12:21:43+0100
	33252651X RAFAEL CARLOS SISTO (R: P1508300I)




