
 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE

CELEBRADA POLO PLENO DO
CONCELLO  O DÍA 30 DE XANEIRO  DE
1998.---------

Na casa do concello de Teo, a trinta
de xaneiro de mil novecentos noventa e oito.--------

Sendo as vinte horas e trinta minu-
tos, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Ar-
mando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
convocatoria o pleno do concello, coa asistencia
dos dezasete membros que o compoñen e que se
citan na marxe, a fin de celebra-la sesión extraor-
dinaria urxente convocada para este día.-------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido a coñecemento e reso-
lución dos asuntos incluídos na seguinte ------------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- MOCIÓN DA ALCALDÍA
SOBRE OS ÚLTIMOS ASASINATOS  DE
E.T.A .- O Sr. Secretario dá lectura á moción da
Alcaldía desta data que, copiada literalmente, di o

que segue:-------------------------------------------------
"No día de hoxe, a banda terrorista ETA asasinou vilmente ó concelleiro do PP D. Alberto
Jiménez Becerril, 2º Tenente de Alcalde do concello de Sevilla, e á súa dona Dª Ascensión
García.= Esta Alcaldía propónlle á Corporación a adopción dun acordo polo que se manifeste a
nosa máis enérxica repulsa e condena contra a barbarie de ETA, que intentou unha vez máis
desestabiliza-la harmonía e a democracia en España.= A Alcaldía tamén lle propón ó pleno que
se lle dea trasla- do ó concello de Sevilla, co rogo de que llo faga chegar á familia dos asasinados,
do pesar desta Corporación por tan triste
suceso".----------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda adherirse á moción da Alcaldía en tódolos
seus termos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación, tódolos presentes gardan un minuto de silencio en memoria de D. Alber-
to Jiménez e Dª Ascensión García.----------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e corenta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO

PLENO  DO CONCELLO  O DÍA 13 DE
FEBREIRO  DE
1998.------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a trece
de febreiro de mil novecentos noventa e oito.

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia de dezaseis dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.----------------------------------------------

Escusou a súa asistencia o concellei-
ro D. Martín J. Noriega Romaguera.------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día dá lectura a
un telegrama do Xulgado de data 5 dos actuais no
que se solicita que se nomee avogado para que de-
fenda ó concello no recurso contencioso-adminis-
trativo interposto contra este, cre que pola paraliza-
ción das obras do cemiterio de Luou, e manifesta
que nomeou letrado sen contar co pleno porque

daban soamente un prazo de cinco días para facelo. O Sr. Tallón Rego pregunta se a persoa que
interpuxo o recurso ten capacidade para facelo, xa que a finca non é do Padroado do Cemiterio
senón do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso non ten que ver coa interposición do
recurso; o Sr. Mallo González manifesta que o recurso se interpón contra un acto administrativo,
e se a persoa que o interpón ten ou non capacidade para facelo é algo que se decide no mesmo
proceso. O Sr. Parajó Liñares pregúntalle a que avogado designou, e o Sr. Alcalde respóndelle
que a D. Jesús Francisco Vázquez Mayo. O pleno do concello dáse por enteirado.-------------------

Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte
-------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ós borradores da acta das sesións celebradas os días
23-12-97 e 30-1-98, que foron distribuídas coa convocatoria da actual.---------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalos tal como foron
redactados, e que se rexistren no libro correspondente.----------------------------------------------------

2.- ESTUDIOS DE DETALLE .--------------------------------------------------------------------
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a) A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de "Mahía San-
tiago, S.L.", redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, comprensivo dun terreo
situado en Cacheiras, dunha superficie de sete mil setecentos dez metros cadrados clasificado
como SOLO URTA nas Normas de Ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento
do concello.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O expediente permaneceu exposto ó público polo prazo de un mes, segundo anuncio
inserto no D.O.G. nº 227, de 24-11-97 e no diario "La Voz de Galicia" de 16-11-97, sen que
durante o antedito prazo se presentase ningunha reclamación na súa contra.---------------------------

Visto o informe favorable emitido pola Comisión de Urbanismo e Obras, o pleno do con-
cello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle promovido a instancia de "Mahía Santiago, S.L.", da
parcela citada co plano de compensación anexo a aquel e que consta no expediente.-----------------

2º.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e
publicalo no Diario Oficial de Galicia.-----------------------------------------------------------------------

b)  A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de "MURO-
FRAN, S.L.", redactado polo arquitecto D. Pablo Costa Buján, comprensivo dun terreo situado
en Cobas-Montouto, parroquia de Cacheiras, dunha superficie de trescentos corenta e seis con
cinco metros cadrados clasificado como SOLO URTA nas Normas de Ordenación
complementarias e subsidiarias do planeamento do concello.--------------------------------------------

O expediente permaneceu exposto ó público polo prazo de un mes, segundo anuncio
inserto no D.O.G. nº 219, de 12-11-97 e no diario "La Voz de Galicia" de 7-11-97, sen que
durante o antedito prazo se presentase ningunha reclamación na súa contra.---------------------------

Visto o informe favorable emitido pola Comisión de Urbanismo e Obras, o pleno do con-
cello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle promovido a instancia de "MUROFRAN, S.L.", da
parcela citada.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e
publicalo no Diario Oficial de Galicia.-----------------------------------------------------------------------

3.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS .--------------------------------------

a) Examinado o expediente promovido por "PASTELERÍA SUEVIA, S.L." en virtude de
instancia nº 2.466de data 06-11-97, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 4.880 LITROS DE PROPANO, actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.----------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 06-11-1997.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a



materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
"PASTELERÍA SUEVIA, S.L." para a instalación de UN DEPÓSITO AÉREO DE 4.880 LITROS
DE PROPANOno lugar de Montouto, parroquia de Cacheiras deste concello, porque no
expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

b) Examinado o expediente promovido por D. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ SOUTO en
virtude de instancia nº 2.699 de data 02-12-97, solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de UN DEPÓSITO DE 4.000 LITROS DE G.L.P. E INSTALACIÓN
RECEPTORA, actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.--------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 02-12-1997.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ SOUTO para a instalación de UN DEPÓSITO DE 4.000 LITROS
DE G.L.P. E INSTALACIÓN RECEPTORA no lugar e parroquia de Cacheiras deste concello,
porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------



c) Examinado o expediente promovido por "O REGATO, S.L." en virtude de instancia nº
2569, de data 17-11-97 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funciona-
mento de UN CAFÉ-BAR-RESTAURANTE DE UN GARFO, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 17-11-1997.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por "O
REGATO, S.L." para a instalación de UN CAFÉ-BAR-RESTAURANTE DE UN GARFO no
lugar e parroquia de Cacheiras deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas
prescricións legais.----------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

d) Examinado o expediente promovido por D. MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ
VALIÑO en virtude de instancia nº 1942, de data 05-09-97,  solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento de UNHA INDUSTRIA DE RECARGA E VENDA DE
EXTINTORES, actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.--------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 05-09-1997.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------



CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VALIÑO para a instalación de UNHA INDUSTRIA DE
RECARGA E VENDA DE EXTINTORES no lugar de rIBAS, Nº 35, parroquia de Oza  deste
concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

4.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE  SOBRE O COMPORTAMENTO  DO DELEGADO
DO GOBERNO  NA MOBILIZACIÓN DOS GANDEIROS .- A continuación, o Sr. Secretario
dá lectura á moción presentada polo grupo municipal socialista con data 3 dos actuais, que copia-
da literalmente di o que segue:---------------------------------------------------------------------------------

"O grupo municipal socialista, de acordo co establecido nos artigos 91.4 e 97 do Regula-
mento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais presenta ante o
pleno da corporación municipal a seguinte moción relativa ó comportamento do Delegado do
Goberno nos días previos e durante a mobilización legal dos gandeiros galegos para a defensa
dos seus lexítimos intereses profesionais.= EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:= A Constitución
reciñece, entre outros, os seguintes dereitos: o de circular libremente, art. 19, e o de reunión
pacífica e manifestación, sen autorización previa, que nos casos de celebrarse en lugares de
tránsito público precisará de comunicación previa á autoridade, que só as poderá prohibir cando
existan razóns fundadas de alteración da orde pública, con perigo para persoas ou bens, art. 21.=
A Lei 9/1983, de Dereito de Reunión, establece como exercita-los dereitos constitucionais
citados. Concretamente nos seus artigos 8, 9, 10 e 11 determina: a necesidade de comunicación
escrita á autoridade gubernativa, a información que deberá conte-lo escrito e a posibilidade de
prohibi-la reunión ou manifestación cando existan fundadas razóns de que poidan producirse
alteracións da orde pública, con perigo para persoas ou bens. Neste caso a resolución deberá
adoptarse de forma motivada, e notificaráse no prazo máximo de corenta e oito horas.= As
Organizacións Agrarias convocantes da mobilización do día 20 de xaneiro non recibiron
ningunha resolución de prohibición da mesma, e cumpriron escrupulosamente tódolos requisitos
establecidos na lexislación citada, advertindo que sería un erro grave confundi-las reivindica-
cións dun colectivo, que presenta problemas e especificidades evidentes, cun conflicto de orde
pública.= A pesares da boa vontade das organizacións convocantes, do dereito que lles asistía e
da responsabilidade mostrada polos gandeiros galegos en anteriores mobilizacións, o Delegado
do Goberno empeñouse en asustalos e intimidalos para que non saíran ás rúas. As súas declara-
cións nos medios de comunicación, destacando a utilización da T.V.G., só buscaban confundir e
amedrentar, sendo propias de quen descoñece a legalidade vixente, ou de quen coñecéndoa non
está disposto a cumprila.= Pero, pese a todo, ninguén podía imaxinarse o que logo pasou o día da
mobilización. As forzas da orde, seguindo ordes do Delegado do Goberno, tiveron unha
actuación lamentable e preocupante: intimidaron e multaron ós gandeiros ás saídas das aldeas,
impediron a libre circulación dos tractores, practicaron identificacións individuais, cargaron e
agrediron sen motivo ós manifestantes, ameazaron incluso a periodistas que realizaban o seu
traballo, detiveron a persoas sen motivos... un espectáculo lamentable. Nos medios de comunica-
ción escritos, ó día seguinte, recollíanse frases como "la policía reprimió con dureza la tractora-



da", "venga, los papeles", "tensión hasta última hora", "varios ganaderos y diputados recibieron
golpes en una carga policial", "denunciaron a la Guardia Civil por retener tractoristas", "treinta
detenidos en una protesta marcada por el despliegue policial", "se armó", "la policía reprimió con
dureza la protesta de los ganaderos", etc.= A gravidade do acaecido provocou respostas e
iniciativas inmediatas de partidos políticos e sindicatos. Destacan a reunión da Comisión
Permanente do Parlamento Galego e a xuntanza celebrada polos sindicatos U.G.T., CC.OO.,
C.I.G., Unións Agrarias e Sindicato Labrego Galego, na que manifestaron a repulsa pola
actuación do Delegado do Goberno en Galicia, que utilizou as forzas de orde pública para
conculcar dereitos fundamentais; anunciaron unha querela contra Diz Guedes e convocaron, para
o día 14 de febreiro, unha manifestación en defensa dos dereitos fundamentais.= O acontecido
converteuse nunha preocupación do conxunto da sociedade galega, trascendendo ó que é a
reivindicación xusta e lexítima dos gandeiros galegos, tódolos cidadáns tomaron boa nota do que
pode ser un precedente preocupante e perigoso para as liberdades dos galegos e galegas, polas
que tanto se loitou, que non se pode repetir e que debe ter consecuencias políticas inmediatas.=
Polos feitos expostos, o grupo municipal socialista deste concello somete á consideración do
pleno da corporación municipal esta moción e a adopción dos seguintes acordos:= 1.- Denunciar
e manifesta-la repulsa polas actuacións levadas a cabo o día 20 de xaneiro polos corpos de segu-
ridade do Estado na mobilización dos gandeiros galegos que, seguindo instruccións do Delegado
do Goberno en Galicia, realizaron actuacións abusivas contrarias a dereitos constitucionais
fundamentais como son o libre exercicio do dereito de reunión e manifestación dos cidadáns,
neste caso dos productores de leite.= 2.- Apoia-la manifestación que baixo o lema "En defensa
dos dereitos fundamentais" se celebrará o día 14 de febreiro en Santiago de Compostela.= 3.-
Apoia-las reivindicacións dos productores de leite galegos, demandando a urxente apertura
dunha vía de negociación e diálogo que permita a resolución dos problemas derivados da aplica-
ción da supertaxa no sector lácteo galego.- 4.- Dar traslado destes acordos ás autoridades con
competencias nos temas abordados na moción aprobada.".-----------------------------------------------

O Sr. Secretario dá lectura tamén ó informe redactado polo equipo de goberno en relación
con esta moción, que di o seguinte:---------------------------------------------------------------------------

"O fracaso da convocatoria de mobilizacións ("tractorada") realizada exclusivamente por
dous sindicatos agrarios afíns ó Bloque Nacionalista Galego e ó PSOE, o pasado día 20 de
xaneiro, trouxo consigo a existencia dunha serie de reaccións encabezadas, fundamentalmente,
polo BNG, á que tamén se sumaron Esquerda unida e o PSOE, que tratan de responsabilizar da
escasa participación de gandeiros na antedita "tractorada" á postura adoptada polo Delegado do
Goberno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes.= A este respecto, cómpre puntualizar que o
Delegado do Goberno en Galicia, en aras de garanti-los dereitos e liberdades de tódolos cidadáns
galegos, puxo en coñecemento dos convocantes que a celebración das concentracións non
poderían contravi-la lexislación vixente, e que polo tanto non podería procederse ó corte de
estradas en ningún caso, o que levaría consigo a incoación do correspondente expediente
sancionador, recordando á súa vez que, tal como recoñeceu o Tribunal Constitucional, en
sentencia de 8 de abril de 1981, entre outras, "ningún dereito constitucional é un dereito ilimitado,
e o dereito de reunión e manifestación non poden colisionar con outros dereitos fundamentais",
entre eles o da libre circulación dos cidadáns por vías e lugares de tránsito público.= Así mesmo,
e en reiteradas ocasións a través dos medios de comunicación, o Delegado do Goberno
manifestou expresamente que se garantiría o dereito de manifestación dos agricultores que
decidisen acudir a estas concentracións cos seus tractores, sempre e cando a utilización destes
non producise o bloqueo das vías de comunicación e se axustase ás normas do Código de
Circulación.= Durante a xornada de mobilizacións, os tractores que desexaron manifestarse
circulando polas vías públicas fixérono con absoluta garantía, producíndose esclusivamente a
intervención dos Corpos de Seguridade do Estado naquelas circunstancias nas que se mantivo
unha actitude agresiva con alteración da orde pública que non foi deposta tralos reiterados avisos
realizados polas forzas de seguridade.= De feito, producíronse cortes de estradas en diferentes
vías de comunicación, permitíndose estas concentracións naqueles puntos nos que a circulación



viaria podía ser desviada por itinerarios alternativos que non ocasionasen graves prexuízos ós
conductores, actuando os Corpos de Seguridade naquelas circunstancias nas que estes desvíos
non eran posibles e nos que se produciron reiterados incidentes de alteración da orde pública.= É
preciso recordar que a maioría dos integrantes da "Mesa do Leite" non apoiaron esta
mobilización, dado que representacións dos productores, industriais do sector lácteo e
cooperativas pertencentes ó citado colectivo non se sumaron á antyedita convocatoria,
entendendo que a vía do diálogo aberta coas Administracións do Estado e Autonómica son o
único mecanismo válido para obte-los resultados que todos queremos, sendo exclusivamente o
Sindicato Labrego Galego (vinculado ó BNG) e Unións Agrarias (inscrita dentro da UGT) as dúas
únicas formacións que apoiaron a "tractorada", e que non son, nin moito menos, represen- tativas
dos productores galegos de leite.= Por isto, e como posteriormente se puido comprobar, a
participación de gandeiros nestas mobilizacións foi escasa (apenas 1.500 tractoristas dun parque
total de máis de 100.000 tractores que hai en Galicia), o que fixo reaccionar ós convocantes
argumentando que esta escasa participación era debida ó exercicio de "coaccións" por parte da
Delegación do Goberno en Galicia, non sendo capaces de asumi-lo seu propio fracaso.= Este
fracaso debeuse a que os gandeiros galegos descubriron que realmente a citada convocatoria non
obedecía á reivindicación e defensa do sector lácteo galego, senón que se trataba dunha
mobilización puramente política coa que o BNG desexaba bloquear Galicia e crear un clima de
desestabilización cuestión que foi detectada pola maioría dos gandeiros galegos, que non
estiveron dispostas a entrar no xogo, entendendo que a solución ó seu problema debe pasar polo
diálogo e o consenso.= Por todo o exposto, o Grupo Popular deste concello opónse á moción
presentada polo PSOE, toda vez que esta non se axusta á verdade e si exclusivamente a deixar
constancia unha vez máis do interesa da politización desta "tractorada".".-----------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que, en primeiro lugar, o día 10 de xaneiro, en "La Voz de
Galicia", viña unha noticia na que se dicía que a FEGAMP reclama da administración un esforzo
para supera-los problemas da cota láctea, e que o informe do grupo de goberno contradí o que
dixo a FEGAMP, á que está afiliado este concello, en segundo lugar que Galicia é diferente ó
resto de España, porque está mal gobernada por uns dictadores que viñan de antes e que se
opoñen ás tractoradas, mentres que en Andalucía se se poden facer cortes de tráfico, e tamén en
Asturias, no País Vasco e en Francia, pero en Galicia non porque hai un dictador que se chama
Diz Guedes, e hai que face-lo que diga o Sr. Fraga; e en terceiro lugar, que antes das eleccións
non había que pagar nada por exceso de producción e ó día seguinte xa había que pagar, díxoo a
Sra. Ministra; pregunta se iso é ou non é enganar ó pobo, e se despois de todo o que se está
escoitando se pode face-lo informe que fixo o equipo de goberno. Di que ten claro que todos
sabemos que os galegos temos que pagar, e que se o equipo de goberno quere seguir mantendo a
nota que redactou, alá el.---------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non é que non estea de acordo cunha tractorada, que
sempre é un entorpecemento das liberdades das outras persoas, pero que co que non está de
acordo é con que non avisaran. Manifesta que votará a favor da moción.-------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que quixera que quedase claro que o panorama é triste;
que ante os problemas dos olivareiros de Andalucía o goberno central estáse a mover moito -a
Sra. Ministra, a Comisión Europea- vendo a forma de corrixi-los defectos, e sen embargo non
teñen esa actitude co problema da producción de leite en Galicia, nin ó Sr.Fraga lle preocupa ir
presionar a Bruselas; di que por isto non lle sorprende a actitude do goberno central, e que os
galegos xa estamos acostumados a que traten dunha forma distinta os problemas de Galicia dos
do resto de España, pero que lle doe que o PP de Galicia non faga nada, porque podería intentar
negociar, como se está facendo co problema dos olivares andaluces; di tamén que non soamente
non se está a facer nada, senón que se lle prohíbe ós gandeiros exerce-lo último dereito que lles



queda, o de protestar. Cre que é moi triste que o PP de Galicia non sexa capaz de reaccionar, e
manifesta que desaproba o informe do equipo de goberno, que ademais ten "un certo tufo", xa
que di que a tractorada está politizada cando é un acto político de protesta de por si e dicir que
está politizada é un ramalazo da dictadura. Maniféstase a favor da moción.---------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que ten a palabra o Sr. Gacio Tarrío, tralas críticas dos seus com-
pañeiros da oposición municipal, e este respóndelle que ninguén está criticando, senón que se
están expoñendo unhas situacións que existe; di que non sabe por que razón os galegos sempre
lle dan a espalda ós seus problemas sen que ninguén proteste; que cando gobernaba o PSOE o
PP apoiaba as tractoradas, e agora é ó revés, ou sexa que se ve que os que teñen o poder
consideran que non hai que protestar, e entón os que se fastidian son sempre os do medio; cre
que é lamentable que non apoiemos ós nosos gandeiros, pero que máis lamentable aínda é a
actuación do Sr. Diz Guedes, e polo tanto o seu grupo vai apoia-la
moción.---------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares opina que cando unha persoa se ve collida como o Sr. Diz Guedes
vese obrigada a facer unha declaración na prensa, como ocorre no día de hoxe, pero aparte diso o
único que se lle ocorre á Consellería é xubilar á xente, xubilar ós gandeiros.--------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que na resposta que deu o equipo de goberno na sesión da
comisión informativa dise que a tractorada foi dirixida por dous sindicatos afíns ó BNG; que el
non o sabe, pero si sabe que as protestas polo acontecido son unánimes en tódolos grupos
políticos agás no PP.--------------------------------------------------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén sete votos a favor e nove en contra, polo que resulta
desestimada.------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- MOCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE AS NOVAS PISTAS DE CONCENTRA-
CIÓN PARCELARIA .- A continuación o Sr. Secretario dá lectura á moción da Alcaldía de data
5 dos actuais, que copiada literamente di:--------------------------------------------------------------------

"A experiencia demostrounos que as pistas de Concentración Parcelaria existentes no
concello teñen unha largura insuficiente para que se crucen os vehículos que circulan en distintas
direccións, co que moitas veces algúns conductores vense obrigados a meterse sobre a beira da
cuneta, o que en determinadas circunstancias resulta perigoso (xeada, grava, isca...) e ás veces
rematan sufrindo desperfectos nos seus vehículos.= Este problema vése agravado conforme a
poboación do concello vai aumentando, posto que tamén aumenta o parque móbil, e contribúen
en gran medida a isto as liñas de autobuses, tanto de pasaxeiros (que incrementaron a frecuencia
e o itinerario das súas viaxes nos últimos anos) como escolares.= A única solución para as pistas
existentes é alargalas, cousa que esta Corporación está tratando de levar a cabo, pero considérase
importante tamén previr, de maneira que as vías que se constrúan no futuro vaian xa cunha
largura axeitada ás necesidades do concello.= Por isto, o Alcalde-Presidente que subscribe
propónlle ó pleno que adopte acordo solicitando de Estructuras Agrarias o alargamento ata 10
metros das pistas que proxecta construír por mor da concentración parcelaria de montes, en vez
dos 7 metros que ten previstos, a parte de manter a ampliación dalgunhas pistas de acordo coa
última reunión da comisión de Concentración Parcelaria.= Non obstante, o pleno acordará.".------

O Sr. Alcalde manifesta que a Deputación lle pedíu ó concello que solicite permiso dos
veciños para alargamento das pistas e firmes, xa que queren levar a cabo estas obras o máis rapi-
damente posible, porque teñen aí uns cartos correspondentes ó plano 2000 e teñen que gastalos.
Di que en días pasados os veciños de Cacheiras e Recesende tiveron unha reunión con persoal de
Estructuras Agrarias e co enxeñeiro de Concentración Parcelaria, e falaron da estrada de Catro
Camiños ós Verxeles; pedíuselle ós veciños que deixasen tres metros a cada lado para poder
alarga-la estrada, e que quizais o concello teña que facer unha "caixa" se a Deputación non pode
face-los metros totais da obra, pero alomenos quedarían aí os terreos para que se puidese alargar
no futuro. Manifesta tamén que pedíu tamén que lle desen largura á estrada da Ramallosa á
Casalonga, a de Cacheiras a Galanas e a de Recesende a Luou; que os veciños coñecen os
problemas das pistas e moitos deles se mostraron dispostos a cede-los terreos que fosen necesa-



rios (o equipo de goberno seguirá tratando de conseguir que os cedan tódolos veciños), e entón o
enxeñeiro dixo que el non tiña autorización máis que para facer sete metros de largo no resto,
polo que a única solución era levar este asunto ó pleno e que el acorde a largura que quere
solicitar; o equipo de goberno pensou, á vista disto, que o pleno podería acordar solicitar de
Concentración Parcelaria o alargamento non só das pistas das parroquias que están en
concentración neste momento, senón tamén das futuras, de xeito que, aínda que soamente se
fagan pistas de sete metros queden outros tres metros de propiedade do concello a fin de que se
poidan alarga-lo futuro sen necesidade de expropiar. Manifesta que, para a construcción de
camiños, os propietarios das leiras podería sofrir ó meu parecer, un desconto de superficie do
8%, e nalgúns casos un 9%, e pensa que aínda que descontasen algo máis ós veciños
compensaríalles, porque dispoñerían de mellores vías de acceso ás súas parcelas e se circularía
con máis seguridade.--------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego maniféstase de acordo coa proposta da Alcaldía, e tamén con que se
solicite o alargamento das pistas para as parroquias que entren en concentración no futuro, pero
pide que as pistas queden ben feitas, porque algunhas desfánse rapidamente e despois arranxalas
corre por conta dos presupostos municipais; o Sr. Alcalde respóndelle que as obras teñen un pe-
ríodo de garantía, e que se se desfán dentro deste período esíxeselle á constructura que as arran-
xe, pero se rompen unha vez pasado este prazo non se pode ir conta o constructor; o Sr. Tallón
Rego manifesta que se poden facer controles, mediante calas, á hora de certifica-las obras, e o Sr.
Alcalde respóndelle que a certificación das obras lle corresponde a Agricultura, non ó concello. O
Sr. Tallón Rego pregunta se non sería ben facelas dunha largura incluso superior a 10 metros, e o
Sr. Castroagudín Valladares respóndelle que se informou, e que arriba de 10 metros é imposi- ble
conseguilas. O Sr. Tallón Rego di que, de todos modos, de 9 a 10 metros de largura está ben. O
Sr. Tallón Rego anuncia que votará a favor da moción.------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que en principio está a favor da moción, pero que quere es-
coitar ó resto dos portavoces antes de votar.-----------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que 10 metros de largura lle parece ben, pero que 7 son
insuficientes; que incluso pensaba pedir que se deixasen 12 metros, pero xa escoitou que non é
posible; o Sr. Alcalde respóndelle que quedan 10 metros e mailas cunetas.----------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que xa na comisión informativa se declarou a favor desta
moción, pero di que os proxectos de camiños das concentracións de Calo e Cacheiras-Recesende
deben de estar case ultimados; o Sr. Alcalde respóndelle que por iso lle dixo o enxeñeiro que lle
mandase o acordo do pleno. O Sr. Gacio Tarrío pensa que se agora se pide unha largura de 10
metros para tódalas pistas poden ocorrer tres cousas: que se pase do tanto por cento que a lei
permite, que se pase dos metros que Concentración ten permitidos ou que fagan menos metros
de pistas das que en principio tiñan pensado; o Sr. Alcalde respóndelle que en Reis fixeron pistas
ata onde chegaron os cartos, e o Sr. Gacio Tarrío opina que quizais sería ben pedirlles que fagan
algunhas pistas de 10 metros, e o resto se poden si e se non poden non, pero que non acorten
metros de lonxitude; o Sr. Alcalde respóndelle que non poden acortar metros, xa que tódalas
leiras teñen que quedar con acceso; o Sr. Castroagudín Valladares pregunta se o concello non
podería aportar terreos propios en caso de que a porcentaxe que se lle colla ós veciños resulte
insuficiente para darlle 10 metros de largura ás pistas; o Sr. Alcalde respóndelle que agora as
masas comúns non van ser para os concellos, senón para as parroquias, e o Sr. Castroagudín dille
que o concello podería aportar terreos propios. O Sr. Gacio Tarrío opina que o Sr. Castroagudín
non vai desencamiñado na súa proposta, e maniféstase de acordo con que se meta a liña de
parcela a 10 metros, aínda que non se poidan face-las pistas tan largas neste momento.-------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------



1º.- Solicitar de Estructuras Agrarias o alargamento ata 10 metros das pistas que proxecta
construír por mor da concentración parcelaria de montes, en vez dos 7 metros que ten previstos,
aparte de mante-la ampliación dalgunhas pistas de acordo coa última reunión da comisión de
Concentración Parcelaria.--------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Solicitar tamén de Estructuras Agrarias que a largura de 10 metros das pistas sexa
efectiva tamén en tódalas concentracións parcelarias que se realicen no futuro neste concello.-----

3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites deste expediente.-------------------------------------------------------------

6.- ESCRITO DO SERVICIO PROVINCIAL DE RECADACIÓN SOBRE BAIXA
DE CRÉDITOS INCOBRABLES E BAIXA DE CRÉDITOS INCOBRABLES PAR-
CIAIS .- Dada conta de escrito do Servicio Provincial de Recadación, de data 21-11-97, n1 2636,
ó que acompaña documentación relativa a créditos incobrables totais e parciais, o pleno do con-
cello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda aprobar definitivamente as declaración de crédito incobrable dos contribuíntes que a
continuación se relacionan:-------------------------------------------------------------------------------------

126.626            Villaverde Cebey José Antonio
70.716           Servicio de Automóviles David, S.L.
33.970           Rodríguez Bouzas José Luis
41.059           Cordo González Jesús

IMPORTEAPELIDOS  E NOME  DOS CONTRIBUÍNTES

7.- ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXU-
DA A DOMICILIO .- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para creación da
ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio de axuda a domicilio, e o Sr.
Alcalde manifesta que hai que facela por lei; o Sr. Fandiño Pazos dá conta do contido da orde-
nanza, manifestando que sería o concello quen establecería o que vai pagar cada persoa que reci-
ba axuda domiciliaria, e que pagará segundo os ingresos que teña.--------------------------------------

O Sr. Tallón Rego pregunta como se prestará o servicio, e o Sr. Fandiño Pazos respónde-
lle que pode ser prestado por unha O.N.G., por unha cooperativa ou por persoal contratado polo
propio concello, e que neste momento xa se está prestando axuda domiciliaria a varias persoas,
no aspecto psicosocial e psicoxeriátrico, a través da educadora familiar,e tamén no aspecto do-
méstico, con persoal ó que lle paga o propio asistido cunha subvención do concello, pero que isto
cambiou por lei, e antes do 22 de xullo deste ano hai que comezar a prestalo segundo regula a or-
denanza, pero que sempre o concello ingresaría a porcentaxe a pagar polo usuario, e que a forma
de presta-lo servicio se decidirá no seu momento.----------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-la ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio de axu-
da a domicilio, que figura no expediente.--------------------------------------------------------------------

2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas, estendén-
dose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario en funcións, que certifico.





 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO

DO CONCELLO  O DÍA 27 DE FEBREIRO  DE
1998.------------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte-
sete de febreirro de mil novecentos noventa e oito.-

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia de trece dos seus
membros no terceiro acordo e de quince nos res-
tantes, sendo o número legal o de dezasete, a fin de
celebra-la sesión ordinaria convocada para este día.

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
pide desculpas pola tardanza en enviarlle ós Sres.
concelleiros a convocatoria do pleno, manifestando
que se debeu a un imprevisto; informa tamén de
que un ou varios descoñecidos perpetraron un
roubo nas oficinas municipais, levando a base de
datos do ordenador central, e dá conta das
seguintes paralización de obras:-----------------------

- O 07-01-98, paralización dun vala-
do que estaba construíndo D. Francisco Muñiz Castroagudín sen axustarse á licencia que lle fora
concedida con data 27-11-97; manifesta que o interesado correxíu o retranqueo ante o vixiante de
obras.------------------------------------------------

- O 15-01-98, paralización do recheo dunha finca en Solláns, de D. Manuel Fernández
Bouzas e Dª Otilia Pintos Carballal.--------------------------------------------------------------------------

- O 19-01-98, paralización da obra de rehabilitación e ampliación de vivenda, que D.
Miguel Pazos Iglesias estaba levando a cabo en Castres-Oza sen axustarse á licencia que lle fora
concedida con data 25-11-98.----------------------------------------------------------------------------------

- O 22-01-98, paralización da construcción dun valado de Dª María Cristina Souto Castro
en Fixó-Calo, en zona de dominio público, sen licencia e sen gardar retranqueo.---------------------

- O 03-02-98, paralización da construcción dun galpón e un valado que D. José Carabán
Mato estaba levando a cabo en Olveira-Reis sen licencia e sen gardar retranqueos.------------------

Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte
-------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión anterior, que foi distribuí-
do coa convocatoria da actual.---------------------------------------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín J. Noriega Romaguera
D. Mariano Sinde Pereiro
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



O Sr. Parajó Liñares manifesta que no punto 4, onde di "... mentres que en Andalucía se
poden facer cortes de tráfico, e tamén en Galicia e en Francia..." debe dicir "... mentres que en
Andalucía se poden facer cortes de tráfico, e tamén en Asturias, no País Vasco e en Francia...".---

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que no punto 5, onde di "... que os veciños coñecen os
problemas das pistas e se mostraron dispostos a cede-los terreos que fosen necesarios..." debe
dicir "... que os veciños coñecen os problemas das pistas e moitos deles se mostraron dispostos a
cede-los terreos que fosen necesarios (e o equipo de goberno seguirá tratando de conseguir que
os cedan tódolos veciños)...", e que no mesmo punto da orde do día, on de di "... que as
concentracións de Calo e Cacheiras-Recesende deben de estar case ultimadas..." debe dicir
"...que os proxectos de camiños das concentracións de Calo e Cacheiras-Recesende deben de
estar case ultimados...".-----------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez realizada a corrección proposta,
e que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------

2.- ROGOS  E PREGUNTAS .- Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Tallón Rego, e:--
1) Manifesta que alá polo mes de setembro do ano pasado presentou unha nota sobre

obras na parroquia de Luou, e di que hai unha que está feita (a fonte de Santa Margarita) e outra
que se vai facer (o arranxo do muro), pero que das outras non se fixo nada; pregunta cal é o pre-
suposto da obra da fonte e o Sr. Alcalde respóndelle que non o hai, que se compraron os mate-
riais e a obra a fixeron os obreiros do concello; o Sr. Tallón dille que nas actas da Comisión de
Goberno constan pagos de materiais para obras en Luou por importe de 159.790 pestas, e
pregun- ta se eses materiais foron todos para o arranxo da fonte; o Sr. Alcalde respóndelle que
non ten datos neste momento, pero que supón que si. Con respecto ó muro, o Sr. Tallón
manifesta que había sobre 5.000.000 pts. para facer esta obra e máis outra en Solláns, e o Sr.
Alcalde respónde- lle que deben se-las obras do convenio co INEM. O Sr. Tallón manifesta
tamén que se está ba- cheando unha pista da zona onde el vive, e pregunta se se vai face-la pista
de Loureiro; o Sr. Al- calde respóndelle que si, o Sr. Tallón pregunta se se vai facer xa, e o Sr.
Alcalde respóndelle que espera que se poida facer dentro deste ano. O Sr. Tallón manifesta que
se investiron máis de 4 millóns na pista de Valiñas a Coira, polo que non se lle dirá que hai falta
de cartos para face-la pista de Loureiro, e o Sr. Alcalde respóndelle que non dixo iso, que só dixo
que a pista está aín- da sen
facer.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Manifesta o Sr. Tallón Rego que o ano pasado se investiron en Calo 60 millóns de
pesetas máis 7.300.000 pts. que se deron de subvencións a asociacións desa parroquia, en Ca-
cheiras gastáronse 68 millóns e 7.350.000 pts. de subvencións, e en Luou só se investiron sobre 7
millóns e déronse 2.650.000 pts. en subvencións para asociacións da parroquia. Di que hai un
agravio comparativo grande, e pide que se compense canto antes.---------------------------------------

3) Pregunta como cobra "Aquagest"; manifesta que viu nas actas da Comisión de Gober-
no os pagos que se aprobaron polo subministro de auga e o saneamento, e só de 1997 se lle aboa-
ron sobre 30 millóns de pesetas; pregunta se destes cartos se recupera algo. O Sr. Secretario pí-
delle datos a unha funcionaria, quen responde que de tódolos pagos que se aprobaron a
Aquagest nesa sesión (incluíndo os pagos correspondentes a 1996 e algunha factura de obras)
deducíronse- lle as cantidades que Aquagest tiña que aboarlle ó concello e se lle pagaron líquidos
algo máis de 10 millóns de
pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------

4) Manifesta que na acta da sesión da Comisión de Goberno de 4-2-98 viu aprobadas fac-
turas para obras en Bamonde por importe de 1.671.000 pts., e pregunta a que obra corresponden;
o Sr. Alcalde respóndelle que son do valado e acondicionamento dunha masa común de 14.000
m2; o Sr. Tallón pregunta se é a dos cazadores, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non
é para os cazadores, pero que é posible que o sexa no futuro.--------------------------------------------



5) Manifesta que tamén viu aprobadas facturas de obras no local social da parroquia de
Teo, e pregunta quen é o propietario deste; o Sr. Alcalde respóndelle que é do concello.------------

6) Manifesta que o concello concedera unha subvención de 550.000 pts. para varias obras
na igrexa de Luou, e pregunta se se fixo algo máis cá recuberta da tribuna, xa que el só viu esta
feita. Di que había tres presupostos que collían conxuntamente a obra que ía face-la Xunta
mailas que facía o concello, e que este pagaba a recuberta da tribuna, a madeira das campás, o
arranxo das letras da fachada e máis arranxa-la veleta; que estas obras custaban 622.320 pts.
segundo o presuposto do Sr. Paramá, 564.000 pts. segundo o do Sr. Rodríguez e 471.000 pts.
segundo o do Sr. Franco, e que o Sr. Alcalde lle contratou directamente a obra ó primeiro deles a
pesares de se-lo máis caro. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento para
contestarlle.----

7) Pregunta se se sabe algo do contencioso interposto polo presidente do Padroado do
Ce- miterio de Luou, e o Sr. Alcalde respóndelle que mandou o expediente a Coruña con tódolos
datos e que de momento non sabe nada máis. O Sr. Tallón Rego opina que é importante enteirar-
se, porque o concello pode perde-lo pleito.------------------------------------------------------------------

Toma seguidamente a palabra o Sr. Otero Cepeda, e:---------------------------------------------
1) Manifesta que, na súa opinión, é preocupante o volume de construcción que se está

permitindo na zona de Cacheiras, xa que as normas urbanísticas do concello permiten que se poi-
da urbanizar ó longo da estrada C-541 como se fose unha rúa urbana, co que o tráfico irá en au-
mento e vaise chegar a facer un corredor ó longo da estrada; di que existe o perigo de que nesta
zona pase coma no Milladoiro, onde os veciños comezan a estar desesperados, xa que os que van
en coche botan moito tempo esperando para acceder á N-550 e os que van circulando por ela
vense metidos en atascos e paradas constantes por culpa dos semáforos e do volume de tráfico,
co que tardan moito tempo en pasa-lo Milladoiro. O Sr. Alcalde respóndelle que eses mismos
problemas xa empeza a habelos tamén na C-541, pero que nalgunha parte desta, como por
exemplo no centro de Cacheiras, non hai sitio para facerlle outro carril á estrada; que xa pedíu
que se lle faga outro carril á C-541 de Montouto para arriba e de Santiago cara a Cacheiras. O Sr.
Otero Cepeda manifesta que a súa intención ó tocar este tema é dar un toque de atención para
que se tomen medidas a fin de evitar que estes problemas aumenten no futuro, e pregunta se non
sería ben prohibi-la construcción ó longo da beira da estrada e abrir outras zonas, como por
exemplo onda o Instituto; o Sr. Alcalde respóndelle que nesa zona xa está permitida a
construcción. O Sr. Otero Cepeda manifesta que se concedeu licencia para construír unha nave
entre Montouto e Ca- cheiras, que provocará entradas e saídas de camións, e que nesa mesma
zona está prevista a construcción de máis naves, co que o problema se agravará moito e a
situación chegará a ser caótica; chama a atención sobre isto; manifesta que hai zonas con chalets
separadas da estrada, e que se podería deixar urbanizar nesas zonas en vez de na beira da C-541;
pide que se revisen as normas subsidiarias e se trate de evitar no posible a construcción ó longo
da estrada. O Sr. Alcalde respóndelle que o criterio do equipo de goberno é promociona-lo
crecemento do conce- llo, e o Sr. Otero Cepeda pide que quede clara a súa postura, que el tamén
quere que medre o concello, pero que medre lonxe da estrada para que non haxa problemas no
futuro.------------------

2) Pregunta polos accesos dos Tilos á estrada C-541, e o Sr. Alcalde respóndelle que hai
un estudio feito, cre que por D. Gilberto Rodríguez, no que se contempla facer unha rotonda por
debaixo da estrada na zona onde está a pasarela, pero que sae moi caro. O Sr. Otero Cepeda
manifesta que polo acceso da parte de arriba non se permite cruza-la estrada, cando é o que máis
visibilidade ten, e sen embargo si se permite no outro, que é o que causa máis problemas por
estar sobre unha curva; pide que se cambie isto, ou polo menos que se deixe cruza-la estrada na
saída de arriba, que está nun tramo recto, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa está negociando iso;



o Sr. Mallo González manifesta que esa prohibición estivo ben posta no seu momento, por mor
das obras de Parque Montouto, pero que agora xa cambiou a situación. O Sr. Otero Cepeda
manifesta que os conductores infrinxen continuamente esta prohibición, e o Sr. Mallo González
respóndelle que mesmo a Garda Civil lles dá a razón cando o fan.--------------------------------------

3) Pregunta polos terreos para vivendas sociais, e o Sr. Alcalde respóndelle que hai un
terreo que se mercou, que está onde se sae da estrada de Texexe á xeral, que nel se poden cons-
truír cre que unhas dez ou doce vivendas, que está pendente de ir ó notario para formaliza-la
documentación para escriturala e que de momento non se mercou ningunha máis. O Sr. Otero
Cepeda manifesta que o concello de Valdoviño sacou un anuncio de concurso para compra de
te- rreos para construcción de vivendas sociais, o que lle parece un bo sistema, xa que non custa
moito e é unha forma clara e pública de facerse coas fincas necesarias.---------------------------------

4) Pregunta pola sinalización do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que a empresa
adxudicataria trouxo ó concello o proxecto feito, e aquí se lle corrixiron os erros de toponimia e
volveuno a levar para facelo xa ben definitivamente; que a empresa é de Valencia, que o contrato
lle foi adxudicado pola Deputación e que xa está para empezar a coloca-los sinais. O Sr. Gacio
Tarrío manifesta que viu que moitos taboleiros de anuncios do concello están rotos, e di que terá
que arranxalos a empresa, xa que están en período de garantía; o Sr. Alcalde respóndelle que non
romperon porque estean mal feitos, senón que foron os gamberros, polo que a empresa non ten a
culpa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Chama a atención sobre a falta de sensibilidade da persoa que botou un discurso na
cabalgata de Reis do concello, xa que dixo que hai uns nenos pobres, as casas dos cales non ían
i-los Reis, polo que lle ían dar alí uns regalos, e seguidamente chamáronos diante de todos por
nome e apelidos, o que ofendeu a algunha xente, que se queixou; parécelle ben que se lle fagan
regalos ós nenos de familias necesitadas, pero opina que a forma de facelo foi unha falta de deli-
cadeza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Pregunta se funciona ben a recollida de lixo, e o Sr. Alcalde respóndelle que hai quei-
xas porque os contedores de vidro (e tamén os de papel) son insuficientes, pero que se van
mercar máis; que ten ofertas dunhas casas comerciais e vai estudialas, e que tamén a Deputación
concedeu este ano 4 millóns de pesetas para contedores de papel.---------------------------------------

7) Pregunta polo arranxo da capela de Cornide, obra que comezou antes das eleccións;
quere saber se se rematou, e o Sr. Alcalde respóndelle que non. O Sr. Otero Cepeda manifesta
que os escombros quedaron tirados arredor da capela e o campiño aquel parece unha escombrei-
ra; que agora a capela ten as tellas novas e a pedra limpa, pero o campo suxo. O Sr. Alcalde res-
póndelle que o ignoraba e que mandará que o limpen.-----------------------------------------------------

8) Pregunta polo abastecemento de augas de Calo, que parece ser que ten problemas, e o
Sr. Alcalde respóndelle que viñeron onte os técnicos; o Sr. Otero Cepeda manifesta que esta pre-
gunta vaina facer tamén outro compañeiro da Corporación, polo que espera ata entón a resposta.-

Toma a continuación a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:-------------------------------------------
1) En canto ó roubo da base de datos do concello, manifesta que lle parece estraño que

non se informase ós membros da oposición municipal, ou alomenos ós portavoces, xa que é un
tema grave do que habería que informar de inmediato; o Sr. Alcalde respóndelle que ese é o cri-
terio do Sr. Parajó; que se chamou á Garda Civil, que é a quen cómpre chamar nun caso destes.
O Sr. Parajó Liñares pregúntalle se lle parece lóxico que os membros da oposición se teñan que
en- teirar o martes, pola prensa ou nun bar, dun asunto coma este que ademais pasara xa o venres
anterior. O Sr. Alcalde dille que non pode andar polas portas ou chamando por teléfono para
irlles dicindo a todos o que pase, e o Sr. Parajó respóndelle que si pode chamar por teléfono,
como chama ás veces para dicirlles que hai unha comida.------------------------------------------------

2) Manifesta que quere que as preguntas que se fagan, ou alomenos as que faga el, lle
sexan respondidas polo equipo de goberno ou polo Sr. Secretario, pero por ninguén máis; o Sr.
Alcalde respóndelle que ten potestade para pedir información a calquera funcionario do concello,
e que se algún falou foi porque el llo pedíu; dille ó Sr. Parajó que, de facer caso ó que pide, corre



o risco de ter que esperar pola resposta ata o seguinte pleno ordinario en vez de recibila no
momento. Este responde que prefere quedar sen resposta.------------------------------------------------

3) Pregunta como están os presupostos de 1998, e o Sr. Alcalde respóndelle que está o
equipo de goberno traballando neles.-------------------------------------------------------------------------

4) Pregunta polo alcantarillado de Milladoiro-Balcaide e polas depuradoras de Calo e
Pontevea, e o Sr. Alcalde respóndelle que as depuradoras están pedidas, e que en canto ó alcan-
tarillado está pendente dun estudio de Ames para que as instalacións vaian dimensionadas de
forma que despois non haxa problemas; que os técnicos de Teo falaron fai uns días cos de Ames,
e que non ten máis datos aquí, pero que se quere llos dará despois do pleno nas oficinas munici-
pais. Dille tamén que falta ultimar datos e que as dúas depuradoras ás que aludíu o Sr. Parajó
están confirmadas de palabra na CPTOPV, que falta que o confirmen por escrito, pero que cre
que as incluirán xa, porque son urxentes.--------------------------------------------------------------------

5) Pregunta como está o tema da recepción de Parque Montouto, e o Sr. Alcalde respón-
delle que a urbanización está xa para recibir; que non se sabía por onde ían as canalizacións das
liñas de media tensión, xa que se chamou ós promotores e a realidade non coincidía co proxecto,
polo que houbo que chamar a FENOSA, que veu e deu os datos necesarios para que o
aparellador municipal puidese
certificar.-----------------------------------------------------------------------------------

6) Di que lle gustaría pedirlle a dous membros do equipo de goberno que lean o periódico
na casa ou no bar, non durante a sesión; o Sr. Neira Picallo, por alusións, respóndelle que a pesa-
res de estar mirando o periódico está perfectamente atento a todo o que falan os membros da
Corporación, que o concello é un parlamento en pequeno e que nin no parlamento galego nin no
español se toman tanto a peito estas cousas.-----------------------------------------------------------------

7) Pregunta se se vendeu algunha parcela dos Verxeles, xa que parece ser que o outro día
houbo unha ou dúas chamadas telefónicas por este tema; o Sr. Alcalde respóndelle que non se
vendeu ningunha, aínda que facía boa falta vendelas porque se lle están debendo moitos cartos á
Comunidade de Propietarios polo mantemento das parcelas; que chegou a un acordo con esa
entidade para que condonen a débeda a cambio de facerlles algúns arranxos, e que o mesmo pasa
en San Saturniño. Di tamén que cando se tome a decisión de vendelas se poñerá en coñecemento
de tódolos membros da Corporación.-------------------------------------------------------------------------

8) Manifesta que quere felicitar ós membros da Asociación Vrenza polo traballo que fixe-
ron na Guía de Recursos de Teo.------------------------------------------------------------------------------

9) Pide que se lle faciliten copias dos contratos de limpeza, abastecemento de auga e con-
servación de alumados, e o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe se se lle poden dar, pero que
toma nota e que o consultará.----------------------------------------------------------------------------------

10) Manifesta que ten varios escritos presentados que non se contestaron, por exemplo
un no que solicita datos das axudas e subvencións concedidas en 1997; o Sr. Secretario
respóndelle que hai pouco tempo que se fixo cargo da secretaría do concello e non puido
busca-los datos, pero que intentará darllos en canto lle sexa
posible.--------------------------------------------------------

11) Pregunta polas instalacións da televisión de Teo, xa que ninguén lle dixo como é, nin
onde está o estudio nin nada; o Sr. Alcalde respóndelle que habería que falar coa señora que ten
contratado este asunto para ir ve-las instalacións, xa que están na casa dela; o Sr. Parajó Liñares
opina que se ten un contrato do concello deberíase poder ve-lo sitio, e o Sr. Fandiño dille que
precisamente na presentación da Guía de Recursos de Teo e do libro "Asociacionismo e poder
local en Teo" estaba esta señora e el oíulle invitar a varias persoas a ir ve-lo estudio; di tamén que,
falando da guía de recursos de Teo, o Sr. Parajó felicitou antes á A.X. Vrenza, pero esqueceu
felicitar tamén ó autor do libro "Asociacionismo agrario e poder local en Teo", D. Andrés



Domínguez Almansa; o Sr. Parajó Liñares di que aproveita para facelo agora, e seguindo co tema
da televisión opina que as instalacións desta deberían estar nun local público; o Sr. Alcalde
respóndelle que non necesariamente, xa que esa señora ten contratado o servicio e pode
transmitir desde onde queira sempre que cumpra co contrato e este non diga outra cousa.----------

12) Pregunta se hai prevista algunha recalificación de terreos neste momento, e o Sr.
Alcalde respóndelle que se pensa recalifica-la zona do campo de baile de Cacheiras; que os técni-
cos e el foron falar do Director Xeral de Urbanismo (o anterior Director era reacio ás recalifica-
cións, pero o actual non) e leváronlle varias cousas, entre elas a zona do campo de baile de Ca-
cheiras e a Póboa; o Director Xeral díxolles que era viable aumenta-la edificabilidade da fronte a
cambio da cesión de terreos para o campo de baile. O Sr. Parajó Liñares pregunta que empresa
está encargada de facer este estudio, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos, que cre que
uns señores teñen unha opción de compra dos terreos e presentaron un proxecto; que fan unha
pista de 15 metros de largura con saída á Ribeira e ceden un trozo de terreo onda a muralla de
abaixo para vivendas de protección oficial. Segue dicindo que lle falou tamén ó Director Xeral da
zona dos Catro Camiños, xa que era conveniente non facer aí o polígono industrial que está pre-
visto, senón levalo para Montouto, cara adentro, preto da autopista, co que se evitarían olores,
ruídos e tráfico na zona dos Catro Camiños e poderían quizais no futuro ter acceso directo á
auto- pista; que o Director Xeral lle dixo que isto tamén era viable. Que lle falou tamén das zonas
de Cacheiras e de Vilar de Calo; que os técnicos recolleron os datos e están traballando neste
tema. O Sr. Parajó Liñares manifesta que ve un afán por recalificar todo en Cacheiras, cando hai
zonas en Calo e noutras parroquias que tamén necesitan recalificación, e o Sr. Alcalde
respóndelle que xa dixo que non recorda exactamente de que outras zonas lle falou ó Director
Xeral, pero que xa falou de Vilar de Calo, e que este tema está sen ultimar, polo que se poden
incluír máis; que se o Sr. Parajó sabe doutras zonas pode dar datos, que serán tomados en conta;
que a entrevista do Director Xeral foi unha primeira toma de contacto, e lle dixo que non metera
moitas recalifica- cións xuntas, porque neste caso habería que cambia-las normas urbanísticas; o
Sr. Parajó Liñares dille que, nese caso, se cambien, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso suporía
botar outros sete anos sen que a construcción fose para arriba, e o imposto de obras é unha boa
fonte de ingresos para o concello. O Sr. Parajó Liñares pide se tome en conta o que dixo o Sr.
Otero Cepeda sobre o perigo de que Cacheiras se convirta noutro
Milladoiro.-------------------------------------------------

13) Manifesta que na zona de Oseve hai un camiño que vén de Ames que facía falta
conectalo con Vilaverde, onde está a depuradora; o Sr. Castroagudín pregunta se aquilo non é de
Ames, e o Sr. Parajó respóndelle que o tramo de Ames está todo feito, e que se podería conectar
tamén con Francos e no futuro mesmo poderían pasar por el os autobuses; pide que se estudie
este tema. O Sr. Castroagudín manifesta que se vai face-lo camiño de Francos a Vilaverde, e o Sr.
Parajó Liñares opina que hai que cambiar tamén a ponte.---------------------------------------------

14) Manifesta que o muro do Sr. Castiñeiras segue en pé, a pesares de que no último
pleno se dixo que se ía tirar; o Sr. Secretario respóndelle que descoñecía o expediente, que o
estudiou e llo pasou ós técnicos e que está pendente de que llo devolvan para informalo.-----------

15) Manifesta, en canto ás subvencións concedidas polo concello, que unhas asociacións
levaron poucos cartos e outras máis cantidade aínda que teñen menos actividades que aquelas;
pide que se corrixan estas deficiencias, e di tamén, en canto á concesión de axudas para libros de
texto, que se lle mandaron cartas ós solicitantes que non as obtiveron nas que dicía que a Comi-
sión informativa lles denegara as axudas, cando el non denegou nada; que as cartas digan que foi
a Comisión de Goberno, se queren, pero non a Comisión de Educación. O Sr. Neira Picallo
respóndelle que o expediente contiña unha proposta das que se deberían conceder ou denegar, e
que a Comisión informativa decidíu as que concedía e as que non; o Sr. Alcalde manifesta que a
Comisión concedeu e denegou as axudas, xa fose por unanimidade ou por maioría, pero foi a
Comisión de Educación, que aí a Comisión de Goberno non tivo nada que ver.-----------------------

16) Pregunta canto se leva gastado na obra da masa común de Bamonde, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten datos neste momento.--------------------------------------------------------------



17) Manifesta que na estrada C-541, á altura do supermercado de Cacheiras, está habendo
bastantes accidentes, e pregunta se non se podería facer algo, a pesar de que xa sabe que esa es-
trada non é de competencia municipal; o Sr. Alcalde respóndelle que se podería prohibir virar da
C-541 á pista do cemiterio de Cacheiras, pero iso non faría máis que agrava-lo proble- ma, xa que
os coches irían virar ó Grilo; que o problema real é que os conductores non respectan a limi-
tación de velocidade a 50 km/h que hai nesa zona, pasan a 80 km/h ou máis e prodúcense acci-
dentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Manifesta que nos Tilos, na saída de abaixo, hai uns cartelóns que non deixan ver se
veñen coches de frente; o Sr. Mallo González respóndelle que o concello non ten competencia
neste tema, pero que se lle mandou un escrito á CPTOPV para que estudien este tema. O Sr.
Parajó Liñares manifesta que quizais sería ben poñer un semáforo na saída dos Tilos, coordinado
con outros nas saídas de Parque Montouto e San Saturniño, como ten a urbanización Brandía; o
Sr. Alcalde respóndelle que xa o intentou na CPTOPV e non queren poñer semáforos con pulsa-
dor nin pasos de cebra na estrada. O Sr. Parajó Liñares opina que se llo puxeron á urbanización
Brandía, que ten 60 chalets, poden facelo tamén nos Tilos, que ten 300 vivendas; o Sr. Alcalde
respóndelle que cre que a mellor solución inmediata é abri-la saída de arriba, e que está en
estudio facer ben unha rotonda ou mellor aínda un paso soterrado, o que solucionaría o
problema, pero ten entendido que esta última obra vaise a vintetantos millóns de pesetas. O Sr.
del Árbol pregunta que pasa cos cartelóns, e o Sr. Mallo González repítelle que xa se puxo en
coñecemento da CPTOPV para que tome as medidas oportunas, e que tamén hai uns pinos que
non pertencen ó concello de Teo que impiden a visibilidade. O Sr. del Árbol di que os carteis
están colocados nuns terreos que antes eran da urbanización e agora son municipais, polo que
pensa que o conce- llo ten competencia suficiente para retiralos sen que interveña a CPTOPV, e o
Sr. Alcalde res- póndelle que tomará en conta a opinión do Sr. del
Árbol.-------------------------------------------------

19) Manifesta que a Deputación ten concedida unha piscina para os Tilos, e polo que sabe
o custo de conservación e mantemento das piscinas descubertas é de máis de 4 millóns anuais;
pregunta se non sería ben propoñerlle á Deputación que fagan unha piscina cuberta. O Sr. Alcal-
de respóndelle que xa o fixo, e a Deputación non concede piscinas cubertas, polo que pedíu que
se dimensionase a depuradora para que puidese levar no futuro outra piscina máis, para os nenos,
e que a deixasen preparada para cubrir; que se non hai outra solución e dá tempo, fará que a
cubran, e se non haberá que facelo noutra lexislatura, sexa Alcalde el ou outro; cre que sería moi
bo que os Tilos contase cunha piscina climatizada ademais de cuberta, xa que así poderían usala
durante todo o ano.----------------------------------------------------------------------------------------------

20) Manifesta que as obras do polideportivo de Calo van moi lentas, e o Sr. Alcalde
respóndelle que van lentas, pero van adiante. O Sr. Parajó Liñares di que esa obra debería estar
rematada no ano 1996, o Sr. Alcalde dille que xa está avisado o Sr. Martínez para ir drena-la
entrada, botar asfalto e face-la varanda, e o Sr. Cea di que o constructor xa foi onte traballar alí; o
Sr. Alcalde manifesta que inicialmente botaron zahorra, en previsión dos actos que se ían facer co
gallo do Antroido, e que xa comezaron a face-lo resto da obra.---------------------------------------

21) Pide que se poñan bandas rugosas en Vilaverde, xa que é un sitio estreito, onde os co-
ches entran rápidos e nunha zona onde viven bastantes rapaces; solicita que se instalen bandas
suaves pero que fagan ruído. O Sr. Castroagudín Valladares manifesta que tamén hai que colocar
unhas bandas rugosas na pista da Pedreira.------------------------------------------------------------------

22) Manifesta que o Sr. Teo Amate ten solicitada desde hai tres meses licencia para as-
faltado da zona frontal da leira onde ten unha edificación e aínda non se lle deu, e di que unha
cousa é que ese señor non quixese cede-los terreos para amplia-las beirarrúas da pista do cemite-
rio de Cacheiras e outra cousa que teña dereito á licencia de obras; o Sr. Alcalde respóndelle que



solicitou informe dos técnicos xurídicos, xa que a finca está en zona urbana e non sabe se se lle
pode dar ou non licencia, e que estes aínda non informaron, polo que non se lle puido
responder.-

23) En canto á limpeza dos Tilos, manifesta que o Sr. Sobredo parece un saco sen fondo á
hora de cobrar, pero que non limpa a urbanización; o Sr. Alcalde respóndelle que a función do
Sr. Sobredo é unicamente a conservación dos xardíns, que algúns días se mandaron uns
obxectores de conciencia a limpar,  pero que hai que poñer unha persoa para traballar diaria-
mente na limpeza da urbanización; que no ánimo do equipo de goberno está facelo neste ano,
pero que aínda non sabe se contratar directamente a unha persoa para facer este traballo ou
aumentarlle ó Sr. Sobredo o prezo do contrato e que a poña el.------------------------------------------

24) Pregunta polo expediente das prazas de policía local, e o Sr. Secretario respóndelle
que ten a lista de admitidos feita, pero que mandou o expediente a informe dos técnicos
xurídicos porque agora as denominacións dos permisos de conducir cambiaron e el non sabe a
que clase anterior pertence cada clase nova, co que ten medo de excluír por non cumpri-los
requisitos a al- gún aspirante que teña dereito a presentarse ó exame, e que os técnicos non
informaron aínda.----

25) Pregunta polas instalacións deportivas dos Tilos, e o Sr. Mallo González respóndelle
que o proxecto do polideportivo está pendente da aprobación da Consellería de Deportes, e que
do campo de fútbol non hai nada mentres Concentración Parcelaria non adxudique os
terreos.-----

26) Pregunta que se vai facer nas escaleiras do centro comercial dos Tilos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que se vai facer unha caseta para os contedores de lixo cunha porta corredeira de
ferro, a fin de que estean resgardados, non dean mal olor e non estorben. O Sr. Mallo González
manifesta que antes de fin de ano se pretende facer un aparcadoiro na zona do centro comercial,
fronte ós contedores, para que os coches poidan aparcar en batería; o Sr. Alcalde manifesta que
tamén se quere acondiciona-la zona do parque, respectando as árbores e facendo un muro de
pedra cun tipo mirador e bancos, a fin de evitar aparcamentos en dobre fila.--------------------------

27) Manifesta que se debería remitir unha queixa a Correos, porque o reparto dos Tilos
está funcionando bastante mal, e o Sr. Mallo González respóndelle que xa o fixo por escrito a
A.VV., pero que cre que o problema é que ó carteiro lle ampliaron a zona de reparto.---------------

28) Quéixase da revista do concello, dicindo que hai que botarlle moita cara para facer
unha publicación como esa, que máis que unha revista parece un panfleto; o Sr. Alcalde respón-
delle que ese é o criterio do Sr. Parajó.-----------------------------------------------------------------------

Toma por último a palabra o Sr. Gacio Tarrío, e:--------------------------------------------------
1) En canto ó retraso na remisión da convocatoria da sesión, manifesta que non ten

importancia, porque un imprevisto pode suceder en calquera momento, pero pídelle ó Sr. Alcalde
que faga propósito de enmenda para o futuro, xa que ó recibila tarde non lles dá tempo ós mem-
bros da oposición de prepara-lo pleno.-----------------------------------------------------------------------

2) En canto ó roubo da base de datos do concello, opina que quizais sexa o momento de
cambiar todo o equipo informático, xa que polo que se ve non hai repostos; o Sr. Secretario res-
póndelle que si hai repostos, o que non hai é a propia máquina, e o Sr. Fandiño Pazos dille que o
cambio dos equipos ocasionaría un problema co software.------------------------------------------------

3) Pregunta sobre a capacidade da depuradora de Recesende, e o Sr. Alcalde respóndelle
que está dimensionada para os chalets da zona de arriba, para os que se poidan facer nesa parte e
para as casas que non verten para o outro lado, mentres non veña a rede xeral. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que esa zona dá mal olor, e o Sr. Alcalde respóndelle que está sobre este tema, e que se
o plano parcial da zona de Pedrouso non vai adiante pódese face-la depuradora noutro lado para
que os veciños non sufran malos olores. O Sr. Gacio Tarrío pregunta se hai convenio co plano
parcial de Pedrouso, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, pero que se cadra tardan moito en urba-
nizar; o Sr. Gacio Tarrío opina que se lle pode dicir ós promotores que urxe face-lo alcantarillado
nesa zona e que, como ten só catro anos de prazo para executa-lo plano parcial, pódeselle pro-
rroga-lo prazo de execución a cambio de que fagan antes o alcantarillado e se poida enganchar



nel; desta maneira poderíanse investir noutro lado os cartos destinados á depuración desta
zona.--

4) Pregunta se hai proxecto ou avaliación da obra de alargamento da estrada de Vilar de
Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que hai un proxecto de D. Gilberto Rodríguez Rodríguez que
recolle medicións, fincas afectadas, propietarios destas e todo, pero que o que se fixo agora foi
ocupa-los terreos coa pá e nivelalos, a fin de que os donos non se volvan atrás; que o importe da
obra supera os límites de contratación fixados para a Comisión de Goberno, pero que o único
que trata de facer agora é pasa-los tubos; que se gastaron sobre 4 millóns de pesetas no que se
leva feito desta obra, pero que a Comisión de Goberno non pode contrata-lo resto dela, polo que
vai necesita-lo apoio da oposición municipal. O Sr. Gacio Tarrío pide que se faga unha avaliación
exacta para que o pleno poida aproba-las obras, e o Sr. Alcalde dille que ata agora se trataba só
de explanar e botar unha pouca zahorra; que para poder alarga-la pista só tivo problemas con
dous propietarios de fincas: "Almacenes Carrero" e outro señor da zona de abaixo que deu moi-
tas voltas, porque quería que se lle fixese un papel da cesión do terreo, despois quería que se lle
fixese un muro novo (cousas ambas ás que se accedeu), ó final di que lle dá igual a largura da es-
trada, que el quere estar tranquilo e non ter ruídos de coches á beira da porta... e outro problema
que hai é a casa do Sr. Regueiro, que fai un "tapón" xusto antes da curva do Bar Novo e habería
que tirar unha parte, para o que se pedíu unha subvención que aínda non concederon. O Sr.
Gacio Tarrío pregunta se se está metendo xa o alcantarillado na zona que se está alargando, e o
Sr. Al- calde respóndelle que si, e que tamén está metida a liña eléctrica, que vai soterrada, pero
que as arquetas da electricidade ten que facelas o concello porque FENOSA non as fai, e que se
fixo tamén a canalización de auga do Bar Novo por diante do Bariloche e se fixeron pasos de
auga e alcantarillado onda o Bar Novo, pero alí xurdiron problemas coas mangueiras da auga dos
veciños, que quedan debaixo do asfalto e queren que se lles substitúan por outras novas; ofrecéu-
selles abri-las gabias e que eles pasaran os tubos, e estáse facendo unha avaliación do que custa
substituí-las mangueiras, cousa que se levará a cabo se é factible. O Sr. Gacio pide que, unha vez
estea feita a avaliación da obra, se lle diga ós membros do pleno o que se leva gastado nela e o
custo total; o Sr. Alcalde reitera que mandou comeza-la obra porque era importante ocupa-los
terreos, para non ter que estar negociando tódolos días cos veciños, e que a seguinte fase non
pode ser aprobada pola Comisión de Goberno porque excede das súas competencias.---------------

5) En canto ás beirarrúas da pista do cemiterio de Cacheiras, pregunta se non se vai tomar
ningunha medida nin se vai negociar co Sr. Teo Amate para que deixe o terreo para facelas na
fronte da súa leira; o Sr. Alcalde respóndelle que xa foi alí cos veciños, e que o Sr. Teo dixo ó
principio que cedía os terreos, pero que despois cambiou de opinión e mesmo puxo uns pilotes e
unhas cadeas para que non aparcaran alí as máquinas; pensa que a única solución vai ser expro-
piarlle os metros necesarios. O Sr. Parajó pregunta canto terreo se colle nesa zona para
alargamento da pista e para as beirarrúas, e o Sr. Alcalde respóndelle que sete metros desde o
eixe da pista contra a parte de arriba, e nada contra abaixo porque hai valados; o Sr. Parajó Liña-
res manifesta que non ve lóxico que a uns lles collan sete metros e a outros nada, e o Sr. Alcalde
dille que quen queira construír na zona de abaixo vai ter que deixar igual os sete metros e urba-
nizar pola súa conta, pero que o equipo de goberno non é partidario de tirar valados, sempre que
se poida evitar, porque custa moitos cartos repoñelos. O Sr. Parajó Liñares dille que el tiraríaos, e
o Sr. Gacio Tarrío móstrase partidario de seguir intentando negociar co Sr. Teo; o Sr. Alcalde
respóndelle que o intentou e foi imposible.------------------------------------------------------------------

6) Manifesta que o outro día lle preguntou ó técnico pola segunda fase do abastecemento
de augas (que collía todo Cacheiras e parte de Calo) e lle respondeu que estaba case rematada,
mentres que, segundo el cría, faltaba a parte de Balcaide para abaixo; entón xuntáronse tódolos
concelleiros de Calo, viron o proxecto e resulta que faltan nel as reposicións, polo que a contrata



non tiña por que facelas, e loxicamente fíxoas, co que resulta que se acabaron os cartos e esa
zona quedou sen auga; que o Sr. Alcalde dixo que ía ter unha reunión con persoal da CPTOPV, e
pregúntalle que se falou nela. O Sr. Alcalde respóndelle que estivo na reunión e os técnicos da
Consellería dixéronlle que ían falar co Conselleiro, facer unha avaliación do que falta e retoma-lo
tema por completo; que lle avisarían un día destes (cousa que aínda non fixeron). O Sr. Gacio
Tarrío manifesta que do ramal D, que custa uns 45 millóns de pesetas, debe estar feita unha
terceira parte aproximadamente, e pregunta se hai algunha maneira de consegui-los 30 millóns de
pesetas que faltan para rematalo; pregúntalle tamén ó Sr. Alcalde se está disposto a asumir os 15
millóns de pesetas que se meteron en reposicións en prexuízo das obras nunha parroquia en
concreto, na de Calo. O Sr. Alcalde respóndelle que vai intentar por tódolos medios de conseguir
cartos para isto, e se non os consegue terá que poñelos o concello. O Sr. Gacio Tarrío pregúntalle
se se compromete a investir hasta 15 millóns do presuposto municipal nesta obra en caso de que
non os poida conseguir por outro lado, e o Sr. Alcalde respóndelle que si se compromete, pero
que primeiro vai intentar conseguilos, e que tan pronto estea feita esa avaliación vai ir á Coruña
falar cos enxeñeiros do MOPU para ver por onde o teñen que pasar e pedirálle ós veciños que
deixen pasa-los tubos xa pola liña de edificación. O Sr. Gacio Tarrío pide que o compromiso do
Sr. Alcalde sexa para este ano, e este respóndelle que primeiro vai intentar consegui-los cartos
por outros lados, pero que se se compromete para este ano.----------------------------------------------

7) Manifesta que lle quere da-las gracias á Asociación "O Grelo" por facer unha obra que
o equipo de goberno non foi quen de levar a cabo; que quizais o sitio onde se puxo o
monumento non é o máis axeitado, pero quere agradecerlle que tivese a deferencia de facer por
este concello algo que os seus dirixentes non foron capaces de
facer.---------------------------------------------------

8) Pregunta polos chalets de Montouto, e o Sr. Alcalde respóndelle que está interposto un
contencioso que conlevaba unha orde de paralización, pero o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia non o aceptou así e non sabe nada máis do tema.-------------------------------------------------

9) En canto ó servicio de bombeiros, pregunta se non habería maneira de promover unha
mancomunidade para este tema, ou ben asinar un convenio co concello de Santiago ou alomenos
negociar que nos cobren unha cota mensual a cambio da prestación do servicio, xa que ten
enten- dido que cada saída dos bombeiros custa 500.000 pts.; o Sr. Alcalde respóndelle que a
relación cos bombeiros de Santiago é moi boa, ata o punto de que o outro día houbo un incendio
en Mon- touto e non tivo que chamalos, chamárono a el e cando chegou a Montouto xa estaban
entrando dous coches de bombeiros; que haberfá que paga-lo que haxa que pagar, pero viñeron
moi rápido. O Sr. Neira Picallo opina que a nave non ten problema, porque está asegurada, que o
peor son as casas particulares que non solen ter seguro. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que sería bo
que a televisión de Teo se usase para cousas como conciencia-la xente de que debe asegura-las
casas, e pide que se intente buscar unha solución para abarata-lo custo do servicio de bombeiros.
O Sr. Alcalde manifesta que precisamente o outro día tivo unha reunión con persoal da
Deputación e con dous concelleiros de Santiago para trata-lo tema da depuradora dos Tilos, xa
que queren en- ganchar a ela o alcantarillado do Outeiro, e tocaron de pasada o tema dos
bombeiros, e o Sr. Gacio Tarrío pide que se insista neste tema e se negocie a ver se se chega a un
acordo razonable. O Sr. Parajó Liñares manifesta que é importante que se deixen moitas bocas de
rego, xa que a xente se queixa de que son insuficientes, e son moi necesarias á hora dun
incendio, para que os bombeiros, os grupos de pronto auxilio ou as tanquetas poidan coller
rapidamente auga; o Sr. Alcalde dille que o día do incendio lle preguntou ó Sr. Casiano onde
estaban as bocas de rego de San Saturniño, para coller auga nelas, e este respondeulle que era
mellor carga-la auga no hotel dos Tilos, como así se fixo; coincide co Sr. Parajó en que as bocas
de rego son moi importantes, e tamén os corgos coma o de Raxó, á hora de apagar un
incendio.--------------------------------------

10) Manifesta que o contrato da liña de autobuses dos Tilos remata en abril, e que será
ben pensar que se fai; o Sr. Alcalde respóndelle que non é partidario de cambiar de empresa,
senón máis ben de aumenta-lo servicio. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que el tamén é partidario de



aumenta-lo servicio, e di que primeiro se pode negociar co contratista actual para ver de aumen-
ta-lo servicio, e se non se chega a acordo tratar con outras empresas; pide que non saian prexudi-
cados os veciños dos Tilos neste asunto, e que se negocie o tema antes de que remate o contrato.-

11) Pregunta se se estudiou o custo do bono-bus para as persoas da terceira idade, e o Sr.
Alcalde respóndelle que aínda estudiándoo e avaliándoo, ó concello de Ames fóiselles da man
este tema, porque todo o mundo usaba os bonos xa que os conductores dos autobuses non
miran a identidade dos pasaxeiros que os usan. O Sr. Gacio Tarrío opina que se pode facer un
estudio das viaxes que fan mensualmente as persoas da terceira idade e darlle os bonos que
correspon- dan, e despois se fan máis que as paguen eles; o Sr. Alcalde respóndelle que se pode
estudiar novamente o tema, pero parécelle que ten un custo elevadísimo. O Sr. Neira Picallo
manifesta que, polas contas que acaban de face-lo Sr. Fandiño e mais el, con cinco viaxes
mensuais para cada persoa da terceira idade deste concello o custo do bono-bus elevaríase a 32
millóns de pesetas anuais, e o Sr. Gacio Tarrío pide que se volva a estudiar máis detidamente este
tema e di que tamén se lle podería dar a cada ancián un talonario polas viaxes que se estime que
fará du- rante todo o ano, e unha vez que o esgoten que paguen eles o resto das viaxes que fagan.
O Sr. Alcalde respóndelle que estudiará o
tema.-------------------------------------------------------------------

12) Pregunta se o concello de Ames conectou xa co abastecemento de auga de Teo, e o
Sr. Alcalde respóndelle que cre que non,  e que hai un contador posto para controla-lo volume de
auga que gaste Ames. O Sr. Mallo González manifesta que o paso da auga está pechado, e que
antes de subministrarlla hai que asinar un contrato; que se perderon uns litros de auga e que,
postos en contacto co concesionario, fora que se abrira o paso de auga a Ames para proba-las
instalacións. O Sr. Alcalde manifesta que a única saída de auga que hai para Ames é a que pasa
polo contador, e o Sr. Mallo fai constar que se os de Ames abren o paso de auga cortaráselle ata
que estea asinado o contrato. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que hai que fixa-lo prezo da auga, e o
Sr. Alcalde respóndelle que hai que falar con Aquagest para sabe-lo custo da auga e despois
engadirlle a ganancia que corresponda.-----------------------------------------------------------------------

13) Pregunta pola sinalización do concello, que ten entendido custa 14 millóns; o Sr.
Alcalde respóndelle que custa máis, sobre 26 ou 27 millóns de pesetas, que chamou á empresa
para saber cando comezaban a poñela, pero que non concretaron; que trouxeron ó concello o
pro- xecto, onde se lle corrixiron os erros de toponimia, e tamén levaron unha copia do
nomenclátor para que os nomes dos lugares vaian correctos. O Sr. Gacio manifesta que, daquela,
non terán moita desculpa se os sinais conteñen erros na
toponimia.-------------------------------------------------

14) Pregunta se está funcionando a depuradora dos Verxeles, e o Sr. Alcalde respóndelle
que xa está para comezar e que mandou facer un bando para que a xente se enteire do que ten
que facer para conectarse ó abastecemento de auga e ó alcantarillado; o Sr. Secretario informa de
que a aprobación dos prezos das conexións lle corresponde ó pleno. O Sr. Alcalde manifesta que
se pedirán presupostos, e que Aquagest se faría cargo do prazo de garantía (un ano) aínda que se
estea prestando o servicio. O Sr. Gacio Tarrío pregunta se o Sr. Andrade arranxou o alcantarilla-
do de Ribeira-Feros, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que o expediente está para levar ó pleno,
e que Aquagest fixo un informe no que especifica que hai filtracións, pero non por culpa do
estado da obra, senón porque a tubería é de formigón en vez de ser de PVC. O Sr. Gacio
pregunta cando comezarán a funcionar estas instalacións, e o Sr. Alcalde respóndelle que moi
pronto; o Sr. Gacio pregunta se será o mes que vén, e o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe
cando, pero
axiña.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



15) Manifesta que ten entendido que os camiños da concentración parcelaria de Cachei-
ras-Recesende estarán feitos para o ano 2004, e pregunta que xestións se fixeron e cales se van
facer. O Sr. Alcalde respóndelle que pedíu cita para unha entrevista co novo Conselleiro, e lle
dixeron que a cita tiña que concertala a través do Delegado Provincial da Consellería, xa que
acaba de tomar posesión do cargo e se lle fai moito recibir ós Alcaldes, que son moitos; que por
isto vai ir falar primeiro co Delegado Provincial.-----------------------------------------------------------

16) Manifesta que no pleno anterior pedíu unha relación das asociacións que existen no
concello, e que aínda non se lle deu; o Sr. Mallo González respóndelle que está na guía de recur-
sos de Teo, e o Sr. Gacio Tarrío dille que, ademais dos nomes, quere os domicilios e actividades
de cada unha. O Sr. Secretario respóndelle que toma nota e que lla mandará.-------------------------

17) Pregunta cantos cartos van investidos na obra do edificio da antiga escola das
Galanas, canto falta e que se vai facer; o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe o que se investíu
na obra, xa que a fixeron os obreiros municipais, que falta poñe-las ventás (das que xa hai presu-
postos), as reixas, o piso de abaixo, a fosa séptica e asfaltar arredor. O Sr. Gacio Tarrío pregunta
que uso se lle vai dar, e o Sr. Alcalde respóndelle que unha parte se lle cederá en precario a unha
asociación de minusválidos para que monten un taller ocupacional e a outra parte se lle cederá á
A.VV., ademais de usa-lo edificio para algún curso que haxa que impartir.----------------------------

18) Manifesta que o outro día foi a Campos, para visita-lo local social, e no camiño viu un
contedor de lixo do concello dentro dunha finca particular, cre que propiedade dun pintor; o Sr.
Mata respóndelle que debe ser en Vilariño, pero que el sempre viu o contedor fóra da finca. O Sr.
Alcalde manifesta que tal vez o moveron os gamberros, que tamén queimaron un contedor en
Cruces e outro na Florida e na mesma noite romperon os cristais da marquesina de Reis. O Sr.
Gacio Tarrío pide que se mire o tema dese contedor, porque non sabe se o seu sitio é realmente
aquel e os veciños van alí a bota-lo lixo, se o cambiou calquera gamberro ou se foi o dono da
finca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19) Pregunta se realmente hai algo feito dos presupostos deste ano, e o Sr. Alcalde
respóndelle que si, que o equipo de goberno está traballando neles e que de momento está
prorro- gado o de 1997; o Sr. Gacio Tarrío manifesta que quedaría contento se se levasen en maio
ó pleno, e o Sr. Alcalde respóndelle que se levarán tan pronto estean
feitos.-----------------------------

20) Pregunta polos destellantes que están solicitados para Luou e Oseve, e o Sr. Alcalde
respóndelle que están para poñer, e que o outro día viñeron ve-la maneira de mete-la electricida-
de para eles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21) En canto ó estudio da televisión de Teo, pregunta se realmente se poden ir ve-las
instalacións; o Sr. Fandiño respóndelle que, como xa dixo, oíu como a señora que ten o contrato
invitaba a varias persoas a ve-lo estudio. O Sr. Gacio Tarrío opina que se debe dicir onde está, xa
que a xente debe sabelo, e o Sr. Alcalde respóndelle que pensou que o sabían tódolos concellei-
ros, xa que o contrato foi adxudicado polo pleno. O Sr. Gacio Tarrío pregunta por que canle
emite, e o Sr. Alcalde respóndelle que aínda está en probas e que está tratando de conseguir uns
repetidores que custan sobre 5 millóns para aumenta-la cobertura, e que tan pronto estea en
condicións de emitir se poñerá en coñecemento de todos.-------------------------------------------------

22) Manifesta que en Calo hai unha zona urbanizable entre Carballal e Fixó, onde se
poden construír unhas 400 vivendas, que non pode ir adiante porque está sen servicios como
auga e alcantarillado; o Sr. Alcalde respóndelle que o abastecemento de auga e o alcantarillado
son dous temas preferentes para o equipo de goberno, e o Sr. Gacio Tarrío manifesta que hai que
potencia-las zonas urbanizables aínda que para isto "haxa que mollarse", e facelo pronto; o Sr.
Alcalde respóndelle que hai que facelo, pero pouco a pouco, porque hai que atender outros temas
como o asfaltado das pistas (a xente quéixase dos baches); que prefere esperar a que haxa unha
depuradora nesa zona antes de face-lo alcantarillado, que se están investindo moitos cartos en
Calo, non é precisamente unha parroquia olvidada, e hai que pensar noutras como Luou e Rarís
que están levando menos.---------------------------------------------------------------------------------------



23) Manifesta que na N-550, á altura das Viñas, hai un letreiro que di "Concello de
Ames", cando aquela zona é de Teo, xa que Ames non comeza ata máis arriba de "Almacenes
Villaverde"; pide que se tomen as medidas necesarias para que se corrixa este erro. O Sr. Alcalde
pídelle ó Sr. Secretario que tome nota para pedir que se coloque o letreiro no sitio correcto.-------

24) Manifesta que nas cercanías do lavadeiro de Chaves un veciño plantou coles e púxoas
non só na súa leira, senón que invadíu medio metro da masa común que hai alí; o Sr. Alcalde res-
póndelle que cre que esa masa común é a que medíu o périto Sr. Naveira, e pídelle ó Sr. Secreta-
rio que tome nota deste tema para solucionalo.-------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que, acolléndose ó artigo 33 do Regulamento Orgánico
municipal, propónlle ó pleno a inclusión na orde do día, pola vía de urxencia, de tres puntos,
relativos a obras no polideportivo de Calo, axudas para libros de texto e vivendas sociais.---------

O pleno do concello, por oito votos a favor e sete en contra, sendo o número legal o de
dezasete e de asistentes o de quince, acorda a inclusión na orde do día dos asuntos citados.--------

Neste momento saen da sala os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. José Luis
Mallo González.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- OBRAS NO POLIDEPORTIVO DE CALO .- O Sr. Parajó Liñares dá conta da súa
proposta, que consiste en que no prazo de dous meses se invistan 10 millóns de pesetas, aparte
do que xa foi aprobado, en obras no polideportivo de
Calo.--------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que estaría de acordo en que o pleno aprobase
completa-las obras que faltan para remata-lo polideportivo e que se fixese dentro deste ano, e o
Sr. Gacio Tarrío di que está de acordo co Sr. Otero Cepeda, rogándolle ó Sr. Alcalde que non se
espere ata o mes de decembro para face-las obras. O Sr. Alcalde respóndelles que o seu grupo
votou en con- tra da inclusión deste asunto na orde do día porque xa o contratista Sr. Martínez
ten orde de fa- ce-las obras, e o Sr. Cea Ferreiro manifesta que onte estaba xa esa empresa
traballando alí. O Sr. Tallón Rego maniféstase partidario de rematar este polideportivo antes de
face-lo dos Tilos, xa que recorda que nunha ocasión tivo que retrasarse o polideportivo de Calo
para investi-los cartos no dos
Tilos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda remata-las obras do polideportivo de Calo dentro deste ano, investin-
do nelas a cantidade que sexa necesaria a maiores do presupostado.------------------------------------

Neste momento entran na sala os concelleiros Sres. Neira Picallo e Mallo González.-------

4.- AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO .- O Sr. Parajó Liñares manifesta que a súa
proposta é que o próximo martes se reúna a Comisión de Educación para adxudicar outros 5 mi-
llóns de pesetas en axudas para libros de texto, xa que as que se concederon son de importe insu-
ficiente e moita xente que as necesitaba quedou sen elas.-------------------------------------------------

O Sr. Secretario advirte que as axudas que se pagaron en xaneiro procedían no
presuposto de 1997, xa que se fixera unha retención de crédito para elas, pero que ese ano
rematou e as que se adxudiquen agora serán con cargo ós presupostos de
1998.-------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo votou en contra da inclusión deste asunto na
orde do día porque as axudas para libros que se deron foron adxudicadas pola Comisión de Edu-



cación, da que o Sr. Parajó é membro, polo que puido alegar no seu momento o que estimase
oportuno; o Sr. Parajó Liñares respóndelle que xa o fixo, e o Sr. Alcalde dille que se a Comisión
decidiu por maioría non vén a nada que o Sr. Parajó queira, por si só, rectificar agora a decisión
dela.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que aprazará o seu voto ata escoitar ós portavoces dos res-
tantes grupos políticos.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que a súa postura neste asunto será a abstención.--------------
O Sr. Gacio Tarrío solicita do Sr. Parajó que lle dea máis datos, como por exemplo que

tipo de axudas quere que se concedan e a que persoas con dereito a elas se lle denegaron.----------
O Sr. Neira Picallo manifesta que, para concede-las axudas, se fixo un baremo onde con-

taban, entre outros parámetros, o número de persoas que conviven na vivenda, os ingresos des-
tas e o número de fillos, por exemplo, e despois o que se fixo foi aplica-lo baremo, pero que sem-
pre hai xente que consegue enganar e leva a axuda sen ter tanta necesidade, e sen embargo outros
superan o mínimo esixido e sen embargo necesítanas.-----------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregúntalle ó Sr. Parajó Liñares a quen se lle darían estas novas axu-
das, e o Sr. Mallo González respóndelle que, polo criterio do Sr. Parajó, a tódolos que as solici-
tasen. Manifesta que as axudas deberíanselle dar a menos xente e por maior importe, xa que a
concesión de becas non é función do concello, senón da Consellería de Educación; que o conce-
llo debe soamente darlle unha axuda ós máis necesitados, e que por iso non se lle debe da-la
mesma cantidade ós que teñen menos ingresos que ós que teñen máis, ou ós que teñen dous
fillos que ós que teñen catro. O Sr. Parajó Liñares pregunta por que se lle deu a axuda a unha
familia en concreto que supera con moito os ingresos fixados no baremo, e o Sr. Mallo González
respón- delle que foi un caso de ocultación de datos, e que está en estudio para ver que medidas
se to- man. O Sr. Tallón Rego manifesta que é difícil coñecer cada caso en concreto, e di que
sabe dunha familia que obtivo unha axuda para libros tendo uns ingresos totais de 465.000
pts/mes; opina que estes casos non se darían se se fixese un bo labor de investigación de tódolos
solicitan- tes. O Sr. Mallo González dille que é imposible, cos medios que ten o concello
actualmente, facer ese traballo para 2.000 expedientes, e o Sr. Tallón Rego opina que nese caso é
mellor non da-las axudas. O Sr. Mallo González repite que o ideal sería darllas a menos xente e
por maior
importe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o ideal sería que o pleno acordase que a Comisión de
Educación celebrase sesión para revisa-los expedientes dos solicitantes que quedaron sen axuda
tendo dereito a ela, e se hai que dar dez ou doce máis se lle concedesen agora; o Sr. Alcalde res-
póndelle que iso xa se ten feito máis veces e que ese é tamén o sentir do equipo de goberno; fai
constar que en anos pasados fíxose así sen que o pleno tivese que acordar nada, pero que nin ve
lóxica a proposta do Sr. Parajó nin o concello ten presuposto para atendela.---------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que quere cambia-la súa proposta e o Sr. Alcalde respón-
delle que non pode facelo, xa que a meteu por vía de urxencia; entón, o Sr. Parajó Liñares mani-
festa que a retira.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego insiste en que todo o problema parte da investigación dos datos dos ex-
pedientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda que a Comisión de Educación celebre sesión o próximo luns a fin de
examina-los expedientes das axudas denegadas e proceda á adxudicación de axudas a aqueles
solicitantes que estime teñen dereito a elas.-----------------------------------------------------------------

5.- SOLICITUDE  DE VIVENDAS SOCIAIS .-  O Sr. Parajó Liñares manifesta que a
súa proposta consiste en que o pleno acorde remitirlle á Xunta de Galicia un oficio solicitando se
concedan vivendas de protección oficial para este concello.----------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo votou en contra da inclusión deste asunto na
orde do día porque para pedir vivendas hai que ofertar terreos, e precisamente está pendente de ir



ó notario coa señora que lle vendeu a leira ó concello a fin de formaliza-la adquisición e poder ir
xa á Xunta ofertando a finca, polo que a proposta do Sr. Parajó lle parece ilóxica e sen sentido.---

O Sr. Tallón Rego maniféstase a favor da proposta do Sr. Parajó se vai servir para axiliza-
-la construcción das vivendas sociais, e o Sr. Neira Picallo respóndelle que basta que non sexa
contraproducente, porque poden darlle para atrás por non cumpri-los requisitos e que Teo quede
sen as vivendas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda móstrase a favor da proposta do Sr. Parajó, e tamén o Sr. Gacio
Tarrío, quen opina que non é necesario oferta-los terreos para solicita-las vivendas; opina que a
petición servirá para que teñan en conta a este concello á hora da adxudicación de vivendas.------

O Sr. Parajó manifesta que lle parece grave que un tenente de alcalde diga que na Xunta
van tira-la proposta á papeleira por vir do PSOE, e o Sr. Neira respóndelle que non dixo iso,
senón que esta proposta, ó non leva-la oferta dos terreos, pode facer que boten abaixo a xestión
do concello.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego pregunta se o concello tiña solicitadas por escrito as VPO, e o Sr.
Alcalde respóndelle que non, que soamente estaban pedidas de palabra, en entrevistas mantidas
co Director Xeral de Vivenda; o Sr. Tallón Rego opina que, se non estaban pedidas por escrito, se
poden solicitar agora, e se estaban pedidas pódese reitera-la petición. O Sr. Alcalde manifesta que
o seu grupo votará a favor da proposta do Sr. Parajó, matizando que as vivendas xa as pedira o
equipo de goberno.--------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda solicitar da Xunta de Galicia a adxudicación de vivendas de
protección oficial para este concello.-------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.



 

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO
PLENO DO CONCELLO  O DÍA 30 DE
MARZO DE
1998.-----------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a trinta
de marzo de mil novecentos noventa e oito.---------

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia dos dezasete
membros que o compoñen e que se citan na
marxe, a fin de celebra-la sesión extraordinaria
convocada para este
día.----------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido a coñecemento e reso-
lución dos asuntos incluídos na seguinte ------------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTE-
RIOR .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó

borrador da acta da sesión anterior, que foi distribuído coa convocatoria da actual.---------------
O Sr. Tallón Rego manifesta que no punto 1 da súa intervención en "Rogos e pregun-

tas", onde di "...había sobre 500.000 pts. para facer esta obra e mais outra en Solláns..." debe dicir
"... había sobre 5.000.000 pts. para facer esta obra e mais outra en Solláns...".------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez rea-
lizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------

2.- OFERTA DUNHA LEIRA  PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS DE PRO-
TECCIÓN OFICIAL .- Dada conta do expediente que se tramita para solicitar da Xunta de
Galicia a construcción de vivendas de protección oficial neste concello, o Sr. Alcalde manifesta
que cómpre ofertarlle á Dirección Xeral de Vivenda os terreos para a construcción das vivendas,
propoñendo que o pleno acorde ofrecerlle a finca nº 1117 do P.X.C.P. de Calo, adquirida polo
concello para ese fin.--------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta se se lle mandou á Xunta de Galicia unha carta solicitando
a construcción de V.P.O. neste concello, tal como se acordou no pleno anterior; o Sr. Secretario
respóndelle que si, e o Sr. Parajó pide que se lle facilite unha copia dela.------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------------
1º.- Ofertarlle á Dirección Xeral de Vivenda da Xunta de Galicia, para construcción de

vivendas de protección oficial, a finca nº 1117 do P.X.C.P. de Calo, propiedade deste concello, e
que se describe así: "Rústica.- Número 1117 do P.X.C.P. de San Xoán de Calo, concello de Teo.-

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín J. Noriega Romaguera
D. Mariano Sinde Pereiro
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



Terreo dedicado a prado e labradía ó sitio de Porto. Linda: Norte, Dolores Mirás Franco (1110);
Sul, Manuela Carollo Edreira (1118); Leste, camiño; e Oeste, Amalia Torres Abelleira (1116) e
Manuel Carollo Edreira (1118), regato no medio. Ten unha extensión superficial de dez áreas e
sesenta centiáreas.- Indivisible.". Perténcelle por compra a D. Fernando Freire Seijas e Dª María
Manuela Camino García en data 26-03-98 ante o notario de Padrón D. Francisco León Gómez.---

2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

3.- COMPRA DUNHA LEIRA  PARA CONSTRUCCIÓN DUN ALBERGUE .- O Sr.
Alcalde dá lectura a unha carta de data 4 dos actuais remitida polo Excmo. Sr. Presidente da
Xunta de Galicia, na que lle comunica que este Organismo, a través da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, aprobou a construcción dun albergue de peregrinos neste con-
cello, polo que debe cedérselle o terreo necesario, a ser posible antes dun mes a fin de que o
albergue poida estar construído antes do ano santo de 1999.----------------------------------------------

Segue dicindo o Sr. Alcalde que o equipo de goberno estivo buscando leiras pola zona do
camiño portugués e mais pola rota do mar de Arousa e Ulla; que fixeron varias xestións e houbo
algunhas propostas, das que a mellor foi a de Dª María Lamas Castelao, que oferta as fincas
números 1947 e 1948 do P.X.C.P. de Calo no prezo de catro millóns cincocentas mil pesetas.
Manifesta que, se o pleno está conforme, pódese acordar xa a compra das fincas e a súa cesión á
Xunta de Galicia, para evitar perder tempo en leva-lo expediente de novo a un pleno futuro.-------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que lle parece ben compra-las fincas, pero que non sabe co-
mo vai funcionar despois o tema do albergue, que supón que se asinará un convenio coa Xunta
de Galicia para o mantemento e limpeza deste. O Sr. Secretario respóndelle que falou con algúns
concellos que teñen albergues de peregrinos, e teñen asinado un convenio co Xacobeo, quen se
encarga do mantemento e da limpeza, polo que cre que o concello non vai gastar nada nestes
conceptos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego opina que o que poida custa-la leira non ten importancia, o malo sería
que o concello tivese que pagar despois mantemento e limpeza; o Sr. Secretario repítelle que,
segundo lle dixeron noutros concellos, cre que non se gasta nada nisto, xa que o asume o
Xacobeo mediante convenio; que o que non souberon dicirlle é se despois dun certo período de
tempo a propiedade do albergue revirte no concello. O Sr. Gacio Tarrío entende que a propiedade
do albergue é do concello desde o primeiro momento, e non se mostra partidario de ceder xa os
terreos debido a que os datos que hai sobre mantemento e limpeza non se saben directamente da
Xunta de Galicia, senón doutros concellos; o Sr. Alcalde respóndelle que as condicións para o
albergue de Teo deben ser iguales que para o resto dos albergues, e o Sr. Secretario dille que iso
se saberá unha vez construído o albergue, cando pasen o convenio para asinalo. O Sr. Alcalde
manifesta que luchou moito para consegui-lo albergue para Teo, xa que non querían concedelo
porque hai un en Padrón e se estimaba que o tramo Padrón-Santiago é unha distancia que os
peregrinos poden cubrir nun día, polo que lle dicían que non era necesario albergue en Teo, pero
que ó final conseguíuno e haberá que adaptarse ás condicións que digan, que non teñen por que
ser distintas das dos outros concellos. O Sr. Gacio Tarrío pide que no momento da sinatura do
convenio se estudie este tema, e o Sr. Tallón opina que hai que enteirarse antes. O Sr. Alcalde
manifesta que non será tan malo contar cun albergue, cando tódolos concellos queren telo.--------

O Sr. Tallón Rego maniféstase a favor da compra da finca, pero opina que habería que
enteirarse das condicións de mantemento e limpeza antes de cedela, e o Sr. Otero Cepeda mani-
féstase tamén a favor da compra das fincas ofertadas por Dª María Lamas Castelao.-----------------

O Sr. Parajó Liñares opina que a construcción do albergue pode ser rendible para Teo,
aínda que as leiras lle parecen caras e o sitio non o máis axeitado; manifesta que, de todos
modos, apoiará a compra das fincas por tratarse dun asunto que promocionará a este concello.----

O Sr. Gacio Tarrío opina que quizais houbese que intentar outras xestións, pero que o
tempo foi pouco e o prezo das leiras non lle parece fóra de lugar. Maniféstase a favor da compra
destas, que están en zona urbana e nas que se podería mesmo construír dúas vivendas, pero



pensa que se deberían estudia-las condicións do convenio antes de
cedelas.-----------------------------------

O Sr. Tallón móstrase de acordo coa postura do Sr. Gacio Tarrío, e o Sr. Parajó Liñares
maniféstase favorable á compra das fincas e á cesión destas para a construcción do albergue.------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que votará a favor de ambas cousas se se fai constar que o
convenio debe ser como os dos outros concellos.-----------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego opina que cando o Sr. Fraga Iribarne lle mandou a carta ó Alcalde xa
puido mandar tamén un borrador do convenio, para que o concello soubese en que condicións se
fará o mantemento e a limpeza do albergue e puidese decidir xa sobre a cesión das fincas.---------

O Sr. Secretario manifesta que se pode facer constar como condición para a cesión que o
convenio sexa redactado nos mesmos termos cós dos outros concellos.--------------------------------

O Sr. Otero Cepeda opina que quizais se tardou en comezar a traballar neste tema, e o Sr.
Alcalde respóndelle que se comezou en canto se soubo que concedían o albergue, pero que con-
segui-las leiras levou moito tempo e moito traballo. O Sr. Gacio Tarrío pide que se desbroce o
resto do Camiño, e o Sr. Castroagudín respóndelle que xa está sobre iso.------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezasete membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Adquirirlle a Dª María Lamas Castelao, no prezo total de catro millóns cincocentas
mil pesetas, as dúas fincas que a continuación se describen:----------------------------------------------

a) "Rústica. Finca nº 1947 do P.X.C.P. da zona de San Xoán de Calo (A Coruña).= Terreo
dedicado a prado e labradío, ó sitio de "Balado", concello de Teo.= Ten unha estensión
superficial de dúas áreas e noventa e cinco centiáreas. Linda: Norte, regato; Sul, antiga estrada
N-550 da Coruña a Vigo; Leste, finca nº 1948, da mesma propietaria; e Oeste, finca nº 1946.=
Indivisible.= Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón.".--------------------------------------------

b) "Rústica. Finca nº 1948 do P.X.C.P. da zona de San Xoán de Calo (A Coruña).= Terreo
dedicado a prado e labradío, ó sitio de "Balado", concello de Teo.= Ten unha estensión
superficial de dezasete áreas e corenta e cinco centiáreas.= Linda: Norte, regato; Sul, antiga
estrada N-550, da Coruña a Vigo; Leste, finca nº 1949; e Oeste, finca nº 1947, da mesma propie-
taria.= Indivisible.= Inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón.".-----------------------------------

2º.- Cederlle as fincas reseñadas á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turis-
mo, para a construcción dun albergue para peregrinos, coa condición de que esa Consellería ou
algún dos seus Organismos dependentes asinará con este concello, para mantemento e limpeza
do albergue, un convenio de contido semellante ó asinado con outros concellos que contan con
albergues de peregrinos.----------------------------------------------------------------------------------------

4.- ACOMETIDA DE AUGAS.- O Sr. Presidente manifesta que deixa este asunto sobre
a mesa para novo estudio das tarifas.-------------------------------------------------------------------------

5.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS .--------------------------------------

a) Examinado o expediente promovido por D.Alberto Pernas Rodríguez en virtude de
instancia nº 31, de data 09-01-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO DE G.L.P. de 2.450 litros, actividade comprendida no Regu-
lamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 09-01-1998.------------------------------------------------------



RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.

Alberto Pernas Rodríguez para a instalación dun depósito de G.L.P. de 2.450 litros no lugar de
Pazos, parroquia de Reis deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións
legais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------
 

b) Examinado o expediente promovido por D. Carlos Cadavid Torres en virtude de
instancia nº 69, de data 15-01-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE PROPANO, actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aproba-
do por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 15-01-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.

Carlos Cadavid Torres para a instalación de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE
PROPANO no lugar de Montouto, parroquia de Cacheiras deste concello, porque no expediente
se cumpriron tódalas prescricións legais.---------------------------------------------------------------------



2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

c) Examinado o expediente promovido por D. Francisco Fernández Rei en virtude de
instancia nº 95, de data 19-01-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE PROPANO, actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.----------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-01-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.

Francisco Fernández Rei para a instalación de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE
PROPANO no lugar de Sisto, parroquia de Cacheiras deste concello, porque no expediente se
cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

d) Examinado o expediente promovido por Dª María Trigo Oubiña en virtude de instancia
nº 125, de data 23-01-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funciona-
mento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE PROPANO, actividade comprendida
no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 23-01-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------



CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por Dª

María Trigo Oubiña para a instalación de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE
PROPANO no lugar de Mouromorto, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se
cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

e) Examinado o expediente promovido por D. Fernando Pernas Rodríguez en virtude de
instancia nº 164, de data 30-01-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de COMERCIO Ó POR MAIOR DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS E
FERRETERÍA, actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.--------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 30-01-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.

Fernando Pernas Rodríguez para a instalación de UN COMERCIO Ó POR MAIOR DE
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS E FERRETERÍA no lugar de Pontevea, parroquia de
Reis deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-----------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

f) Examinado o expediente promovido por D. Isolino Manuel Valiño Calo en virtude de
instancia nº 188, de data 03-02-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UNHA NAVE ALMACÉN PARA MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN,



actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e
Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.---------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 03-02-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.

Isolino Manuel Valiño Calo para a instalación de no lugar de Ramallosa, parroquia de Lucí deste
concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

g) Examinado o expediente promovido por "Gasóleo Calefacción, S.L." en virtude de
instancia nº 2538, de data 14-11-97, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de INSTALACIÓN PARA VENDA DE GASÓLEO C, actividade comprendida
no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 14-11-1997.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------



Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por

"Gasóleo Calefacción, S.L." para a instalación para venda de gasóleo c) no lugar de Montouto,
parroquia de Cacheiras deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións
legais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

h) Examinado o expediente promovido por D. Avelino Bustelo Barbazán en virtude de
instancia nº 186, de data 03-02-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN CAFÉ-BAR E RESTAURANTE DUN GARFO,, actividade comprendida
no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 03-02-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que na Comisión informativa votou en contra de que se
informase favorablemente este expediente porque non ten ningún sentido que veñan tramitando
agora un expediente para unha actividade que vén funcionando desde fai anos, pero que agora
vai votar a
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade, acorda:---------------------------------------------
1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.

Avelino Bustelo Barbazán para a instalación de UN CAFÉ-BAR RESTAURANTE DUN GARFO
no lugar da Igrexa , parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas
prescricións legais.------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

6.- RECTIFICACIÓN DO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.- O pleno do
concello, por unanimidade, acorda aproba-la rectificación do padrón municipal de habitantes
referida ó 1º de xaneiro de 1998, da que resulta o seguinte resume:-------------------------------------

MULLERESHOMESTOTALCONCEPTOS

1.- VARIACIÓNS NO NÚMERO DE HABITANTES



7.2316.89414.125Poboación de dereito a 01-01-98

252255507Baixas de 01-05-96 a 01-01-98

354363717Altas de 01-05-96 a 01-01-98

7.1296.78613.915Poboación de dereito a 01-05-1996

00343164Baixas de residentes no
concello

6719484147Altas de residentes no
concello

Omisións/ins-
cric. indebidas

De/ó estran-
xeiro

Cambios de residencia
de/ a outro concello

NACEMENTOS
DEFUNCIÓNSCONCEPTOS

2.- CAUSAS DE VARIACIÓN NO NÚMERO DE HABITANTES

394584Cambios de domicilio entre seccións do concello

MULLERESHOMESTOTALCONCEPTOS

3.- ALTERACIÓNS MUNICIPAIS POR CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DO CONCELLO

7.- MOCIÓN DO PSOE  REFERENTE Á LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIÓN
DAS CORPORACIÓNS LOCAIS  NOS INGRESOS TRIBUTARIOS DO ESTADO .- O Sr.
Secretario dá lectura á moción presentada polo PSdeG-PSOE en data 27-02-98, que copiada lite-
ralmente di o que segue:----------------------------------------------------------------------------------------

"PROPOSICIÓN QUE FORMULA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Ó PLENO
ORDINARIO DO CONCELLO, REFERENTE Á LIQUIDACIÓN DA PORCENTAXE DE
PARTICIPACIÓN DAS CORPORACIÓNS LOCAIS NOS INGRESOS TRIBUTARIOS DO
ESTADO.= A Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, modificada polo
artigo 28 da Lei 42/1994, do 30 de decembro, establece a participación dos municipios nos
ingresos tributarios do Estado durante o quinquenio 1994-1998, e por conseguinte o
procedemen- to para a liquidación da porcentaxe de participación definitiva de cada ano.= Dito
texto legal fixa, como norma xeral, que o índice de evolución dos ingresos municipais era o
cociente entre os ingresos do Estado, do ano ó que se refira a participación, e os do exercicio de
1994. Isto é, se definía que as transferencias do Estado ós municipios medrara, como norma
xeral, ó mesmo ritmo que os propios ingresos do Estado. Fixábase tamén que o crecemento da
financiación municipal sería, como máximo, igual ó incremento do producto interior bruto (PIB)
en termos nominais, entre os anos citados no apartado anterior.= A Dirección Xeral de
Coordinación coas Facendas Territoriais está enviando desde finais do pasado ano e comezos do
actual ós concellos españois a liquidación definitiva para o exercicio de 1996, da participación
dos concellos nos tributos do Estado. O criterio utilizado para determina-la evolución do PIB foi
o custo de factores, en vez do moito máis frecuente de prezos de mercado. Esta diferencia
puramente técnica ten consecuencias importantes: mentres que co primeiro o límite do PIB, en
índice de evolución é do 13, 2730872%, co segundo houbera sido do 13,7142039. Isto supón, en
transfe- rencias ás corporacións locais que o Estado aforra, co criterio técnico que aplica, unha
cifra de ó redor de 4.500 millóns de pesetas. A maior abundamento, hai que sinalar que os
ingresos do Estado medraron en indicador o 13,79618712%, é dicir, unha cifra moito máis
cercana ó crecemento por prezos do mercado do PIB, que por custos de factores. E que a Lei
establece como norma xeral que o índice de evolución dos ingresos do Estado e das
transferencias ós concellos será o mesmo. A modificacióntécnica no cálculo da evolución do PIB
vai, pois, contra a vontade do lexislador, contra os intereses dos municipios españois, e ten



consecuencias moi negativas na súa autonomía financeira.= Como resultado da aplicación destes
criterios limitativos e doutros factores, a liquidación definitiva do exercicio de 1996 arroxa como
resultado que máis da metade dos municipios españois, exactamente 4.231, teñen que reintegrar
cantidades ó Minis- terio de Economía. O volume total da cifra a devolver é de 5.507 millóns de
pesetas.= Non é aceptable que, utilizando criterios técnicos que contradín os criterios dos textos
legais, se pretenda por parte do Goberno aforrar cantidades de diñeiro sen dúbida pouco
relevantes para a Administración do Estado, pero que no caso de moitos pequenos concellos
supón precisamente a diferencia entre prestar servicios concretos e realizar actuacións para os
cidadáns, ou atender ó funcionamento inercial da Administración sen outra marxe de maniobra.=
Por outra parte atopá- monos neste momento no último dos anos do actual modelo quinquenal
de financiación das Corporacións Locais. Os foros onde se discutan e acorden entre o Goberno
da nación e os municipios e provincias de España, o contido do novo modelo de financiación
municipal, parecen o ámbito adecuado de discusión dos problemas plantexados ós concellos, por
esta liquidación do exercicio de 1996.= Por todas estas razóns, o grupo municipal socialista, ó
amparo do disposto no artigo 97.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, presenta para a súa aprobación a seguinte = PROPOSICIÓN:=
PRIMEIRO.- Que se inste ó Goberno da nación a que na liquidación definitiva para 1996 da
participación dos concellos nos tributos do Estado, de acordo coa filosofía inspiradora da Lei
39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, se utilicen os procedementos de
cálculo da evolución do producto interior bruto, nos termos que, en todo caso, menos se desvíen
da evolución dos ingresos do Estado.= SEGUNDO.- Que se inste ó Goberno da nación a que
proceda ó reintegro das cantidades negativas froito desta liquidacióndefinitiva que afecta a máis
da metade dos concellos españois, senón que discuta, no marco da negociación do novo acordo
de financiación das Corporacións Locais para o quinquenio 1999-2003, e previa aplicación do
punto primeiro desta proposición, o procedemento que debe seguirse, nos casos dos concellos
nos que a súa liquidación siga arroxando un resultado negativo, sen descartar nestes casos a
elevación a definitivas das cantidades entregadas a conta durante 1996.= En Teo, a 24 de febreiro
de 1998.".---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o portavoz do grupo popular, na sesión da Comisión
informativa de Facenda, lle pedíu que dese máis datos, e procede a entregarlle a cada membro da
Corporación unha fotocopia da liquidación definitiva de 1996 da participación dos concellos nos
tributos do Estado para que vexan a repercusión que ten sobre as economías municipais que se
calcule o PIB en base ó custo de factores ou en base ós prezos de mercado; manifesta que a Teo
lle repercute soamente nunhas 735.000 pts., pero que a outros concellos lles supón moitos máis
cartos; que ós concellos de Galicia lles supón unha perda total de case 174 millóns de pesetas.
Pide o apoio da Corporación para que o Goberno español faga a liquidación de forma que non
prexudique ós concello, e di que esta mesma moción foi aprobada en moitos concellos cos votos
a favor do Partido Popular.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego maniféstase a favor da moción transcrita, e pregunta se o Estado lle
ingresou cartos de máis ós concellos; o Sr. Parajó Liñares respóndelle que, segundo o sistema de
cálculo do PIB utilizado, si, e agora estes teñen que devolve-la diferencia.----------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que a diferencia non lle parece demasiado grave e que non
sabe ata que punto é un reaxuste lóxico, pero que en principio pode apoia-la moción.---------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que a liquidación dalgúns concellos está ben cuadrada e sen
embargo as doutros non, e entón estes teñen que devolve-la diferencia e os outros quedan con
tódolos cartos que lles ingresaron, o que lle parece un agravio comparativo, polo que apoia a
moción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Mallo González manifesta que o seu grupo votará en contra da moción tal como
está redactada, xa que as diferencias existentes foron corrixidas na lei de financiamento das
Cámaras Locais. O Sr. Parajó Liñares manifesta que, se sabe iso, é porque tiña datos, a pesar de
que lle dixo que carecía deles; pregúntalle se isto é así, e o Sr. Mallo respóndelle que si.-----------



Sometida a votación, a moción presentada polo PSdeG-PSOE que se transcribe no pre-
sente acordo obtén oito votos a favor e nove en contra, polo que resulta rexeitada.-------------------

8.- MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á VIOLENCIA QUE ESTÁ A SUFRI-LA
MULLER .- O Sr. Secretario dá lectura á moción presentada polo grupo municipal do BNG en
data 20-02-98, que copiada literalmente di o que segue:---------------------------------------------------

"MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO RELATIVA Á VIOLENCIA
QUE ESTÁ A SUFRIR A MULLER.= O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego no
concello de Teo, ó abeiro da lexislación vixente, presenta para o seu debate en Pleno a seguinte =
MOCIÓN:= A xa de vello violencia física contra as mulleres ten producido nos últimos meses un
importante e necesario debate social. Máis unha vez, temos que denunciar que a evidente brutali-
dade non é máis que a punta do iceberg dunha violencia estructural legalmente consentida e sen
resposta por parte das institucións e poderes públicos.= Porque á violencia que traballadoras cua-
lificadas cobren menos que os seus compañeiros homes por igual traballo.= Porque é violencia a
burla que degrada a imaxe da muller, merecedora dos golpes que recibe, das violacións que
"provoca" e dos insultos que "suscita".= Porque é violencia o acoso sexual no traballo.= Porque é
violencia a exclusión sistemática de mulleres de todos aqueles lugares onde se toman decisións.=
Porque é violencia ter que demostrar con creces a capacidade para desempeñar un posto de
traballo que calquera home pode ocupar.= Porque é violencia unha linguaxe que oculta ou
silencia á muller.= Porque é violencia a explotación doméstica á que se lle somete á muller,
mesmo moitas veces despois da xornada laboral.= E é tamén violencia a complicidade nesta
sociedade agresiva que converte as mulleres en obxectos de pertenza a aqueles homes cos que
mantiveron ou manteñen unha relación sentimental. É violencia o silencio que non procura
solucións para miles de víctimas aterrorizadas e que non se para a analiza-las causas que a
provocan.= Por todo o anterior, Xosé Luis Otero Cepeda, en nome do grupo municipal do BNG,
somete á consideración do pleno a adopción dos seguintes = ACORDOS:= 1º.- Condenar
tódolos casos de violencia cometidos contra as mulleres.= 2º.- O concello, como administración
máis próxima á cidadanía, interesaráse polos casos desta violencia estructural e poñerá os medios
ne- cesarios para buscar posibles solucións.= En Teo, a 18 de febreiro de
1998.".-------------------------

O Sr. Secretario le tamén o informe da Comisión de Asuntos Sociais e Sanidade, que
propón ó pleno que subscriba esta moción en tódolos seus termos, engadíndolle un novo
apartado no que se condene todo tipo de violencia existente na sociedade
actual.--------------------------------

O Sr. Otero Cepeda opina que intentar amplia-la moción a todo tipo de violencia é mini-
miza-la violencia que dá lugar a esta moción, dispersa-la atención e olvidarse desta violencia en
concreto; di que cando se deron outros casos de violencia, por exemplo os atentados terroristas,
convocouse un pleno exclusivamente para condenala, e non se aludíu a ningún outro tipo de
violencia, aínda que a todos lles doe calquera manifestación violenta; pide que non se varíe o
contido da moción e que se vote tal como foi presentada; o Sr. Alcalde respóndelle que o seu
grupo está a favor da moción, pero engadíndolle outro apartado, tal como propón a Comisión
informativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón maniféstase a favor da moción tal como foi redactada, e o Sr. Parajó mani-
féstase nos mesmos termos ca este.---------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que el non ampliaría a moción; se acaso, engadiría a ela a
repulsa á violencia que está a sufri-lo home tamén, porque coñece casos nos que as víctimas son
os varóns, pero que de todos modos está a favor da moción tal como foi redactada.------------------



O Sr. Alcalde maniféstase a favor da moción, pero ampliándola e facéndoa estensiva a
todo tipo de violencia, e o Sr. Parajó Liñares respóndelle que pode presentar para o próximo
pleno outra moción condenando todo tipo de violencia, e deixar esta moción tal como está.--------

O Sr. del Árbol manifesta que el estivo na Comisión informativa que emitíu ese informe,
pero que agora, lendo ben a moción, ve que está baseada sobre un feito concreto, polo que opina
que se debe votar tal como se presentou. O Sr. Otero Cepeda pide que se vote tal como se redac-
tou.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda adherirse en tódolos seus termos á moción
transcrita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.- ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO .- O Sr. Secretario dá lectura a
escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de data 10-02-1998, no que fai saber a este
concello que, estando próximo a remata-lo prazo de catro anos polo que se nomeou Xuíz de Paz
substituto deste municipio, o concello debe elixir novamente a unha persoa para desenvolver este
cargo, salvo que desexe que a nomee directamente ese Tribunal.----------------------------------------

Visto o informe da Comisión de Réxime Interno e Persoal, que propón que sexa o
concello quen nomee á persoa que debe desenvolver ese cargo, o pleno da Corporación, por
unanimidade, acorda inicia-lo expediente para proveer, mediante concurso, a praza de Xuíz de
Paz substituto deste concello.----------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión, sendo as nove horas e
cincuen- ta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO

PLENO DO CONCELLO  O DÍA 21 DE ABRIL
DE 1998.---

Na casa do concello de Teo, a vinte-
ún de mil novecentos noventa e oito.--

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia dos dezasete mem-
bros que o compoñen e que se citan na marxe, a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este día.--

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte -

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTE-
RIOR .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó
borrador da acta da sesión anterior, que foi distri-
buído coa convocatoria da actual.-

O Sr. Parajó Liñares manifesta que ó
final do punto 8 sobra o apartado 2, que di "Por nove votos a favor e oito en contra, sendo o
número legal e o de asistentes o de dezasete, acórdase condenar tamén todo tipo de violencia
existente na sociedade actual", xa que dá a impresión de que os membros da oposición non están
en contra dos demais tipos de violencia, cando a realidade é que se dixo que o Sr. Alcalde pode
presentar outra moción neste sentido e votarse a do BNG como foi presentada, para non
desvirtua-lo seu contido, e os Sres. Otero Ce- peda e Gacio Tarrío maniféstanse de acordo co Sr.
Parajó Liñares.---

O Sr. Secretario dá lectura á parte expositiva do punto 8 da acta, que recolle fielmente o
debate, e o Sr. Tallón Rego manifesta que se pode facer constar nesa parte a postura do equipo
de goberno, pero que a moción foi votada tal como se redactou; o resto dos membros da
oposición municipal maniféstanse de acordo co Sr. Tallón, e o Sr. Alcalde di que non ten
inconveniente en que se faga a corrección que solicitan.--

O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez
realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.----

2.- ACOMETIDA DE AUGA E ALCANTARILLADO .- Dada conta do expediente
que se tramita para establecemento dos prezos das acometidas de auga e alcantarillado, o Sr. Se-
cretario dá lectura ó informe sobre condicións que consta no expediente, e que copiado literal-
mente di o que segue:-

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín J. Noriega Romaguera
D. Mariano Sinde Pereiro
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



"A empresa concesionaria procederá ás acometidas de auga e alcantarillado onde exista
actualmente rede xeral e nun rario de 8 m. a contar desta (resto de metros de instalación segundo
presuposto, de acordo co cadro de prezos).= A taxa municipal de conexión (aprobada en sesión
do pleno de 05-11-97, publicada no B.O.P. de 31-12-97) será de 5.000 pts. para auga e 5.000 pts.
para alcantarillado.= Onde exista rede xeral na actualidade, cobraráselle idéntica cantidade ós
veciños dun lado e doutro da vía pública, independentemente de por cal deles discorra a rede. Os
8 metros entenderánse sempre contados desde a arista exterior da citada vía pública.= Á vista dos
presupostos presentados, o máis asequible é o ofertado por AQUAGEST, S.A. (acompáñanse
presupostos de auga e alcantarillado).= As vivendas que estean máis alonxadas da rede xeral
terán que esperar á execución doutras fases das redes de auga e alcantarillado, ou ben, se o
desexan antes, facerlle fronte pola súa conta ós gastos de conexión segundo os prezos que
constan nos presupostos adxuntos, e segundo as características establecidas no "proxecto técnico
de abastecemento a Teo" da C.P.T.O.P.V. Estas conduccións pasarán a ser de propiedade
municipal. As obras serán sempre supervisadas polos servicios técnicos municipais. Se as obras
non se realizasen suxeitándose a este proxecto, o concello fixará, en todo caso, as directrices para
a realización delas.".---

O Sr. Tallón Rego manifesta que votará en contra da aprobación deste asunto, por dúas
cousas: unha, non terse feito un estudio previo; e outra, porque sempre se di que a normativa é a
normativa e hai que cumprila, pero neste tema o equipo de goberno saltouse as normas en máis
dun caso.-

O Sr Otero Cepeda manifesta que hai unha rede primaria, xa feita, unha secundaria, que é
na que estamos, e unha terciaria, que se fará no futuro, e que é da opinión de que nos grandes nú-
cleos urbanos que atravesa esta segunda fase se amplíe dalgunha maneira para facer xa a rede
terciaria, a fin de que se lle sirva a auga a tódolos veciños do núcleo ó mesmo prezo (por supos-
to, só dentro do núcleo); di que en Cacheiras xa se completaron algúns tramos terciarios, e pide
que se completen tamén no resto dos núcleos importantes que atravesa a traída de augas. O Sr.
Alcalde respóndelle que se fixo así nalgúns sitios como Cacheiras ou a Cascalleira porque se
arranxaron as vías públicas desas zonas, e xa se aproveitou para mete-los tubos a fin de que des-
pois non se viran obrigados a abrir de novo os camiños para poñelos; o Sr. Otero Cepeda pide
que se faga tamén nos grandes núcleos, xa que tódolos veciños teñen os mesmos dereitos e pa-
gan os mesmos impostos, e o Sr. Alcalde respóndelle que por suposto que teñen os mesmos de-
reitos, pero que non hai cartos para facelo todo, que está pendente de que a Xunta conceda a 3ª
fase e que despois o concello terá tamén que poñer cartos; que esa obra está pensada para o
futuro, pero que o concello non pode acometela na actualidade. O Sr. Otero Cepeda manifesta
que a súa postura neste asunto será a abstención.----

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a obra non vai chegar de momento ata unha parte de
Calo porque se gastaran os cartos en tubos e en reposicións na parroquia de Cacheiras; di que se
a auga non vai para todos ó mesmo prezo que vai na rede principal votará en contra, xa que se
está discriminando ó 80% da poboación de Teo para favorecer ó 20% que ten zona urbana, bei-
rarrúas, etc.; o Sr. Alcalde respóndelle que non se pon no resto de Calo por problemas co MOPU,
xa que non deixaba pasa-la auga pola beira da estrada, pero que mantivo unha reunión hai uns
días co Sr. Molezún e chegouse ó acordo de pasala pola zona de influencia do MOPU, nas zonas
urbanas, a fin de evitar ter que levala polas pistas secundarias e polas leiras dos particulares, o que
supoñería un custo moi alto, expropiacións, oposición dos veciños, etc.; que as tuberías de
Cacheiras non se puxeron a cargo dos cartos do abastecemento de augas, senón con fondos
propios do concello, a excepción dos que se colocaron na pista da C-541 á Ufa, que se puxeron
cunha subvención de 1.000.000 pts. que deu a Consellería de Xustiza. O Sr. Parajó Liñares mani-
festa que nun pleno anterior se dixo que se acabaran os cartos do abastecemento de augas e que
había que ir falar co Conselleiro, e o Sr. Alcalde dille que se hai algúns aumentos son poucos, e
se fixeron para aproveita-los arranxos das vías públicas para mete-los tubos; o Sr. Parajó Liñares
manifesta que hai máis que eses, e que se está a favorecer ós habitantes das zonas urbanas. O Sr.



Alcalde di que ese é o criterio do Sr. Parajó, e que o respecta; este manifesta que votará en contra
neste asunto.--

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que está basicamente de acordo con este tema, pero que hai
cousas que claman ó ceo; que o problema máis grande non é que non se deixasen pasa-los tubos
ó longo da estrada N-550, senón que se acabasen os cartos para face-la segunda fase da auga;
pregúntalle ó Sr. Alcalde se vai tratar de conseguir máis cartos para esta obra, e o Sr. Alcalde res-
póndelle que por suposto que si; pregúntalle se vai investir nesta obra os 15 millóns que prome-
teu nun pleno que ía investir, e o Sr. Alcalde respóndelle que haberá que gastalos en caso de que
fagan falta e non haxa por onde conseguilos; pide conste compromiso do Sr. Alcalde de que se
termine a segunda fase, e o Sr. Alcalde asinte. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que as reposicións
(asfalto, tubos, beirarrúas...) non se fixeron porque non constaban no proxecto; que a Xunta dixo
que os fixese o concello, e o Sr. Alcalde dixo que non, polo que os cartos se gastaron aí e de aí
vén que agora uns veciños vaian te-la auga a conta de que outros non a teñan. Segue dicindo que
non lle parece mal que se lle adxudique o tema das acometidas a Aquagest, se é o que dá un
prezo máis razoable, pero que o proxecto non contempla a colocación de válvulas de retención
da presión, e hai que ter en conta que a auga baixa con 14 kg. de presión, que pode facer estalar
as instalacións. Pide que quede claro que ten que poñelas, e que nas condicións se inclúa o
seguinte parágrafo: "O prezo de 28.000 pts. será sempre último para o usuario, sen que incidan
nel as correccións técnicas que poidan facerse no proxecto, asumindo estas a empresa, se as
houbese". O Sr. Alcalde accede ó solicitado polo Sr. Gacio, e o Sr. Neira Picallo manifesta que
Aquagest dixo que as válvulas de retención non eran necesarias aquí. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que votará a favor neste asunto.----

O Sr. Parajó Liñares pídelle ó Sr. Alcalde que diga se se compromete a investir nesta obra
os 15 millóns dos que se falou, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa o dixo nun pleno anterior,
como así consta na acta correspondente, e que acaba de reiterar que os investirá se non consegue
os cartos por outro lado; o Sr. Gacio Tarrío pide que o faga pronto, que non o demore para exer-
cicios futuros, e o Sr. Alcalde respóndelle que queda menos de un ano de lexislatura. O Sr. Parajó
reitera que se segue discriminando a unha parte grande dos veciños do concello, que por riba
teñen que pagar máis cartos polo mesmo servicio.--

O pleno do concello, por doce votos a favor, catro en contra e unha abstención, sendo o
número legal e o de asistentes o de dezasete, acorda:----

1º.- Contratar con "Aquagest, S.A." as acometidas de saneamento nas zonas por onde
discorre na actualidade a rede xeral de auga e alcantarillado, segundo os cadros de prezos que
constan no expediente e consonte o informe transcrito no presente acordo, entendéndose que os
prezos dados por Aquagest serán sempre últimos para os usuarios, sen que incidan as
correccións téncicas que poidan facerse no proxecto, que correrán a cargo e por custo da
empresa.----

2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----

3.- RECEPCIÓN ALCANTARILLADO RIBEIRA-FEROS .- Visto o expediente que
se tramita para recepción da obra "Alcantarillado de Ribeira-Feros", o Sr. Secretario dá lectura ó
acordo adoptado sobre este tema polo pleno do concello na sesión de 05-11-97 e ó dictame da
Comisión de Urbanismo e Obras, así como ós informes emitidos por "Aquagest, S.A." e polo ar-
quitecto técnico municipal, segundo os cales as filtracións que se producen actualmente na rede
(2 l/seg) son debidas á tubería utilizada, de formigón, que non é estanca. Le tamén o Sr. Secre-
tario o escrito presentado polo Sr. Andrade Rodríguez, de data 20-4-98, por medio do cal solicita
o pago da obra e manifesta que unha vez recibidas as 5.751.157 pts. que importa a obra conside-



rará completamente aboada esta, expresando que non solicitará ningún pago polas obras de
arranxo realizadas.

O Sr. Tallón Rego manifesta que esta obra era unha chapuza, e agora, co arranxo,
quédase en Chapucilla; que non existía proxecto, nin acordo para facela, os tubos son
inadecuados... que as filtración ascenden a 17.280 litros/día, o que lle parece demasiado, pero que
son 1.800 metros de traída, demasiados para desfacela e cambia-los tubos. Manifesta que votará a
favor da recep- ción da obra e do seu pagamento, pero con esa salvidade.---

O Sr. Otero Cepeda manifesta que, aínda co arranxo, lle parece moi grande a filtración, e
que hai que ter en conta que é filtración de augas negras; o Sr. Secretario dille que o que se medíu
foi a filtración das augas limpas de fóra adentro da tubería, xa que se medíu en tempo de choiva;
o Sr. Otero Cepeda respóndelle que agora, en tempo de choivas, as augas filtran de fóra adentro,
pero que en tempo seco filtrarán as augas negras de dentro a fóra, xa que a filtración pola
porosidade do tubo é un proceso nas dúas direccións, e que vai ser un problema grave, xa que hai
xente que fixo pozos fai pouco tempo e teñen contaminada a auga; manifesta que a súa postura
será a abstención.--

O Sr. Parajó manifesta que se absterá tamén na votación deste asunto, xa que cando unha
cousa nace mal tamén acaba mal.--

O Sr. Gacio Tarrío maniféstase de acordo cos Sres. Tallón, Otero e Parajó en que este
tema naceu mal desde o principio; di que este tramo de alcantarillado non tiña proxecto, anque si
o tiña o tramo anterior; que se lle mandou ó contratista que continuase a obra, e este fíxoo, pero
o tipo de tubería que se puxo non vale para alcantarillado, porque é poroso, e non hai arranxo
que valla, ademáis de crear un problema de contaminación; que non se sabe se a depuradora terá
ca- pacidade suficiente para os 2 litros/seg. que vai ter que depurar a maiores das augas negras, e
pensa que neste tema hai que carga-las tintas sobre a persoa que mandou poñer ese tipo de tu-
bería. Manifesta que votará a favor neste tema, pero pide que se cambie a tubería en canto se
poida e se coloque unha estanca.---

O pleno do concello, por trece votos a favor e catro abstencións, sendo o número legal e o
de asistentes o de dezasete, acorda:

1º.- Recibi-la obra "Alcantarillado de Ribeira-Feros", realizada por D. José Mª Andrade
Rodríguez.----

2º.- Aboarlle ó citado contratista a cantidade de CINCO MILLÓNS SETECENTAS
CINCUENTA E UNHA MIL CENTO CINCUENTA E SETE PESETAS, coa cal queda saldada a
totalidade da débeda que este concello ten co Sr. Andrade pola antedita obra.---

4.- PLANO CONCERTADO 1998 .- Dada conta da memoria de actividades a realizar
polo departamento de servicios sociais durante o ano 1998, o Sr. Tallón Rego manifesta que está
de acordo co gasto propio de servicios sociais, pero non co consignado para investimento, xa que
lle gustaría saber en canto sae a obra de cada un dos tres locais para os que se solicita subven-
ción; o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento, e o Sr. Tallón manifesta que
votará a favor do primeiro apartado e en conta do segundo; o Sr. Alcalde dille que non se pode
votar por partes, senón todo o conxunto, e o Sr. Tallón respóndelle que nese caso votará en
contra, xa que lle parece que está ben pedir subvencións, pero non que vaian todas para o mesmo
sitio. O Sr. Alcalde dille que cando se acaben as obras que se están facendo neses lugares pedi-
ránse subvencións para obras noutras parroquias.---

O Sr. Otero Cepeda manifesta que se absterá na votación deste asunto, xa que está de
acordo cunhas cousas e con outras non.

O Sr. Parajó Liñares pregunta cantos cartos se recadaron o ano pasado en subvencións
para os servicios sociais, e o Sr. Alcalde respóndelle que neste momento non ten datos; o Sr.
Parajó Liñares manifesta que tampouco hai datos das subvencións que concedeu a Deputación, e
pregunta cantos cartos se piden para festas; o Sr. Alcalde respóndelle que sobre 2,5 millóns de
pesetas. O Sr. Parajó Liñares pide que no próximo pleno se lle dean datos sobre as subvencións
que obtivo no ano 1997 o departamento de servicios sociais, e o Sr. Alcalde atopa unha nota que



contén estes datos, á que dá lectura. O Sr. Parajó Liñares pregunta cantos cartos se pediron o ano
pasado para servicios sociais, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento, pero
que o Sr. Parajó ten no seu poder o borrador da acta na que se aprobou a solicitude, polo que
pode obtelos. O Sr. Parajó pide que se lle faciliten por escrito os datos que leu o Sr. Alcalde, e
este respóndelle que así se fará. O Sr. Parajó Liñares manifesta que votará a favor neste asunto,
xa que apoia ó departamento social, o cal está traballando ben, aínda que pensa que habería que
corrixir algunhas cousas impostas polo Sr. Alcalde.

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que se quedou de facilitarlle copia da memoria e non se fixo,
e o Sr. Secretario respóndelle que non lla deu porque a el tampouco lla facilitaron os técnicos ata
esta mañá, e que xa lle pedíu desculpas. O Sr. Gacio manifesta que, ó non poder es- tudia-la
memoria, carece de datos para poder opinar, pero que se está falando de cerca de 50 millóns de
pesetas cando na sesión da comisión informativa se falaba duns 22 millóns; o Sr. Fandiño Pazos
dille que non se falou de 22 millóns, senón de 28, e advertindo que faltaba a can- tidade
correspondente a investimento, da que aínda non deran datos os técnicos. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que está de acordo con todo o que se faga no departamento de servicios sociais, polo
que non votará en contra, pero que tampouco pode votar a favor porque non lle facilitaron os
datos ó seu debido tempo, e que polo tanto a súa postura será a abstención.----

O pleno do concello, por doce votos a favor, un en contra e catro abstencións, sendo o
número legal e o de asistentes o de dezasete, acorda:----

1º.- Aproba-la memoria de actividades de servicios sociais comunitarios ou de atención
primaria deste concello para o ano 1998, redactada polo técnico municipal de servicios sociais.---

2º.- Aproba-la memoria de actividades de servicios sociais especializados deste concello
para o ano 1998, redactada tamén polo técnico municipal de servicios sociais.----

3º.- Solicitar da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais as seguintes subvencións,
para os conceptos que se citan, manifestando que os servicios sociais se seguirán prestando nas
mesmas condicións que o ano anterior:

a) PARA OS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS (DE ATENCIÓN PRIMARIA):

31.151.26145.689.282                                     SUMA

17.836.69523.782.260
Investimento: centro social Galanas, 2ª fase, local social
de Teo e local social de Bamonde

900.0001.200.000Mantemento

1.108.7504.145.000Prevención e inserción social e apoio a xoves en risco

251.250335.000Reciclaxe de roupa

2.231.4004.462.800Axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia

8.823.16611.764.222Persoal

Subvención solicitadaImporte totalCONCEPTO

b) PARA OS SERVICIOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS:--

1.125.0002.250.000Excursión a Andalucía e Portugal
925.0001.850.000Excursión a Madrid e arredores

Subvención solicitadaImporte totalCONCEPTO



3.750.0007.123.000                                     SUMA

200.000523.000
Terapia ocupacional para minusválidos e terceira
idade

1.500.0002.500.000Romaría da terceira idade

4º.- No apartado de axuda a domicilio, solicitar prórroga da contía concedida no exercicio
anterior.--

5º.- Solicita-la sinatura dun convenio para a finalización da obra do centro sociocultural e
da terceira idade de Teo, situado en Ramallosa-Lucí.----

6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.----

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas, estendén-
dose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO

PLENO DO CONCELLO  O DÍA 21 DE ABRIL
DE 1998.-------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte-
ún de mil novecentos noventa e oito.-----------------

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia dos dezasete mem-
bros que o compoñen e que se citan na marxe, a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este
día.---------------------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte --------------------------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTE-
RIOR .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó
borrador da acta da sesión anterior, que foi distri-
buído coa convocatoria da actual.---------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que ó final do punto 8 sobra o apartado 2, que di "Por
nove votos a favor e oito en contra, sendo o número legal e o de asistentes o de dezasete,
acórdase condenar tamén todo tipo de violencia existente na sociedade actual", xa que dá a
impresión de que os membros da oposición non están en contra dos demais tipos de violencia,
cando a realidade é que se dixo que o Sr. Alcalde pode presentar outra moción neste sentido e
votarse a do BNG como foi presentada, para non desvirtua-lo seu contido, e os Sres. Otero Ce-
peda e Gacio Tarrío maniféstanse de acordo co Sr. Parajó Liñares.--------------------------------------

O Sr. Secretario dá lectura á parte expositiva do punto 8 da acta, que recolle fielmente o
debate, e o Sr. Tallón Rego manifesta que se pode facer constar nesa parte a postura do equipo
de goberno, pero que a moción foi votada tal como se redactou; o resto dos membros da
oposición municipal maniféstanse de acordo co Sr. Tallón, e o Sr. Alcalde di que non ten
inconveniente en que se faga a corrección que
solicitan.------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez
realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.-----------------------------

2.- ACOMETIDA DE AUGA E ALCANTARILLADO .- Dada conta do expediente
que se tramita para establecemento dos prezos das acometidas de auga e alcantarillado, o Sr. Se-
cretario dá lectura ó informe sobre condicións que consta no expediente, e que copiado literal-
mente di o que segue:-------------------------------------------------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín J. Noriega Romaguera
D. Mariano Sinde Pereiro
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



"A empresa concesionaria procederá ás acometidas de auga e alcantarillado onde exista
actualmente rede xeral e nun rario de 8 m. a contar desta (resto de metros de instalación segundo
presuposto, de acordo co cadro de prezos).= A taxa municipal de conexión (aprobada en sesión
do pleno de 05-11-97, publicada no B.O.P. de 31-12-97) será de 5.000 pts. para auga e 5.000 pts.
para alcantarillado.= Onde exista rede xeral na actualidade, cobraráselle idéntica cantidade ós
veciños dun lado e doutro da vía pública, independentemente de por cal deles discorra a rede. Os
8 metros entenderánse sempre contados desde a arista exterior da citada vía pública.= Á vista dos
presupostos presentados, o máis asequible é o ofertado por AQUAGEST, S.A. (acompáñanse
presupostos de auga e alcantarillado).= As vivendas que estean máis alonxadas da rede xeral
terán que esperar á execución doutras fases das redes de auga e alcantarillado, ou ben, se o
desexan antes, facerlle fronte pola súa conta ós gastos de conexión segundo os prezos que
constan nos presupostos adxuntos, e segundo as características establecidas no "proxecto técnico
de abastecemento a Teo" da C.P.T.O.P.V. Estas conduccións pasarán a ser de propiedade
municipal. As obras serán sempre supervisadas polos servicios técnicos municipais. Se as obras
non se realizasen suxeitándose a este proxecto, o concello fixará, en todo caso, as directrices para
a realización delas.".---------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que votará en contra da aprobación deste asunto, por dúas
cousas: unha, non terse feito un estudio previo; e outra, porque sempre se di que a normativa é a
normativa e hai que cumprila, pero neste tema o equipo de goberno saltouse as normas en máis
dun caso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr Otero Cepeda manifesta que hai unha rede primaria, xa feita, unha secundaria, que é
na que estamos, e unha terciaria, que se fará no futuro, e que é da opinión de que nos grandes nú-
cleos urbanos que atravesa esta segunda fase se amplíe dalgunha maneira para facer xa a rede
terciaria, a fin de que se lle sirva a auga a tódolos veciños do núcleo ó mesmo prezo (por supos-
to, só dentro do núcleo); di que en Cacheiras xa se completaron algúns tramos terciarios, e pide
que se completen tamén no resto dos núcleos importantes que atravesa a traída de augas. O Sr.
Alcalde respóndelle que se fixo así nalgúns sitios como Cacheiras ou a Cascalleira porque se
arranxaron as vías públicas desas zonas, e xa se aproveitou para mete-los tubos a fin de que des-
pois non se viran obrigados a abrir de novo os camiños para poñelos; o Sr. Otero Cepeda pide
que se faga tamén nos grandes núcleos, xa que tódolos veciños teñen os mesmos dereitos e pa-
gan os mesmos impostos, e o Sr. Alcalde respóndelle que por suposto que teñen os mesmos de-
reitos, pero que non hai cartos para facelo todo, que está pendente de que a Xunta conceda a 3ª
fase e que despois o concello terá tamén que poñer cartos; que esa obra está pensada para o
futuro, pero que o concello non pode acometela na actualidade. O Sr. Otero Cepeda manifesta
que a súa postura neste asunto será a abstención.-----------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a obra non vai chegar de momento ata unha parte de
Calo porque se gastaran os cartos en tubos e en reposicións na parroquia de Cacheiras; di que se
a auga non vai para todos ó mesmo prezo que vai na rede principal votará en contra, xa que se
está discriminando ó 80% da poboación de Teo para favorecer ó 20% que ten zona urbana, bei-
rarrúas, etc.; o Sr. Alcalde respóndelle que non se pon no resto de Calo por problemas co MOPU,
xa que non deixaba pasa-la auga pola beira da estrada, pero que mantivo unha reunión hai uns
días co Sr. Molezún e chegouse ó acordo de pasala pola zona de influencia do MOPU, nas zonas
urbanas, a fin de evitar ter que levala polas pistas secundarias e polas leiras dos particulares, o que
supoñería un custo moi alto, expropiacións, oposición dos veciños, etc.; que as tuberías de
Cacheiras non se puxeron a cargo dos cartos do abastecemento de augas, senón con fondos
propios do concello, a excepción dos que se colocaron na pista da C-541 á Ufa, que se puxeron
cunha subvención de 1.000.000 pts. que deu a Consellería de Xustiza. O Sr. Parajó Liñares mani-
festa que nun pleno anterior se dixo que se acabaran os cartos do abastecemento de augas e que
había que ir falar co Conselleiro, e o Sr. Alcalde dille que se hai algúns aumentos son poucos, e
se fixeron para aproveita-los arranxos das vías públicas para mete-los tubos; o Sr. Parajó Liñares
manifesta que hai máis que eses, e que se está a favorecer ós habitantes das zonas urbanas. O Sr.



Alcalde di que ese é o criterio do Sr. Parajó, e que o respecta; este manifesta que votará en contra
neste asunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que está basicamente de acordo con este tema, pero que hai
cousas que claman ó ceo; que o problema máis grande non é que non se deixasen pasa-los tubos
ó longo da estrada N-550, senón que se acabasen os cartos para face-la segunda fase da auga;
pregúntalle ó Sr. Alcalde se vai tratar de conseguir máis cartos para esta obra, e o Sr. Alcalde res-
póndelle que por suposto que si; pregúntalle se vai investir nesta obra os 15 millóns que prome-
teu nun pleno que ía investir, e o Sr. Alcalde respóndelle que haberá que gastalos en caso de que
fagan falta e non haxa por onde conseguilos; pide conste compromiso do Sr. Alcalde de que se
termine a segunda fase, e o Sr. Alcalde asinte. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que as reposicións
(asfalto, tubos, beirarrúas...) non se fixeron porque non constaban no proxecto; que a Xunta dixo
que os fixese o concello, e o Sr. Alcalde dixo que non, polo que os cartos se gastaron aí e de aí
vén que agora uns veciños vaian te-la auga a conta de que outros non a teñan. Segue dicindo que
non lle parece mal que se lle adxudique o tema das acometidas a Aquagest, se é o que dá un
prezo máis razoable, pero que o proxecto non contempla a colocación de válvulas de retención
da presión, e hai que ter en conta que a auga baixa con 14 kg. de presión, que pode facer estalar
as instalacións. Pide que quede claro que ten que poñelas, e que nas condicións se inclúa o
seguinte parágrafo: "O prezo de 28.000 pts. será sempre último para o usuario, sen que incidan
nel as correccións técnicas que poidan facerse no proxecto, asumindo estas a empresa, se as
houbese". O Sr. Alcalde accede ó solicitado polo Sr. Gacio, e o Sr. Neira Picallo manifesta que
Aquagest dixo que as válvulas de retención non eran necesarias aquí. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que votará a favor neste
asunto.------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pídelle ó Sr. Alcalde que diga se se compromete a investir nesta obra
os 15 millóns dos que se falou, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa o dixo nun pleno anterior,
como así consta na acta correspondente, e que acaba de reiterar que os investirá se non consegue
os cartos por outro lado; o Sr. Gacio Tarrío pide que o faga pronto, que non o demore para exer-
cicios futuros, e o Sr. Alcalde respóndelle que queda menos de un ano de lexislatura. O Sr. Parajó
reitera que se segue discriminando a unha parte grande dos veciños do concello, que por riba
teñen que pagar máis cartos polo mesmo servicio.----------------------------------------------------

O pleno do concello, por doce votos a favor, catro en contra e unha abstención, sendo o
número legal e o de asistentes o de dezasete, acorda:------------------------------------------------------

1º.- Contratar con "Aquagest, S.A." as acometidas de saneamento nas zonas por onde
discorre na actualidade a rede xeral de auga e alcantarillado, segundo os cadros de prezos que
constan no expediente e consonte o informe transcrito no presente acordo, entendéndose que os
prezos dados por Aquagest serán sempre últimos para os usuarios, sen que incidan as
correccións téncicas que poidan facerse no proxecto, que correrán a cargo e por custo da
empresa.--------------

2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

3.- RECEPCIÓN ALCANTARILLADO RIBEIRA-FEROS .- Visto o expediente que
se tramita para recepción da obra "Alcantarillado de Ribeira-Feros", o Sr. Secretario dá lectura ó
acordo adoptado sobre este tema polo pleno do concello na sesión de 05-11-97 e ó dictame da
Comisión de Urbanismo e Obras, así como ós informes emitidos por "Aquagest, S.A." e polo ar-
quitecto técnico municipal, segundo os cales as filtracións que se producen actualmente na rede
(2 l/seg) son debidas á tubería utilizada, de formigón, que non é estanca. Le tamén o Sr. Secre-
tario o escrito presentado polo Sr. Andrade Rodríguez, de data 20-4-98, por medio do cal solicita



o pago da obra e manifesta que unha vez recibidas as 5.751.157 pts. que importa a obra conside-
rará completamente aboada esta, expresando que non solicitará ningún pago polas obras de
arranxo realizadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que esta obra era unha chapuza, e agora, co arranxo,
quédase en Chapucilla; que non existía proxecto, nin acordo para facela, os tubos son
inadecuados... que as filtración ascenden a 17.280 litros/día, o que lle parece demasiado, pero que
son 1.800 metros de traída, demasiados para desfacela e cambia-los tubos. Manifesta que votará a
favor da recep- ción da obra e do seu pagamento, pero con esa
salvidade.------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que, aínda co arranxo, lle parece moi grande a filtración, e
que hai que ter en conta que é filtración de augas negras; o Sr. Secretario dille que o que se medíu
foi a filtración das augas limpas de fóra adentro da tubería, xa que se medíu en tempo de choiva;
o Sr. Otero Cepeda respóndelle que agora, en tempo de choivas, as augas filtran de fóra adentro,
pero que en tempo seco filtrarán as augas negras de dentro a fóra, xa que a filtración pola
porosidade do tubo é un proceso nas dúas direccións, e que vai ser un problema grave, xa que hai
xente que fixo pozos fai pouco tempo e teñen contaminada a auga; manifesta que a súa postura
será a abstención.---------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó manifesta que se absterá tamén na votación deste asunto, xa que cando unha
cousa nace mal tamén acaba mal.-----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío maniféstase de acordo cos Sres. Tallón, Otero e Parajó en que este
tema naceu mal desde o principio; di que este tramo de alcantarillado non tiña proxecto, anque si
o tiña o tramo anterior; que se lle mandou ó contratista que continuase a obra, e este fíxoo, pero
o tipo de tubería que se puxo non vale para alcantarillado, porque é poroso, e non hai arranxo
que valla, ademáis de crear un problema de contaminación; que non se sabe se a depuradora terá
ca- pacidade suficiente para os 2 litros/seg. que vai ter que depurar a maiores das augas negras, e
pensa que neste tema hai que carga-las tintas sobre a persoa que mandou poñer ese tipo de tu-
bería. Manifesta que votará a favor neste tema, pero pide que se cambie a tubería en canto se
poida e se coloque unha estanca.------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por trece votos a favor e catro abstencións, sendo o número legal e o
de asistentes o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Recibi-la obra "Alcantarillado de Ribeira-Feros", realizada por D. José Mª Andrade
Rodríguez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Aboarlle ó citado contratista a cantidade de CINCO MILLÓNS SETECENTAS
CINCUENTA E UNHA MIL CENTO CINCUENTA E SETE PESETAS, coa cal queda saldada a
totalidade da débeda que este concello ten co Sr. Andrade pola antedita obra.-----------------------

4.- PLANO CONCERTADO 1998 .- Dada conta da memoria de actividades a realizar
polo departamento de servicios sociais durante o ano 1998, o Sr. Tallón Rego manifesta que está
de acordo co gasto propio de servicios sociais, pero non co consignado para investimento, xa que
lle gustaría saber en canto sae a obra de cada un dos tres locais para os que se solicita subven-
ción; o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento, e o Sr. Tallón manifesta que
votará a favor do primeiro apartado e en conta do segundo; o Sr. Alcalde dille que non se pode
votar por partes, senón todo o conxunto, e o Sr. Tallón respóndelle que nese caso votará en
contra, xa que lle parece que está ben pedir subvencións, pero non que vaian todas para o mesmo
sitio. O Sr. Alcalde dille que cando se acaben as obras que se están facendo neses lugares pedi-
ránse subvencións para obras noutras parroquias.----------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que se absterá na votación deste asunto, xa que está de
acordo cunhas cousas e con outras non.----------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta cantos cartos se recadaron o ano pasado en subvencións
para os servicios sociais, e o Sr. Alcalde respóndelle que neste momento non ten datos; o Sr.
Parajó Liñares manifesta que tampouco hai datos das subvencións que concedeu a Deputación, e
pregunta cantos cartos se piden para festas; o Sr. Alcalde respóndelle que sobre 2,5 millóns de



pesetas. O Sr. Parajó Liñares pide que no próximo pleno se lle dean datos sobre as subvencións
que obtivo no ano 1997 o departamento de servicios sociais, e o Sr. Alcalde atopa unha nota que
contén estes datos, á que dá lectura. O Sr. Parajó Liñares pregunta cantos cartos se pediron o ano
pasado para servicios sociais, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento, pero
que o Sr. Parajó ten no seu poder o borrador da acta na que se aprobou a solicitude, polo que
pode obtelos. O Sr. Parajó pide que se lle faciliten por escrito os datos que leu o Sr. Alcalde, e
este respóndelle que así se fará. O Sr. Parajó Liñares manifesta que votará a favor neste asunto,
xa que apoia ó departamento social, o cal está traballando ben, aínda que pensa que habería que
corrixir algunhas cousas impostas polo Sr. Alcalde.-------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que se quedou de facilitarlle copia da memoria e non se fixo,
e o Sr. Secretario respóndelle que non lla deu porque a el tampouco lla facilitaron os técnicos ata
esta mañá, e que xa lle pedíu desculpas. O Sr. Gacio manifesta que, ó non poder es- tudia-la
memoria, carece de datos para poder opinar, pero que se está falando de cerca de 50 millóns de
pesetas cando na sesión da comisión informativa se falaba duns 22 millóns; o Sr. Fandiño Pazos
dille que non se falou de 22 millóns, senón de 28, e advertindo que faltaba a can- tidade
correspondente a investimento, da que aínda non deran datos os técnicos. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que está de acordo con todo o que se faga no departamento de servicios sociais, polo
que non votará en contra, pero que tampouco pode votar a favor porque non lle facilitaron os
datos ó seu debido tempo, e que polo tanto a súa postura será a abstención.------------------------

O pleno do concello, por doce votos a favor, un en contra e catro abstencións, sendo o
número legal e o de asistentes o de dezasete, acorda:------------------------------------------------------

1º.- Aproba-la memoria de actividades de servicios sociais comunitarios ou de atención
primaria deste concello para o ano 1998, redactada polo técnico municipal de servicios sociais.---

2º.- Aproba-la memoria de actividades de servicios sociais especializados deste concello
para o ano 1998, redactada tamén polo técnico municipal de servicios sociais.------------------------

3º.- Solicitar da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais as seguintes subvencións,
para os conceptos que se citan, manifestando que os servicios sociais se seguirán prestando nas
mesmas condicións que o ano anterior:----------------------------------------------------------------------

a) PARA OS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS (DE ATENCIÓN PRIMARIA):

31.151.26145.689.282                                     SUMA

17.836.69523.782.260
Investimento: centro social Galanas, 2ª fase, local social
de Teo e local social de Bamonde

900.0001.200.000Mantemento

1.108.7504.145.000Prevención e inserción social e apoio a xoves en risco

251.250335.000Reciclaxe de roupa

2.231.4004.462.800Axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia

8.823.16611.764.222Persoal

Subvención solicitadaImporte totalCONCEPTO

b) PARA OS SERVICIOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS:-------------------------------------

925.0001.850.000Excursión a Madrid e arredores

Subvención solicitadaImporte totalCONCEPTO



3.750.0007.123.000                                     SUMA

200.000523.000
Terapia ocupacional para minusválidos e terceira
idade

1.500.0002.500.000Romaría da terceira idade

1.125.0002.250.000Excursión a Andalucía e Portugal

4º.- No apartado de axuda a domicilio, solicitar prórroga da contía concedida no exercicio
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5º.- Solicita-la sinatura dun convenio para a finalización da obra do centro sociocultural e
da terceira idade de Teo, situado en Ramallosa-Lucí.------------------------------------------------------

6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas, estendén-
dose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO

DO CONCELLO  O DÍA 24 DE ABRIL DE
1998.------------------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte-
catro de abril de mil novecentos noventa e oito.----

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia dos dezasete
membros que o compoñen e que se citan na
marxe, a fin de celebra-la sesión ordinaria
convocada para este
día.----------------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta das seguintes paralización de obras:--------

- O 7-1-98, paralización da construc-
ción dun valado de D. Francisco Muñiz Castroagu-
dín, en Fornelos-Rarís, por non axustarse á licencia
concedida.-------------------------------------------------

- O 3-2-98, paralización da construc-
ción dun galpón e dun valado de D. José Carabán

Mato en Olveira-Reis, por carecer de licencia e non garda-los retranqueos
legais.---------------------------

- O 15-1-98, paralización do recheo dunha finca en Solláns, de D. Manuel Fernández
Bouzas e Dª Otilia Pintos Carballal, por carecer de licencia.---------------------------------------------

- O 22-1-98, paralización da construcción dun valado en Fixó, en zona de dominio
público, de Dª Mª Cristina Souto Castro, por carecer de licencia e non respecta-los retranqueos
legais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O 19-1-98, paralización das obras de rehabilitación e ampliación da vivenda de D.
Miguel Pazos Iglesias, en Castres-Oza, por non axustarse á licencia concedida.----------------------

- O 4-3-98, paralización da construcción dun cuberto en Carballal-Calo, de "Carpilar,
S.lL.", por carecer de licencia e non respecta-los retranqueos legais.------------------------------------

- O 5-3-98, paralización da ampliación dun galpón en Solláns-Calo, de D. Fernando
Gómez Calviño, por carecer de licencia e non respecta-los retranqueos legais.------------------------

- O 5-3-98, paralización da construcción dun valado entre lindeiros, en Catro Camiños-
-Recesende, de D. Enrique Pazos Ponte, por carecer de licencia e de autorización de Estructuras
Agrarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O 22-4-98, paralización da construcción dun valado na finca nº 151, polígono 14 de
Calo, propiedade de D. José Núñez Torres, por carecer de licencia municipal e de autorización de
Estructuras Agrarias e non respecta-los retranqueos legais.-----------------------------------------------

Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte
-------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín J. Noriega Romaguera
D. Mariano Sinde Pereiro
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:



 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da sesión anterior, que foi distribuí-
do coa convocatoria da actual.---------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario manifesta que no punto 4 (Plano concertado-1998), na primeira táboa de
datos, onde di 235.000 pts. debe dicir 251.500 pts., que á frase "prevención e inserción social"
débeselle engadir "e apoio a xoves en risco", que as tres liñas que contemplan o investimento
deben ser resumidas nunha soa que diga: Investimento: centro social Galanas, 2ª fase, local social
de Teo e local social de Bamonde, cun importe global de 23.872.260 pts. e unha subvención soli-
citada para os tres conceptos de 17.836.695 pts., e que na liña "Suma" deben consta-las seguintes
cantidades: 45.689.282 pts. na columna de importe total e 31.151.261 pts. na columna de subven-
ción solicitada.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Cajaraville Campos manifesta que na relación de asistentes observa que falta o seu
nome, e o Sr. Secretario manifesta que falta tamén o do Sr. Pereira Suárez, debido a erro involun-
tario.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda pregunta cando se poderá ve-lo libro de actas, a fin de comprobar
como quedou redactado finalmente o acordo correspondente á moción sobre a violencia contra a
muller, e o Sr. Secretario respóndelle que estes días hai moito traballo nas oficinas, polo que non
se puido transcribi-la acta ó libro, pero que probablemente estará listo na semana que vén.---------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que no mesmo punto 4 (plano concertado-1998), onde di
"... o Sr. Alcalde atopa unha nota..." debería dicir "... o Sr. Alcalde atopa un volume...", posto que
iso é o que sacou o Alcalde; o Sr. Secretario dille que o Sr. Alcalde atopou unha nota dentro dun
volume, pero que se quere cambiará a palabra "nota" pola de "resume"; o Sr. Parajó Liñares res-
póndelle que non é necesario.----------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez rea-
lizadas as correccións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.----------------------------

2.- ROGOS  E PREGUNTAS .-----------------------------------------------------------------------

Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Tallón Rego, e:------------------------------------------
1) Pregunta sobre algunhas peticións que se lle fixeron ó concello, tales como a área re-

creativa de Insua ou o parque de Regoufe, e o Sr. Alcalde respóndelle que están en estudio.-------
2) Pregunta sobre unha subvención que se pedíu para restauración da casa social de

Luou, cun presuposto de 786.000 pts. e para que se concedías 78.000 pts.; o Sr. Secretario e o Sr.
Al- calde respóndenlle que non saben nada deste tema, e este di tamén que cando se solicitan
subvencións ó concello para obras non se dará a totalidade do importe destas, pero si algo máis
que un 10%.------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Manifesta que no ano 1997 se lle deu á A.VV. Castro Lupario (Calo) unha subvención
de 1.000.000 pts., á da Torre 500.000 pts., á Asociación Santa Ana (Lampai) 700.000 pts. e á
A.VV. "Santa María", de Luou, só 100.000 pts.; o Sr. Alcalde respóndelle que xa ten eses datos.-

4) Pregunta sobre as obras na pista de Loureiro e sobre a instalación de cinco puntos de
luz en Caxade, e o Sr. Alcalde respóndelle que esas obras están en estudio.---------------------------

5) Pregunta cando se vai saca-lo vertedeiro de lixo de Luou, cousa que estaba incluída no
programa electoral do Sr. Alcalde, e este respóndelle que non foi o seu equipo de goberno quen o
puxo alí. O Sr. Tallón Rego comeza a ler datos publicados nunha folla informativa da A.VV.
"Santa María", e o Sr. Alcalde dille que xa coñece eses datos; entón, o Sr. Tallón Rego manifesta
que Luou non ten piscinas, nin polideportivos nin áreas recreativas, que o único que ten é o ver-
tedeiro, e que parece que hai un gran amiguismo á hora de investir. Manifesta tamén que,
segundo a revista municipal, no ano 1996 o concello investíu 16 millóns de pesetas en Luou; pide
que se lle explique en que obras se meteron eses cartos, advertindo que se non se lle dan datos
tratará de conseguilos a través do Valedor do Pobo ou por onde sexa. Di tamén que no ano 97 se



investiron en Cacheiras e en Calo máis de vinte mil pesetas por habitante, mentres que en Luou
se investiron soamente once; o Sr. Alcalde respóndelle que iso foi debido á necesidade de facer
determinadas obras, como o abastecemento de augas ou o saneamento, pero que no futuro se
compensará investindo máis en parroquias como Luou, Reis, Rarís ou Lucí, que quedaron moi
por debaixo en investimento en anos anteriores; o Sr. Tallón dille que cre que de momento non
hai nada programado neste sentido.---------------------------------------------------------------------------

A continuación toma a palabra o Sr. Otero Cepeda, e:--------------------------------------------

1) Pregunta por que se vai convocar un pleno só catro días despois deste, e o Sr. Alcalde
respóndelle que porque lle pareceu conveniente, xa que hai temas que urxe aprobar; o Sr. Otero
Cepeda pide se economice o tempo dos concelleiros, xa que teñen que traballar; o Sr. Alcalde
respóndelle que a asistencia ós plenos é libre, e o Sr. Otero Cepeda dille que é certo, pero que
están moralmente obrigados a acudir ós plenos e tamén a desenvolve-lo seu traballo.---------------

2) Pregunta pola ambulancia contratada polo concello, e o Sr. Fandiño Pazos dille que
está mesturando dous temas: un, a ambulancia que o concello solicitou da Xunta de Galicia, que
aínda non foi concedida, e outro a contratación dunha ambulancia para recollida e traslado de
sangue e orina ó hospital; dille que o concello tivo contratada durante un tempo unha ambulancia
para este fin, pero que desde que comezou a traballa-lo vixiante de obras é este quen se encarga
de leva-las mostras ó hospital, co vehículo do concello, polo que se lle rescindíu o contrato á am-
bulancia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Manifesta que o consultorio médico de Cacheiras, a pesar de ser de recente construc-
ción, presenta varios desperfectos, e o Sr. Alcalde respóndelle que os tivo desde o principio, e
que o constructor arranxounos mentres a obra estivo en garantía, pero que agora o concello ten
que asumi-lo arranxo; o Sr. Fandiño Pazos manifesta que o edificio filtra a auga, o que é o
motivo dos desperfectos, e que o técnico municipal xa estivo vendo as instalacións para informar
sobre as obras necesarias e o seu custo. O Sr. Alcalde di que os problemas veñen de que as
empresas collen as obras facendo ofertas económicas moi baixas, e despois os cartos non lles
chegan para facelas ben; que esta empresa en concreto fixo varios arranxos en principio, pero
que agora xa non ten obriga de
facelos.---------------------------------------------------------------------------

4) En canto á construcción dun aparcadoiro nas inmediacións do centro comercial dos
Tilos, manifesta que presentou un escrito solicitando que se repoñan os terreos como estaban, xa
que se desfai unha zona axardinada para poñer asfalto e cemento nunha franxa bastante grande,
que pode ser duns 80 m2; pide que se paralice a obra e se repoña o xardín. Di que onda a beira-
rrúa xa están aparcando os coches en liña, e collen uns quince ou dezaseis, e que coa ampliación
o que se pretende é que poidan aparcar en batería, co que a capacidade de aparcamento se am-
pliaría aproximadamente ata o dobre, o que non compensa unha desfeita tan grande. O Sr. Alcal-
de respóndelle que antes de facer esta obra se falou cos veciños e coa A.VV., e todos queren que
se faga; que o Sr. Otero Cepeda se opón a que se desfaga ese espacio público, que é pouquiño, e
sen embargo cando se fixo o recheo se opuxo a gañar zona verde; que ese aparcadoiro é impres-
cindible, porque alí os coches aparcan moitas veces, a horas punta, en dobre fila (cando os veci-
ños veñen de traballar e van merca-lo pan, etc.), e cando chega o autobús non pode pasar e fór-
manse grandes atascos; que o que se pretende é construír un muro de pedra encintada (non de
cemento nin de bloques), respectando as árbores e protexéndoas con aros, e encher ese tramo e
cementalo para que poidan aparcar máis coches e para que o autobús poida pasar aínda que haxa
dobre fila; que xa que no recheo se gañaron máis de 30.000 m2 de zona verde, ben se poden
perder aquí 80 m2 e ter a cambio un aparcamento que solucione os atascos; que o Sr. Otero



Cepeda está no seu dereito de pedi-la paralización da obra, pero que esta seguirá facéndose men-
tres non o impidan Organismos superiores.------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que o Sr. Alcalde está mezclando dous temas e embaru-
llando o debate; que eses trinta e pico mil metros non se gañaron en realidade, porque aquelo era
xa unha zona verde, un parque natural que estaba descoidado, pero que se podía preparar simple-
mente arranxando os camiños e abrindo algúns novos e limpando as malezas; que se opuxo ó
recheo precisamente porque era desfacer un parque natural para construír un polideportivo, o que
finalmente non se puido levar a cabo porque o recheo se fixo sen proxecto nin planos e existía
perigo de derruba, polo que non se puido construír nel o polideportivo; o Sr. Alcalde respóndelle
que si se podía, pero que era moi caro; o Sr. Otero Cepeda di que había que ir face-los cimentos
ó fondo do recheo, onde había firme, e o Sr. Alcalde respóndelle que non tanto. O Sr. Otero
Cepeda segue dicindo que o aparcamento que se pretende construír non solucionará o problema
dos atascos, porque se se lle dá fondo ó aparcadeiro pero os coches aparcan en batería en vez de
facelo en liña chegan ata o mesmo punto da rúa que antes, e os que se poñan en dobre fila estor-
barán igual; di tamén que hai que ter en conta que non hai só que protexe-las árbores, senón
tamén as raíces destes, e que se se bota formigón poden danarse; o Sr. Alcalde respóndelle que
ese é un tema que estudian os técnicos.----------------------------------------------------------------------

5) En canto ó valado da masa común de Bamonde, manifesta que hai algúns puntos nos
que leva unha altura de 3,5 metros, e ademais ten enriba uns ferros que fan supoñer que se lle vai
dar máis alto; fai constar que a altura máxima permitida polas Normas subsidiarias para os vala-
dos é de 2,5 metros; que o concello non pode vulnera-las normas que el mesmo impón. O Sr.
Alcalde respóndelle que esa obra se está facendo baixo a dirección dos técnicos municipais, e
que confía neles, e o Sr. Otero Cepeda dille que o responsable último é o Sr. Alcalde. O Sr.
Secretario manifesta que a diferencia de altura quizais sexa debida a que o terreo é moi irregular
na parte esquerda, o Sr. Otero Cepeda manifesta que as normas din que a altura máxima é de 2,5
metros, o Sr. Alcalde respóndelle que sabe o que din as normas, o Sr. Otero Cepeda pídelle que
as cumpra e o Sr. Alcalde reitera que confía nos técnicos municipais.----------------------------------

6) Manifesta que os obreiros municipais comezan unha obra, despois párana á metade e
comezan outra, e así sucesivamente, e que isto non é culpa da brigada de obras, senón da direc-
ción; que por exemplo o muro de Luou comezouse e despois parouse a medias. O Sr. Alcalde
respóndelle que se parou por culpa da cota da estrada, e que el non pode solucionar ese tema por
si só, xa que a estrada é provincial. O Sr. Otero Cepeda pide que se planifique máis racionalmen-
te e que se acabe unha obra antes de empezar outra.-------------------------------------------------------

7) Pregunta onde están situados os contedores de papel dos que fala a páxina 20 da re-
vista municipal, e o Sr. Alcalde respóndelle que aínda están na parte de atrás do concello, posto
que non había quen fixese a recollida de papel, pero que agora xa se atopou unha empresa que a
vai facer, e vanse colocar eses e máis vanse mercar (de feito, xa están pedidos) outros de pilas,
vidro e papel por importe de máis de catro millóns de pesetas, cunha subvención concedida pola
Deputación, e que tamén se van comprar contedores de lixo por un importe aproximado de catro
millóns de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

8) Pregunta pola aula municipal de lectura, que fora unha promesa electoral do Sr. Al-
calde, e este respóndelle que xa está funcionando e que conta con máis de 2.000 libros; pregunta
que horario de atención ó público ten, e o Sr. Alcalde respóndelle que descoñece este dato, que
llo pregunte á Asistente Social, que é quen leva o tema; pregunta se hai bibliotecario, e o Sr.
Alcalde respóndelle que non, que a atenden obxectores e persoal do departamento social, e que
está funcionando provisionalmente ata que se cambie de local, cando estea rematado o centro
sociocultural.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Pregunta en que consiste o programa de apoio escolar, e o Sr. Alcalde respóndelle que
son unhas clases que se imparten a rapaces con problemas; o Sr. Fandiño manifesta que o
progra- ma está dirixido pola asistente social e a educadora familiar, que esta e algúns obxectores
con es- tudios suficientes son os que dan as clases e que o programa non está dirixido
exclusivamente ó desenvolvemento intelectual, senón tamén a buscar solucións a problemas



familiares, de convi- vencia,
etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Manifesta que na páxina 30 da revista municipal se fala de que nun pleno municipal o
Sr. Alcalde explicou o plano de recollida de lixo de SOGAMA ( o Sr. Alcalde di que, por certo,
está mal transcrito na revista, que mandaron 100 contedores de lixo), pero que nese pleno as
distintas forzas políticas propuxeron outras solucións para o lixo; opina que, por ser unha revista
municipal, debíase informar nese artigo de tódolos posicionamentos dos grupos políticos munici-
pais; que se a revista fora feita polo partido do Sr. Alcalde sería comprensible que informase só
do punto de vista deste, pero ó ser pagada cos cartos de todos o honesto sería que dese a
informa- ción completa. O Sr. Alcalde respóndelle que a revista foi feita a criterio do equipo de
goberno.--

Toma seguidamente a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:--------------------------------------------
1) Pregunta pola recepción da urbanización "Parque Montouto", e o Sr. Alcalde respónde-

lle que se fixeron xestións coa urbanizadora, persoal desta veu falar cos técnicos municipais e
quedou en traer un aval para garanti-las obras necesarias e contratarlle estas a unha empresa, ou
ben facelas directamente a urbanizadora, e estáse á espera de que constitúan o aval ou fagan as
obras; que os veciños chaman case tódolos días á urbanizadora e ó concello, pero este aínda non
ten razón concreta. O Sr. Parajó pide que se axilicen os trámites para que a urbanización sexa
recibida dunha vez, e o Sr. Alcalde respóndelle que ese é tamén o sentir do equipo de goberno.---

2) Pregunta en que se quedou cos veciños de "San Saturniño" en canto a unha débeda de
700.000 pts. que o concello tiña coa urbanización, e o Sr. Alcalde respóndelle que non eran
700.000 pts., senón arredor de 600.000 pts., e que a comunidade de propietarios dixo que a con-
donaba se se poñían unhas árbores, un parque público e unhas farolas ornamentais e se lle au-
mentaba un anaco á pista de tenis; que en principio o equipo de goberno está de acordo con esta
solución, e que a comunidade de veciños quedou en corrixi-lo documento que presentaron para
este fin e formalizalo por ambas partes; que este mesmo problema xurdíu nos Verxeles, pero alí a
débeda era maior. O Sr. Parajó pregunta a canto ascende a avaliación das obras que piden para
San Saturniño, e o Sr. Alcalde respóndelle que non mandou facer avaliación, porque as obras son
necesarias e un ben para os veciños da urbanización, pero que cre que son algo máis caras có
custo da débeda.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta se se sabe algo sobre o roubo da base de datos do concello, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non, que no momento do roubo se denunciou e veu a Garda Civil, mesmo o
equipo de huellas, pero non tivo noticia ningunha sobre este tema.--------------------------------------

4) Pregunta polos presupostos municipais, e o Sr. Alcalde respóndelle que aínda está ela-
borándoos o equipo de goberno. O Sr. Parajó manifesta que se están retrasando moito, porque xa
case estamos no mes de maio, e que non hai un peso; o Sr. Alcalde respóndelle que non é certo
que non haxa cartos, e que ten que buscar unha persoa que axude a face-los presupostos, xa que
o anterior Secretario non deixou nada feito sobre este
tema.------------------------------------------------

5) Pregunta sobre o alcantarillado de Milladoiro a Balcaide, e o Sr. Alcalde respóndelle
que se están continuando as negociacións.-------------------------------------------------------------------

6) Pide que se lle dean as copias dos contratos de limpeza, televisión e conservación de
alumados e copia do escrito de solicitude de vivendas sociais, que solicitou no último pleno ordi-
nario, e o Sr. Secretario respóndelle que llas facilitará en canto teña tempo, que se pode xa llas
dará cando remate o pleno.-------------------------------------------------------------------------------------

7) Pide que se lle facilite copia da nota que leu o Sr. Alcalde no último pleno sobre sub-
vencións concedidas para o departamento social, e este respóndelle que lla dará.---------------------



8) Pregunta como está o tema da gardería infantil, e o Sr. Alcalde respóndelle que se está
facendo a obra; que o ano pasado se investiron dous millóns de pesetas en tabiques, instalación
eléctrica, etc., e para este ano prevése un investimento de 18 millóns de pesetas; que esta fase xa
foi adxudicada a unha empresa. O Sr. Parajó pregunta a cal, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre
que a "Inversiones Vemex", de Santiago; que a obra se sacou a concurso e este quedou deserto,
polo que se pediron tres presupostos e se lle adxudicou ó mellor postor. O Sr. Parajó pregúntalle
ó Sr. Alcalde se cre que con 18 millóns se pode facer esta obra, que debe custar sobre 30 millóns,
e este respóndelle que non é técnico, pero que confía nos técnicos municipais; que a obra debe
poder facerse neses cartos, cando eles o din. O Sr. Parajó pregunta se se mandou o proxecto á
Xunta, e o Sr. Alcalde respondelle que si. O Sr. Parajó manifesta que o tema da gardería é impor-
tante, polo que se non chegan os cartos terá que poñelos o concello, e o Sr. Alcalde respóndelle
que o equipo de goberno sabe que é importante, e quere que estea lista e funcione canto antes. O
Sr. Parajó Liñares manifesta que hai moita xente en Teo necesitada de gardería, e o Sr. Alcalde
respóndelle que o sabe, e que pretende que no futuro haxa máis dunha gardería neste
concello.----

9) Pregunta pola recalificación de terreos, e o Sr. Alcalde dá conta das negociación leva-
das a cabo para recalificación de terreos en Cacheiras e das cesións que a cambio fai o interesa-
do; manifesta tamén que hai outros lugares que cómpre recalificar, xa que se esgotou o número
de licencias de construcción que permiten as Normas Subsidiarias (Cobas, Póboa, Igrexa-Calo,
Vilar de Calo...). O Sr. Parajó opina que sería mellor revisar todo o plano urbanístico, e o Sr.
Alcalde respóndelle que na Consellería son reacios ás revisións en bloque. O Sr. Parajó opina que
haberá que facelo, e o Sr. Alcalde respóndelle que revisalo todo agora significaría ter freada a
construcción durante outros sete anos, e o Sr. Parajó pide que trate de conseguir que se aumente
o máis posible a posibilidade de edificar.--------------------------------------------------------------------

10) Pregunta se se mirou o tema do camiño de Firmistáns-Osebe-Francos, e o Sr. Cas-
troagudín respóndelle que aínda non. O Sr. Parajó pide que se estudie este tema, xa que o conce-
llo de Ames está pensando en facer outra pista e é interesante, sobre todo de cara ó transporte
público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Manifesta que o muro do Sr. Castiñeiras en Casalonga segue en pé, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten datos neste momento.--------------------------------------------------------------

12) Manifesta que  hai bastantes carteis publicitarios en zonas como Galanas, Balcaide ou
a Florida, e sen embargoa algún veciño de Teo non se lle deixou colocar un; o Sr. Alcalde
respóndelle que a ese veciño do que fala o Sr. Parajó non se lle dixo que non podía colocala,
senón que o concello estaba mirando a maneira de regularizalas ou de quitalas, pero nas estradas
N-550 e C-541 o concello non ten potestade; que ese veciño dixo que lle alugaban un espacio pu-
blicitario, e se lle respondeu que podía alugalo mentres non se regularizase este tema.--------------

13) Pide que se poñan bandas sonoras na pista de Vilaverde, e o Sr. Castroagudín mani-
festa que as solicitaron fará uns oito días, pero que parece desaconsellable poñelas debido á es-
treitez da pista; que se mirará de sinalizar esta zona. O Sr. Parajó Liñares pide que se poñan ban-
das, aínda que sexan baixas.-----------------------------------------------------------------------------------

14) Pide información sobre unha reunión que o Sr. Alcalde mantivo co rexedor de Santia-
go para trata-lo tema do servicio de bombeiros, e o Sr. Alcalde respóndelle que foi unha reunión
de alcaldes como toma de contacto para intentar unificar criterios sobre distintos servicios muni-
cipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15) Manifesta que é necesario implantar neste concello o bono-bus para as persoas da
terceira idade, xa que é o único concello da redonda que non o ten. O Sr. Alcalde respóndelle que
estudiará este tema.---------------------------------------------------------------------------------------------

16) Manifesta que hai asociacións culturais e deportivas do concello que neste momento
están ó borde da creba, xa que están xogando campeonatos de fútbol ou fases de ascenso e non
teñen cartos, e como non están aprobados os presupostos municipais non se lles pode da-la sub-
vención anual; o Sr. Alcalde respóndelle que, independentemente de que haxa ou non presupos-
tos, o Sr. Parajó Liñares sabe ben que se lles dan anticipos a conta se os necesitan e os piden. O



Sr. Parajó pide que nos presupostos deste ano se estudie ben o reparto de subvencións ás asocia-
cións, e se faga tendo en conta as actividades que realiza cada unha.------------------------------------

17) Pide que na Igrexa de Calo se instalen beirarrúas rectangulares (máis elegantes) en vez
das cadradas, e o Sr. Alcalde respóndelle que no proxecto xa figuran rectangulares.------------

18) Pregunta polo consultorio médico de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que debe de
estar para inaugurar. O Sr. Fandiño manifesta que fai hoxe unha semana que os arquitectos do
SERGAS foron revisa-la obra, e que faltaban uns detalles; que os arquitectos teñen un prazo de
quince ou vinte días para propoñe-la recepción da obra, e inmediatamente se amoblará; que o
SERGAS xa ten todo o mobiliario almacenado agardando a recepción da obra. O Sr. Parajó ma-
nifesta que na súa opinión o consultorio é corrente de todo e ademais está nun sitio pouco axei-
tado. O Sr. Fandiño manifesta que cre que as posibles protestas dos veciños de Francos sobre o
consultorio non son espontáneas, senón que actúan espoleados por xente que quere que haxa
po- lémica sobre este asunto; o Sr. Parajó Liñares di que el non ten nada que ver con
iso.---------------

19) Pide que se limpen os parques infantís, porque algúns, como o da Florida, están cheos
de maleza, e tamén que se arranxen os taboleiros de anuncios que o concello ten polas parro-
quias, porque hai algúns rotos. O Sr. Alcalde respóndelle que xa se limparon algúns parques, e
que os demais vanse limpar axiña, e que o vixiante de obras está retirando os taboleiros rotos,
que son bastantes, para levalos a arranxar, pero que quere que se leven xuntos, non agora algúns
e máis tarde outros.----------------------------------------------------------------------------------------------

20) Manifesta que xa cando o Sr. Rama era concelleiro se quedara en darlle á A.VV. da
Torre unha subvención para o parque dese lugar, e o Sr. Alcalde respóndelle que lle pediron que
o concello poña os columpios; que non sabe se o concello poderá darlle tódolos cartos que custa,
pero que algo se lle dará; que os columpios que tiñan no parque xa foran levados dos Tilos, e
realmente estaban mal.------------------------------------------------------------------------------------------

21) En canto ó aparcadoiro que se está facendo onda o centro comercial dos Tilos, mani-
festa que non compensa facer esa obra debido á pequena cantidade de coches que van aparcar e
a que, ó aparcar en dobre fila, os atascos produciránse igual. Di que esa obra non a pediron os ve-
ciños, senón a A.VV. sen consultalos, porque lle interesa a ela; di tamén que nin o propio conce-
lleiro dos Tilos pedíu nin quere esa obra.--------------------------------------------------------------------

Finalmente toma a palabra o Sr. Gacio Tarrío, e:--------------------------------------------------
1) Manifesta que, aínda que sexa habitual, é de moi mal gusto que algúns membros da

comisión de goberno estean lendo o periódico durante a celebración do pleno, e o Sr. Neira Pica-
llo, por alusións, responde que tamén o Sr. Gacio Tarrío pode estar lendo informes que non se
saben se corresponden ó pleno que se está celebrando.----------------------------------------------------

2) Manifesta que a saída dos Tilos cara a Cacheiras pola parte de abaixo da urbanización
supón un perigo, e pide que se poña un sinal prohibindo xirar á esquerda; o Sr. Alcalde
respónde- lle que tería que poñela a CPTOPV, xa que non é unha estrada municipal, e que non se
pon por- que están estudiando as solucións posibles. O Sr. Gacio Tarrío manifesta tamén que os
sinais privados que hai na zona están moi baixos, polo que impiden a visibilidade, e pide que se
quiten ou se poñan máis altas; o Sr. Alcalde respóndelle que retomará o tema, e que tamén
dificultan a visibilidade os piñeiros que hai nesa zona, pero que non pode mandalos sacar porque
están nunha finca privada, que non é do
concello.-------------------------------------------------------------------------

3) Manifesta que en Cacheiras, Ramallosa e Casalonga a xente ten problemas para cru-
za-la estrada, e o Sr. Alcalde respóndelle que a A.VV. de Cacheiras lle dirixíu á CPTOPV un
escrito (do que lle facilitou copia á Alcaldía) solicitando un semáforo con pulsador, pero que na



Consellería son reacios a poñer este tipo de semáforos, e que ademais esta é unha negociación
que ten que face-lo concello, non a A.VV.; que foi falar co Sr. Molezún e lle deixou este tema
sobre a mesa para estudio; que tamén hai a posibilidade de facer na Casalonga un paso soterrado
por debaixo da estrada, pero que a CPTOPV non o ve moi claro porque sae caro.--------------------

4) Pregunta como está o tema dos destellantes solicitados para Luou e Casalonga, e o Sr.
Alcalde respóndelle que a Deputación vainos poñer.-------------------------------------------------------

5) Manifesta que moita xente se confunde na pista de Eirexe, en Luou, pensando que ten
saída cara o bar de Santiso, e se forman atascos, porque é un camiño que soamente dá servicio ás
casas e non ten saída; pide que se lle poña na entrada un sinal de "camiño cortado". O Sr. Alcalde
agradécelle a información e dille que se poñerá canto antes.----------------------------------------------

6) Pregunta polo muro que se está construíndo en Luou, xa que se parou a obra, e o Sr.
Alcalde respóndelle que está parada por mor da cota da estrada, e que o Sr. Sinde coñece ben o
tema.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Pide que se poñan proteccións nas beirarrúas de Cacheiras e Calo para impedir que os
coches aparquen sobre elas, e o Sr. Cea respóndelle que as de Calo van levar árbores e farolas; o
Sr. Gacio Tarrío pide que se busque unha solución, xa que sobre todo en Cacheiras cómpre bus-
car un aparcamento préto dos comercios que hai alí para impedir que aparquen na beirarrúa; que
os negocios teñen que ter sitio para que aparquen os coches, pero os que van circulando tamén
teñen que ter sitio para pasar. O Sr. Alcalde respóndelle que estudiará o tema, que agora, coa
ampliación da pista do cemiterio xa hai moitos que van aparcar alí e que no futuro, cando se am-
plíe a entrada do campo de baile, tamén haberá máis onde aparcar. O Sr. Gacio Tarrío coincide co
Sr. Alcalde que o do campo de baile podería ser unha solución.--------------------------------------

8) Pregunta sobre as obras de Vilar de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que o que se fixo
foi ocupa-los terreos para evitar futuros problemas cos veciños, e que tamén se vai facer igual na
pista de Recesende a Luou, nas Laxes e na da Ramallosa ata o río dos Verxeles; que nesas zonas
xa se lle dixo ós veciños que cortasen as árbores da zona que se lles ocupa, pero algúns non o
fixeron e váiselle reiterar para evitar ter que tirarllos coa pá; que en Vilar de Calo a A.VV. axu-
dou a levar a bo fin as negociacións, e gracias a iso puidéronse ocupa-los terreos. O Sr. Gacio
Tarrío pregunta se en Vilar de Calo están tódolos veciños de acordo, e o Sr. Alcalde respóndelle
que todos menos dous; o Sr. Gacio manifesta que hai un que está esperando a que se lle pida por
escrito, e o Sr. Alcalde dá conta das xestións realizadas con ese señor, e tamén co outro, que ten
problemas por unhas naves que están en trámites de expropiación; manifesta que os únicos pro-
blemas que tivo cos veciños foron eses dous e, na pista do cemiterio de Cacheiras, o Sr. Teo. O
Sr. Gacio pregunta se se prevé poñer tendido soterrado de luz, e o Sr. Alcalde respóndelle que en
Vilar de Calo, do galpón para abaixo, vai xa a canalización e as arquetas, e en Cacheiras están as
tuberías postas. O Sr. Neira Picallo manifesta que o tendido soterrado custa o dobre que aéreo, e
o Sr. Cajaraville di que custa máis, pero que queda mellor. O Sr. Neira Picallo manifesta que en
Vilar de Calo, a partir do galpón, fai dous meses que FENOSA puxo postes e mangueira novos.--

9) Manifesta que na revista do concello dise que se investiron 11.515.000 pts. en Oza e
9.000.000 en Lucí; pregunta se se lle pode dicir en que obras ou servicios foron investidos eses
cartos. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento, pero que llos dará.-------------

10) Manifesta que o teléfono do centro médico de Cacheiras non funciona, e o Sr. Secre-
tario respóndelle que na semana pasada estivo Telefónica arranxándoo e que antonte
funcionaba.-

11) Manifesta que na revista do concello aparecen fotos dos centros médicos, e o Sr.
Alcalde respóndelle que a revista dá información dos servicios de que dispón o concello. O Sr.
Gacio manifesta que se interpreta que a consecución dos centros médicos é mérito do Alcalde
actual, cando en realidade foron conseguidos por outra Corporación; o Sr. Alcalde respóndelle
que o ánimo da información non foi ese, senón que os veciños saiban onde están, como son e a
onde teñen que acudir. O Sr. Gacio manifesta que outro tanto pasa coa fonte do Outeiro (que non
a fixo esta Corporación, soamente a pintou), a fonte de Lampai e a capela de Santa Ana; o Sr.
Alcalde dille que para a capela si que foi el quen conseguíu unha subvención de Patrimonio. O



Sr. Gacio di que, en canto a esta capela, hai que seguir arranxándoa, xa que ten ferros á vista, e o
Sr. Alcalde respóndelle que a van arranxar e que de momento non sabe se o concello terá que po-
ñer algúns cartos ou non.---------------------------------------------------------------------------------------

12) Manifesta que a pista de Pedrouso a Lamas ten problemas, xa que corre a auga por
ela, e o Sr. Alcalde respóndelle que cómpre limparlle as cunetas, pero que facía falta colle-los
terreos de fóra dos valados, meter unha pá, face-las cunetas pegadas ós valos e mesmo asfaltar
xa, porque as beiras do asfalto se van comendo. O Sr. Seoane Blanco opina que se lle podería di-
cir ós que entestan na pista que limpen as cunetas, e o Sr. Alcalde respóndelle que non se pode
pretender que uns limpen as cunetas e que a outros llelas limpe o concello. O Sr. Gacio Tarrío
opina que unha vez que se levanten as pistas hai que facelas novas, o que custa moitos cartos,
polo que de momento o mellor é limpa-las cunetas. O Sr. Alcalde di que fai uns días pasou por
unha pista onde viu que estiveron traballando nas leiras e meteron o arado ata a beira do asfalto
en dúas ou tres fincas.-------------------------------------------------------------------------------------------

13) Manifesta que cando se asfaltou a pista onda a escola de Lampai sacáronse as canas-
tras que había e non se volveron a poñer; o Sr. Alcalde respóndelle que descoñecía isto, que
toma nota e o
mirará.---------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Pregunta canto custou a impresión da revista municipal, e o Sr. Alcalde respóndelle
que non ten datos aquí, pero que consta nunha acta da Comisión de Goberno; o Sr. Gacio pide
que se manden os borradores destas, xa que fai tempo que non se recibe ningún.---------------------

15) Pregunta cando se van cubri-las prazas de policía municipal, e o Sr. Secretario res-
póndelle que hoybo dificultades debido ós cambios sufridos polos novos carnets de conducir,
polo que houbo que pedir asesoramento, pero que agora xa se solucionou isto e o anuncio está
para mandar ó B.O.P., pero estáse esperando a que os organismos oficiais nomeen membros para
o tribunal, a fin de axiliza-los trámites publicando todo xunto, e que tamén se van celebrar axiña
as probas para auxiliares administrativos.--------------------------------------------------------------------

16) Manifesta que os contedores de lixo que están en funcionamento están moi suxos,
que cheiran máis cando os baleiran que cando están cheos. O Sr. Alcalde respóndelle que mirará
este tema, e que tamén hai problemas co camión pequeno, que está xa moi vello e se avería de
seguido; que se a Xunta non concede un terá que mercalo o concello, aínda que sexa de segunda
man.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) Pregunta se se fixo algunha xestión máis sobre o servicio de autobuses, e o Sr.
Alcalde respóndelle que chamou ó Delegado de Transportes, e non estaba; que quería consultar
con el se saíu algunha disposición nova sobre as potestades dos concellos neste tema, e que
quedou de ir na semana que vén falar cos de Autobuses de Calo, porque os veciños de Francos e
Faramello queren que o servicio chegue ata estes lugares, pero dixéronlle que esa zona está
cuberta por outra empresa e non poden meterse nela; que tamén é consciente que os restaurantes
e hoteis de Montouto non teñen servicio suficiente de autobuses.---------------------------------------

18) Pregunta se nos presupostos que se están elaborando hai algunha previsión para pa-
rroquias como Reis e Rarís, que levaron menos cartos cás outras nestes últimos anos; o Sr.
Alcalde respóndelle que non lle pode dar datos concretos, pero que si irán investimentos para
Reis, Rarís, Lucí e Luou, que foron as menos favorecidas nestes anos pasados.-----------------------

19) Pregunta pola sinalización do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que a empresa
adxudicataria, de Valencia, trouxo un trailer cargado e gardounas no galpón municipal; que lle
dixeron que os sinais son moi bonitos. O Sr. Mallo González manifesta que xa hai algunhas pos-
tas. O Sr. Alcalde segue dicindo que os adxudicatarios lle preguntaron que empresas traballan
para o concello, díxollo e ó final cre que contrataron a "Excavaciones Ovidio" para coloca-los
sinais; que a pretensión é comezar pola punta dunha parroquia e levala a eito ata rematala e em-



pezar con outra. O Sr. Mallo González manifesta que comezaron por Cobas. O Sr. Gacio Tarrío
pide que se corrixan os erros de toponimia que presentan algúns taboleiros de anuncios, e o Sr.
Alcalde respóndelle que se corrixirán de paso que se arranxan.------------------------------------------

20) Manifesta que se ía poñer un punto de luz onda a fonte de Mallos, pero que se tapou
o burato e non se puxo a farola; pregunta por que. O Sr. Mata Iglesias respóndelle que se se
poñia a farola onde estaba feito o burato non ía ilumina-la fonte, e o dono da leira que queda
fronte a esta non deixou poñer alí o poste; que FENOSA vai poñer unha liña eléctrica nese
tramo, e estáse esperando a que a poña. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que ten entendido que a
liña que vai pasar FENOSA por aí é de alta tensión, e o Sr. Cajaraville respóndelle que cre que a
liña de alta non vai ir por aí, senón por outro lado. O Sr. Mata Iglesias di que a farola, antes,
alumaba a 40 metros da fonte; o Sr. Gacio Tarrío pregunta se non hai maneira de poñela noutro
sitio que non sexa a leira dese señor e conseguir que alume a fonte, e o Sr. Alcalde respóndelle
que retomará este tema; o Sr. Mata Iglesias di que mirará de buscar un sitio para a
farola.--------------------------------

21) Pregunta se se están analisando as augas das fontes públicas, e o Sr. Alcalde respón-
delle que si, e que se algunha non é potable se lle pon un cartel infomando de que non se pode
beber dela. O Sr. Gacio Tarrío pide que se fagan análises tamén nas fontes e traídas privadas, o
Sr. Alcalde respóndelle que non se está facendo e que non sabe se será legal facelo; que o estu-
diará. O Sr. Gacio manifesta que, por exemplo, a traída de auga que surte ó colexio de Calo e a
algúns veciños ten problemas en canto a potabilidade, o Sr. Alcalde respóndelle que o concello
surte de auga mineral ós colexios para que os rapaces non beban a auga da traída, o Sr. Gacio
dille que a beben nos recreos, o Sr. Secretario informa de que as traídas que surten a máis de dez
veciños teñen obriga de ter clorada a auga e o Sr. Gacio di que ninguén cumpre esta norma.-------

22) Pregunta que tipo de obras está facendo a A.VV. na escola de párvulos da Ramallosa,
e se conta con permiso da Consellería; o Sr. Alcalde respóndelle que, polo que el sabe, só
pintaron as paredes e limparon para poder usa-lo local para reunións e para curso de informática;
que esa escola aínda non foi cedida ó concello. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que, aínda que a
escola non fose cedida ó concello, é responsabilidade deste a conservación do edificio, polo que
cómpre enteirarse das obras que se fixeron.-----------------------------------------------------------------

23) Pregunta pola praza de alguacil-porteiro, e o Sr. Alcalde respóndelle que o expedien-
te está parado. O Sr. Secretario informa de que nese expediente se pasaron tódolos prazos; que
pedíu información para saber se se poden continua-los trámites anteriores ou hai que facelo todo
de novo, pero que aínda non lle responderon; que en canto teña o informe lle dará curso ó ex-
pediente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

24) Pregunta pola segunda fase da traída de augas, e o Sr. Alcalde dá conta das xestións
que realizou onte mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------

25) Pregunta se o proxecto de alcantarillado de Milladoiro contempla as necesidades de
Teo, e o Sr. Alcalde respondelle que si, segundo lle dixeron os técnicos, e que mesmo está su-
pradimensionado a fin de evitar ter que facer ampliacións; que o proxecto se fixo baseándose en
datos que deron os técnicos deste concello.------------------------------------------------------------------

26) Pregunta se non hai maneira de remata-la beirarrúa da pista do cemiterio de Cachei-
ras, e o Sr. Alcalde respóndelle que foi varias veces falar co Sr. Teo, quen mesmo está tendo
problemas cos veciños por non deixar face-la beirarrúa, pero non hai maneira de convencelo.-----

27) Manifesta que no libro "Asociacionismo agrario e poder local en Teo", axudado a
financiar polo concello, se omitíu citar entre os alcaldes ó pai de D. Gonzalo Rodríguez Mouru-
llo, que foi alcalde de Teo durante a República, polo que se lle debe pedir desculpas ó citado
señor. O Sr. Alcalde respóndelle que debeu ser un erro involuntario do autor e que lle parece co-
rrecto desculparse, e o Sr. Fandiño opina que se debía acompañar tamén a desculpa do autor do
libro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e dez mi-
nutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que cer-
tifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO

PLENO DO CONCELLO  O DÍA 28 DE ABRIL
DE 1998.-------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte-
oito de abril de mil novecentos noventa e oito.------

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia de quince dos seus
membros no primeiro acordo e de dezaseis nos
restantes, sendo o número legal o de dezasete, a fin
de celebra-la sesión extraordinaria convocada para
este día.----------------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido a coñecemento e reso-
lución dos asuntos incluídos na seguinte ------------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTE-
RIOR .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó
borrador da acta da sesión anterior, que foi distri-

buído coa convocatoria da actual.---------------------
O Sr. Parajó Liñares manifesta que no punto 10 da súa intervención en "Rogos e Pregun-

tas", onde di "... de cara ó transporte escolar..." debe dicir "... de cara ó transporte público...". O
Sr. Castroagudín Valladares respóndelle que non é un erro de transcrición, xa que recorda que o
Sr. Parajó dixo "transporte escolar", o que nese momento lle pareceu raro porque por aquela pista
non pasa o transporte escolar; o Sr. Parajó di que nese caso foi un lapsus del, e pide que se
corrixa de todos modos.-----------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que no punto 8 da súa intervención en "Rogos e Preguntas",
onde di "... O Sr. Alcalde pregunta se se prevé poñer tendido soterrado de luz..." debe dicir "... O
Sr. Gacio pregunta se se prevé poñer tendido soterrado de luz...", e que no punto 13, onde di "... a
escola de Solláns..." debe dicir "... a escola de Luou...".---------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez realizadas as correccións pro-
postas, e que se rexistre no libro correspondente.-----------------------------------------------------------

Neste momento entra na sala o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.--------------------

2.- OBRAS FONDO COOPERACIÓN LOCAL 1998.- Dada conta do expediente que
se tramita para inclusión de obras no Fondo de Cooperación Local-1998, o Sr. Tallón Rego ma-
nifesta que non quere dicir que os cartos van mal empleados nesas obras, pero que se absterá na
votación deste asunto porque, debido á súa posición, diga o que diga sempre sae prexudicado.----
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D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
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D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín J. Noriega Romaguera
D. Mariano Sinde Pereiro
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



O Sr. Parajó Liñares opina que se hai cartos cómpre facer obras, pero pide que se estudie
mellor onde se meten os cartos, xa que por exemplo é ilóxico face-las beirarrúas da Igrexa de
Calo en dirección a Mouromorto en vez de facelas en dirección a Balcaide, onde son máis nece-
sarias porque nesta parte vive máis xente e hai máis casas, e o tema da pista de Vilar de Calo é
sangrante, e se non que lle pregunten ó Sr. Domingo Castiñeiras; que a ampliación da pista de
Lampai si que fai falta; que está disposto a votar a favor, pero matizando os lugares en que as
obras son máis necesarias. O Sr. Alcalde respóndelle que o tramo de beirarrúas da Igrexa de Calo
para abaixo xa está previsto facelo tan pronto haxa cartos, e de feito xa se fixo o proxecto, que
está nas oficinas municipais por se os Sres. concelleiros queren examinalo.---------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta cando remata o prazo para solicita-la inclusión de obras no
FCL, que segundo ten entendido é o 31 de marzo; o Sr. Secretario respóndelle que este prazo
remata o 30 de abril, que o que remata o 31 de marzo é o do plano 2000 da Deputación. O Sr.
Gacio Tarrío móstrase de acordo en que se fagan as obras que se pretende incluír no FCL, pero ó
mellor non está de acordo en como se van facer; manifesta que chegar cos proxectos das obras
feitos, sen consultar para nada ós membros da oposición municipal en canto a que obras lles
parece que se debían pedir é unha falta de delicadeza por parte do equipo de goberno.
Maniféstase de acordo co Sr. Parajó Liñares en que son máis necesarias en Calo as beirarrúas da
zona de contra Balcaide que as de contra Mouromorto, e di que o feito de que exista un proxecto
non quere dicir que se faga esa obra. Manifesta tamén que no proxecto da pista de Vilar de Calo
non se concreta exactamente que tramo se vai facer, e que non sabe se en Lampai a obra máis
necesaria é a ampliación da pista que se pretende. Di que non vai apoiar ó equipo de goberno
neste tema, pero que tampouco quere ir en contra, polo que a súa postura será a abstención.-------

O Sr. Parajó Liñares pregunta se en Vilar de Calo se contempla a retirada das gomas ou se
se vai asfaltar por riba delas, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe de certo, pero que cre
que se asfaltará por riba, sen quitalas; o Sr. Parajó pide que se levanten as gomas antes de as-
faltar, para evitar ter que rompe-lo firme da pista se nalgún momento hai unha rotura das gomas;
o Sr. Alcalde respóndelle que se fará como figura no proxecto.------------------------------------------
O pleno do concello, por doce votos a favor e catro abstencións, sendo o número legal o de
dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:--------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-los proxectos das seguintes obras, redactados polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez:-------------------------------------------------------------------------------------------

a) "Accesos a Lampai", por importe de catro millóns novecentas setenta mil novecentas
setenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------

b) "Acceso á Igrexa de Calo", por importe de catro millóns novecentas noventa e unha
mil oitocentas trinta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------

c) "Acceso a Vilar de Calo, 2ª fase", por importe de catro millóns novecentas noventa e
dúas mil oitocentas oitenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------

2º.- Solicita-la inclusión das anteditas obras no Fondo de Cooperación Local-1997.--------

3.- OBRAS PLANO 2000 DEPORTES DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL .- O Sr.
Alcalde dá conta do expediente que se tramita para solicita-la inclusión de obras no plano 2000
deportes da Excma. Deputación Provincial, manifestando que a solicitude xa fora feita pola Co-
misión de Goberno en virtude de acordo adoptado na sesión ordinaria celebrada o día 30 de
marzo, e que a Deputación pide que o pleno ratifique a solicitude.--------------------------------------

O Sr. Tallón pregunta se este tema non fora tratado xa, e o Sr. Secretario respóndelle que
se falara del nunha reunión informal que tivo lugar trala celebración dunha sesión de comisión
informativa, pero que nunca se adoptou ningún acordo salvo o da Comisión de Goberno citado.
O Sr. Tallón Rego manifesta que existe un 80% de probabilidades de que non concedan as pis-
cinas que se solicitan, dado que o ano pasado concederon unha para os Tilos, pero que si poden
concede-los vestiarios do polideportivo e mailo clube de remo; que votará a favor, porque o
lóxico é que, de conceder algunha instalación, concedan a que se pide en primeiro lugar, que é a
da piscina de Luou, e conceder outras e non esta sería unha tomadura de pelo.------------------------



O Sr. Parajó Liñares manifesta que non acaba de entender como se mandou o expediente
á Deputación cun acordo da Comisión de Goberno, cando a convocatoria inserta no B.O.P. di
claramente que ten que haber un acordo plenario, e o Sr. Secretario respóndelle que se fixo así
porque non daba tempo de convoca-lo pleno, xa que remataba o prazo para a solicitude, e agora
o pleno debe ratifica-la petición; o Sr. Parajó Liñares di que non sabe se isto é legal ou non, e
manifesta tamén que non lle parece lóxico que habendo poucos cartos se pidan tantas obras, que
se deberían pedir soamente unha ou dúas; pensa que por iso non se quixo traer ó pleno o expe-
diente e se mandou con acordo da Comisión de Goberno. O Sr. Secretario respóndelle que non
se levou a un pleno debido a un fallo administrativo, e que se mandou con acordo da Comisión
de Goberno para evitar que se perdese a oportunidade de pedi-las subvencións. O Sr. Parajó
pídelle que lea o punto 5.1 da convocatoria inserta no B.O.P. de 28-2-98, e o Sr. Secretario
manifesta que di "Certificación de acordo plenario", e reitera que non deu tempo a convocar un
pleno para este asunto debido a un erro do aparellador e del mesmo. O Sr. Parajó manifesta que
non lle bota a culpa a ninguén, pero que o expediente debeu ir directamente ó pleno. Di que
votará a favor neste asunto sempre e cando, en caso de que se conceda algunha obra, teña
prioridade a piscina de Luou; o Sr. Alcalde respóndelle que non ten potestade para iso, que será a
Deputación quen decida, pero que xa se pedíu esa obra en primeiro lugar, e o Sr. Parajó dille que
sabe ben como funcionan as Deputacións, e o Sr. Alcalde tamén o sabe, e que cando a
Deputación diga "pode- mos dar equis cartos para as obras do plano 2000 de Teo" o Alcalde ou o
equipo de goberno terán potestade para decidir. Reitera que votará a favor se ten prioridade a
piscina de Luou.--------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta que posibilidades hai de que a Deputación conceda algunha
obra, e o Sr. Alcalde respóndelle que o ignora; o Sr. Gacio Tarrío pregunta que deron en anos an-
teriores, e o Sr. Alcalde respóndelle que o ano pasado concederon a piscina dos Tilos; o Sr. Gacio
di que entón veñen dando sobre un tercio do que se solicita. Manifesta tamén que na sesión da
Comisión informativa non se falou da piscina de Reis e agora si se menciona, o Sr. Secretario
respóndelle que cre que si se dixo, o Sr. Gacio pregunta ós Sres. concelleiros se algún dos que
estivo na comisión recorda oír falar desa piscina, e o Sr. Neira Picallo respóndelle que el
tampouco o recorda; o Sr. Secretario dille que debeu ser un fallo del, o Sr. Gacio Tarrío cre que
máis ben unha irregularidade e o Sr. Secretario dille que a piscina de Reis estaba incluída no
expediente, e así consta no acordo da Comisión de Goberno, polo que debeu omitila involunta-
riamente cando leu o expediente na sesión da Comisión informativa. O Sr. Gacio Tarrío opina
que quizais habería que pedir en primeiro lugar os vestiarios do polideportivo da Ramallosa e
mesmo o clube de remo, xa que tal vez non concedan as piscinas; que non é partidario de que se
fagan piscinas descubertas, xa que a conservación e o mantemento custa moitos cartos e só se
aproveitan mes e medio ó ano, o que non xustifica tanto gasto; que sería mellor ter unha boa pis-
cina cuberta para todo o concello, e tamén acondiciona-la praia da Burga. Manifesta que non
votará en contra neste asunto, pero que tampouco o apoiará, debido en primeiro lugar ás irregula-
ridades que contén o expediente, en segundo lugar a que as piscinas son obras de alto custo e
pouco rendibles, e en terceiro lugar a que non se lle consultou á oposición municipal acerca das
obras que conviña solicitar con cargo a ó plano 2000. Manifesta que, polo tanto, a súa postura
neste asunto será a abstención.---------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que votará a favor neste asunto, a pesares de estar conven-
cido nun 85% de que non se vai consegui-la piscina para Luou.-----------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta tamén que votará a favor, xa que é importante que se faga
a piscina en Luou porque é unha parroquia discriminada en canto a investimentos, e pídelle ó Sr.
Alcalde que, a pesares de que se mandou co expediente copia do título de propiedade da masa
común de Insua, onde se proxecta construí-la piscina, faga as xestións necesarias para permutar



esta por terreos situados onda o campo de fútbol de Luou (co que varios propietarios estarían de
acordo) a fin de construí-la piscina onda as demais instalacións deportivas da parroquia; o Sr.
Alcalde respóndelle que o sentir do equipo de goberno é face-la piscina en Insua, xa que a masa
común na que se fará ten sobre 11.000 m2 que serán aproveitados non só para a piscina, senón
para instalar no futuro máis servicios. O Sr. Parajó Liñares manifesta que, entón, a postura do seu
grupo neste asunto será a abstención.-------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor e seis abstencións, sendo o número legal o de
dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda ratifica-la petición formulada pola Comisión de
Goberno na sesión ordinaria celebrada o día trinta de marzo de mil novecentos noventa e oito, e:-

1º.- Participar no Plano 2000 Deportes 1998-2001 da Excmª Deputación Provincial da
Coruña, as bases do cal se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitanto a execución no terreo
aportado por este municipio da instalación deportiva descrita nas Bases que a continuación se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARCELA MUNICIPAL OFERTADA

(DENOMINACION,  SITUACION  ESUPERFICIE )
TIPO INSTALACION  SOLICITADA

(CODIGO:  A,B,C,D,E)

Denominación: Masa Común Reis
Situación: Reis
Superficie: 5.966 m2

Denominación:
Construcción Piscina
Reis

CODIGO:
     D

Denominación: Masa Común Rarís
Situación: Rarís
Superficie: 4.000 m2 

Denominación:
Construcción Piscina
Rarís

CODIGO:
     D

Denominación: Remo e Piragüismo.
Situación: A Burga-Reis
Superficie: 1.000 m2

Denominación:
Instalación remo e
piragüismo en Burga

CODIGO:
     E

Denominación: Polideportivo
Situación: Ramallosa-Lucí
Superficie:

Denominación:
Vestirios Polideportivo
Ramallosa

CODIGO:
     A

Denominación: Masa Común Insua
Situación: Insua-Luou
Superficie: 8.157 m2

Denominación:
Construcción Piscina
Insua

 CODIGO:
     D  

2º.- Poñer a disposición da Deputación a parcela municipal indicada para a execución da
instalación deportiva señalada, manifestando expresamente que reúne os requisitos esixidos nas
Bases. O concello comprométese a facilitar e permitir inspeccións previas das parcelas, para
efectos de poder realiza-la selección das obras a incluír no Plano.---------------------------------------

3º.- Para financia-lo importe da aportación municipal á instalación solicitada, de
conformidade co establecio na base 4, este concello opta por financialo con cargo ós seus propios
recursos, comprometéndose a incluír no presuposto municipal correspondente crédito suficiente
para o seu financiamento. Autorízase expresamente á Deputación para que inicie, cando proceda,
expediente de extinción por compensación das débedas que nazan das obrigas económicas
derivadas de Plano.----------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Este concello comprométese a realizar tódolos trámites que sexan precisos en orde á
obtención de tódalas autorizacións, concesións, permisos e licencias que sexan necesarios para a
execución das obras.---------------------------------------------------------------------------------------------

5º.- O concello comprométese, unha vez rematadas las obras, a realiza-lo mantemento e
conservación das instalacións, e a garantir e facilita-la súa óptima utilización.------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as nove horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE

CELEBRADA POLO PLENO DO
CONCELLO  O DÍA 29 DE MAIO  DE
1998.---------------

Na casa do concello de Teo, a vinte-
nove de maio de mil novecentos noventa e oito.----

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia de dezaseis dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria urxente
convocada para este día.--------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte --------------------------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- DECLARACIÓN DE URXEN-
CIA .- O Sr. Alcalde dá conta da necesidade da de-
claración de urxencia desta sesión, convocada de-
bido ó carácter inaprazable dos asuntos que se tra-

tarán nela.-------------------------------------------------
O Sr. Tallón Rego maniféstase favo- rable á declaración de

urxencia.-------------------------------------------------------------------------------
O Sr. Otero Cepeda manifesta que votará a favor da declaración de urxencia, vista a

necesidade de cumpri-los prazos establecidos no expediente, pero di que ás veces os plenos se
acumulan, xa que se convocan dous ou tres seguidos; quere dar un toque de atención sobre a
organización previa, xa que se esta fora boa se poderían tratar tódolos asuntos igual celebrando
menos sesións do pleno.----------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que votará a favor da declaración de urxencia, pero di que
xa está ben de que neste concello sexa todo de urxencia, e que neste caso os proxectos xa debe-
rían estar feitos fai tempo.--------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta cal é exactamente o motivo de que se convoque este pleno, e
o Sr. Alcalde respóndelle que a aprobación dos proxectos da anualidade 1999 do Plano 1997-
-2000 de infraestructuras; que o plano 1997-2000 xa fora aprobado polo pleno, pero que agora
este ten que aproba-los proxectos. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que nun pleno anterior se dixo
que ese Plano non se podía modificar, e agora resulta que si se pode; o Sr. Alcalde respóndelle
que se pode modificar algún punto, non o global. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que votará a favor
da declaración de urxencia.-------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete acorda declarar de urxencia esta sesión.----------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín J. Noriega Romaguera
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



Seguidamente, o Sr. Alcalde dá lectura a escrito de D. Mariano Sinde Pereiro, nº 1033 de
data 15 dos actuais, que copiado literalmente di o que segue:--------------------------------------------

"MARIANO SINDE PEREIRO, maior de idade, casado, enxeñeiro, veciño deste conce-
llo, con domicilio no lugar da Igrexa da parroquia de Luou, a V.I. diríxese e atentamente.=
ESPÓN:= PRIMEIRO.- Para o seu coñecemento e para os efectos ós que dese lugar, infórmoo de
que con esta mesma data presento a miña dimisión como concelleiro de Teo, cargo para o que
fun elixido nas pasadas Eleccións Municipais celebradas o día 28 de maio do ano 1995,
formando parte da candidatura presentada pola asociación política "INDEPENDIENTES DE
TEO (I.T.), co número tres da mesma.= SEGUNDO.- Rógolle que lle transmita ó pleno da
Corporación municipal esta renuncia na reunión máis próxima que celebre, remitindo, de forma
inmediata, certificación do acordo adoptado á Xunta Electoral Central, para proceder á substitu-
ción regulamentaria polo candidato da nomeada asociación política ó que legalmente lle corres-
pónda, atinxíndose para isto ó disposto na Instrucción emitida o día 19 de xullo de 1991 pola
Xunta Electoral Central (B.O.E. nº 181, de 30-07-1991).= Teo, 15 de maio de 1998.= Asdo.
Mariano Sinde Pereiro.= Concelleiro de Teo.".-------------------------------------------------------------

A Corporación dáse por enteirada.-------------------------------------------------------------------

2.- ANUALIDADE  1999 DO PLANO 2000 DE INFRAESTRUCTURAS .- O Sr.
Presidente manifesta que cómpre aproba-los proxectos das obras incluídas na anualidade 1999
do Plano 2000 de Infraestructuras, que
son:---------------------------------------------------------------------

 Obras da 2ª fase do saneamento de Reis, por importe de 13.000.000 pts.---------------------
- Obras da 1ª fase do saneamento de Luou, por importe de 13.000.000 pts.-------------------
- Obras da 1ª fase do saneamento de Rarís, por imorte de 13.000.000 pts.--------------------
- Obras da 1ª fase do saneamento de Teo, por importe de 7.000.010 pts.----------------------
- Obras da 1ª fase de saneamento en Cacheiras, por importe de 7.000.000 pts.---------------
- Obras da 1ª fase do saneamento de Vilariño, por importe de 7.100.000 pts., e -------------
- Obras da 2ª fase de saneamento en Calo, por importe de 6.167.731 pts.---------------------
O Sr. Tallón Rego manifesta que cre recordar que no momento da redacción do Plano

2000 non estivo de acordo porque non había ningunha obra para Luou, polo que a súa postura
agora será a abstención.-----------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda pregunta se a obra de Reis, que é un saneamento novo, se fai o total
da obra ou soamente unha parte, e o Sr. Alcalde respóndelle que o proxecto contempla a coloca-
ción de tubos desde a Igrexa ata o río pequeno, para conectar coa depuradora que probablemente
se consiga para alí; o Sr. Otero Cepeda pregunta se a obra de Luou é igual, e o Sr. Alcalde res-
póndelle que si, que se trata de instalar un tramo de tubería para enganchar coa depuradora que
está previsto facer en Sestelo; pregunta o Sr. Otero Cepeda se a obra de Calo é igual, e o Sr.
Alcalde respóndelle que cre que tamén é colocar un tramo de tubería. O Sr. Otero Cepeda mani-
festa que votará a favor neste asunto.-------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que no momento da aprobación do Plano 2000 dixo que
lle parecía que a forma de investir os cartos do Plano nas distintas parroquias non era o axeitado.
Manifesta que naquel momento votou en contra do Plano, e hoxe vaise abster, tendo en conta
tamén que para a redacción do Plano non se contou para nada coa oposición municipal.------------
O Sr. Gacio Tarrío manifesta que está de acordo con que se fagan os saneamentos, pero non coa
forma de facelos, xa que se empezan moitas obras e non se remata ningunha e que o reparto dos
cartos non é xusto, xa que, por exemplo, Lampai, que vén sendo como a aldea de Balcaide, leva
máis cartos que todo Calo. Manifesta que a postura do seu grupo neste asunto será a
abstención.------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor e seis abstencións, sendo o número legal o de
dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:--------------------------------------------------------------



1º.- Aproba-lo Plano anual municipal, exercicio 1999, integrado no Plano 2000 de Infra-
estructuras 1997-2001 aprobado por este concello, no que se inclúen as obras anuais e pluria-
nuais que a continuación se indican, co desglose de financiamento que consta no expediente:-----

008.458.0698.458.069Saneamento  en 
Rarís

10

0015.667.08615.667.086Saneamento en
Calvario-Reis

9

006.024.8736.024.873Saneamento en
Sestelo

8

0010.111.80510.111.805Saneamento en  
Vilar de Francos

7

003.370.0373.370.037Saneamento  en 
Reis

6

004.637.8084.637.808Saneamento en
Rego-Chaodorrío 

5

003.116.4053.116.405Saneamento Igrexa-
Vilariño

4

004.891.2844.891.284Saneamento  en
Vilariño

3

004.995.2444.995.244Saneamento en Mon-
touto e Ribeira

2

004.995.1204.995.120Saneamento Catro
Camiños-Lamas

1

3ª anualidade2ª anualidade1ª anualidade
Presuposto

total
Denominación

da obra Nº de orde

2º.- Aprobar, así mesmo, os correspondentes proxectos das obras que se relacionan no
punto anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Declarar que o concello dispón de terreos necesarios para a execución das obras, e
que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente
sexan necesarias.-------------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Comprometerse o concello a aporta-lo importe da aportación municipal previsto no
Plano finenceiro das obras incluídas en Planos e Programas Sectoriais e nas anualidades que
corresponda, o detalle das cales se reflexan nas fichas unidas ó expediente.---------------------------

A antedita aportación municipal será ingresada na Deputación na forma prevista nas Ba-
ses. Autorízase expresamente á Deputación para que comece, cando proceder, expediente de
extinción por compensación das débedas que puidesen nacer das obrigas económicas do
concello que se tramitará consonte o establecido nas
Bases.---------------------------------------------------------

5º.- Solicita-la realización da contratación e execución das obras que a continuación se re-
lacionan, de conformidade cos límites establecidos nas Bases reguladoras do Plano 2000 de
Infraestructuras:--------------------------------------------------------------------------------------------------

3.116.405Saneamento Igrexa-Vilariño4

4.891.294Saneamento en Vilariño3

4.995.244Saneamento en Montouto e Ribeira2

4.995.120Saneamento Catro Camiños-Lamas1

Presuposto  totalDenominación da obra Nº de orde



3.370.037Saneamento en Reis6

4.637.808Saneamento en Rego-Chaodorrío 5

6º.- Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado
na tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.---------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as nove horas e vintecin-
co minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO

PLENO DO CONCELLO  O DÍA 5 DE XUÑO
DE 1998.---------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a cinco
de maio de mil novecentos noventa e oito.-----------

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia de dezaseis dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este día.----------------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte --------------------------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún
dos Sres. edís presentes desexa formular
observacións ós borradores das actas das sesións

celebradas os días vinteoito de abril e vintenove de maio de mil novecentos noventa e oito, que
foron distribuídos coa convocatoria da
actual.----------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-la acta do 28-04-98 tal como foi redactada, e que se rexistre no
libro correspondente.----------------------------------------------------------------------------------------

En canto á acta do 29-05-98, o Sr. Tallón Rego manifesta que no punto 1, "Anualidade
1999 do plano 2000 de infraestructuras" non coinciden as cantidades que constan na primeira
parte do acordo coas que se especifican nos proxectos, e o Sr. Alcalde respóndelle que os
proxec- tos son para a mesma finalidade, pero que á hora de redactalos apareceron diferencias
con respec- to ó que se tiña programado no plano plurianual. O Sr. Tallón Rego pregunta se nos
13 millóns que figuran na obra de Luou vai incluída a depuradora e os tubos de Sestelo ou se
estes se conta- bilizan aparte, e o Sr. Alcalde respóndelle que están incluídos dentro dese
proxecto; o Sr. Tallón di que, entón, en Luou non se invisten 13 millóns, senón esa cantidade
menos o custo da depura- dora e dos tubos, e o Sr. Alcalde respóndelle que a depuradora hai que
poñela nunha zona que estea baixa, e levar tubos ata ela, pero que esa depuradora é para Luou,
polo que o investimento se considera de Luou. O Sr. Tallón Rego manifesta que votará contra a
aprobación desta acta.-----

O Sr. Secretario manifesta que, por erro na denominación dos proxectos, onde di
"Infraestructuras sanitarias en Vilariño", "Infraestructuras sanitarias Rego-Chaodorrío", "Infraes-
tructuras sanitarias en Reis", "Infraestructuras sanitarias Vilar de Francos" e "Infraestructuras
sanitarias en Rarís" debe dicir "Saneamento en Vilariño", "Saneamento Rego-Chaodorrío",
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"Saneamento en Reis", "Saneamento Vilar de Francos" e "Saneamento en Rarís", e que o
importe da obra "Saneamento en Vilariño" é de 4.891.284 pts., non de 4.891.294
pts.-------------------------

O pleno do concello, por quince votos a favor e un en contra, sendo o número legal o de
dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión de 29-05-98,
unha vez realizadas as correccións propostas polo Secretario, e que se rexistre no libro corres-
pondente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ESTUDIOS DE DETALLE .--------------------------------------------------------------------

a) A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de "CONS-
TRUCCIONES HAVELSE, S.L.", redactado polos arquitectos D. Carlos Guerrero González e Dª
María López Castro, comprensivo dun terreo situado en "Brañas de Atán"-Cacheiras, parroquia
de Cacheiras, dunha superficie dous mil oitocentos noventa e dous metros cadrados, clasificado
como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O expediente permaneceu exposto ó público durante o prazo de un mes, segundo anun-
cios insertos en "La Voz de Galicia" de 14-04-98 e no D.O.G. nº 73, de 17-04-98, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle promovido por "CONSTRUCCIONES HAVELSE,
S.L." da parcela citada, co proxecto de urbanización e o estudio de cesións anexos a aquel que
constan no expediente.------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Comuicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e
publicalo no Diario Oficial de Galicia.-----------------------------------------------------------------------

b) Seguidamente dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de "MAHÍA
SANTIAGO, S.L.", redactado pola arquitecta Dª María Jesús Castelo Villanueva, comprensivo
dun terreo situado en Cacheiras, de seis mil cincocentos oitenta metros cadrados, clasificado
como solo URTA nas Normas de Ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O expediente estivo exposto ó público durante o prazo dun mes, segundo anuncios
insertos en "La Voz de Galicia" de 14-04-1998 e no D.O.G. nº 73, de 17-04-1998, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que se absterá na votación deste asunto, xa que neste expe-
diente non se seguiron os pasos que marca a lei; que primeiro hai que tramita-lo estudio de
detalle, despois solicitar e obte-la licencia de obras e finalmente face-la obra, e sen embargo esta
obra xa está comezada antes de ter aprobado o estudio de detalle, aínda que el non o sabía.
Manifesta que se se dá outro caso coma este e ten constancia de que a obra estea comezada sen
ter aprobado o estudio de detalle, será o primeiro en denunciar.-----------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda maniféstase da mesma opinión có Sr. Tallón, e di ademais que os
promotores que comezan as obras antes de te-las licencias están tomando ós concelleiros por
tontos, e que hai que sancionalos para que os demais non fagan igual. O Sr. Alcalde respóndelle
que o que procedería sería darlle orde de paralización da obra, e o Sr. Otero Cepeda dille que se
cadra nin lle fan caso á orde de paralización, e que algo hai que facer para que respecten a lei.
Manifesta que se absterá na votación deste asunto, e que cre que se debe e se pode multar ós pro-
motores que non cumpran os requisitos legais sobre as licencias urbanísticas.------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que niso de que se comecen as obras sen te-la licencia hai
que medir a todos polo mesmo raseiro e a partir de agora non permitirlle a ningún que comece a
construír sen ter todo o expediente en regra.-----------------------------------------------------------------



O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o feito de comeza-la obra sen te-la licencia é sanciona-
ble, pero que non sabe se o concello terá parte de culpa en que comezasen, porque ás veces os
expedientes tardan en ser tramitados.-------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por catorce votos a favor e dúas abstencións, sendo o número legal
o de dezasete e de asistentes o de dezaseis,
acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle promovido por "MAHÍA SANTIAGO, S.L." da parcela
citada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e
publicalo no diario Oficial de Galicia.------------------------------------------------------------------------

3.- SOLICITUDE  DE CREACIÓN DUNHA AXENCIA  DE LECTURA NOS TI-
LOS .- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para solicitar da Consellería de
Cultura a creación dunha axencia de lectura nos Tilos, o Sr. Parajó Liñares manifesta que está a
favor deste asunto, pero que quere que non todo vaia para os Tilos, que tódolos veciños do con-
cello teñan as mesmas oportunidades; o Sr. Alcalde respóndelle que iso pretende tamén o equipo
de goberno, pero que no dan máis que unha, e mesmo cre que este ano só conceden o mobiliario.

O Sr. Gacio Tarrío pregunta se a axencia de lectura vai ser privada ou pública, e o Sr.
Alcalde respóndelle que pública; pregunta en que local se instalará, e o Sr. Alcalde respóndelle
que no da A.VV., no baixo do edificio onde cederon o local para gardería infantil, e que será xes-
tionada con obxectores de conciencia que estean cumprindo a prestación social neste concello.---

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Solicitar da Consellería de Cultura, ó abeiro da Orde de 21-11-1995, inserta no D.O.G.
nº 4, de 05-01-96, a creación dunha axencia de lectura nos Tilos.------------------------------

2º.- Solicita-la integración da axencia de lectura na rede de bibliotecas de Galicia.----------
3º.- Comprometerse a asumi-los gastos de persoal e mantemento da axencia de lectura,

incluíndoos para este efecto nos presupostos municipais.-------------------------------------------------

4.- SOLICITUDE  Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DE DESAFECTACIÓN
DE ESCOLAS .- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para solicitar da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria a desafectación de seis edificios escolares, o Sr.
Otero Cepeda manifesta que está a favor disto e que xa era tempo de que se fixese, que mesmo
hai algunhas que xa levan tempo sen funcionar e que xa se debería ter solicitada a desafectación
fai tempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta se a escola da Ramallosa é do concello, e o Sr. Alcalde res-
póndelle que non; o Sr. Parajó Liñares dille que foi cedida para unha Asociación, e o Sr. Alcalde
respóndelle que esa Asociación está usando o local para reunións e actividades, pero que non llo
cedeu o concello e que este non asinou ningún documento de cesión. O Sr. Gacio Tarrío mani-
festa que a Asociación que di o Sr. Parajó fixo obras na escola, cousa que o Sr. Alcalde sabe, xa
que se dixo nunha sesión anterior do pleno; o Sr. Alcalde respóndelle que, como informou nesa
sesión, cre que a Asociación unicamente pintou e acondicionou o local para poder utilizalo.-------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Solicitar da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a desafectación dos
seguintes edificios:----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Escola de educación infantil da Ramallosa.-----------------------------------------------------
b) Unha aula do edificio escolar de educación infantil da Casalonga.--------------------------



c) Unha aula do edificio escolar de educación infantil de Igrexa-Calo.------------------------
d) Escola de Cornide.----------------------------------------------------------------------------------
e) Escola de Tras do Exo.-----------------------------------------------------------------------------
f) Unha aula do edificio escolar de educación infantil de Bamonde.----------------------------
2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para

continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

5.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE
AXUDA A DOMICILIO .- Dada conta do expediente que se tramita para fixa-lo sistema de con-
tratación da prestación do servicio de axuda a domicilio, o Sr. Alcalde manifesta que, para prestar
este servicio, pódese optar por tres sistemas: contratar directamente o concello ó persoal que
necesite, contratar a unha empresa privada ou contratar a unha cooperativa, e di tamén que a
proposta do equipo de goberno é optar por unha cooperativa.--------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que votará a favor de que se contrate o servicio cunha coo-
perativa, e que espera que a contratación se faga da maneira máis clara e mellor posible.-----------

O Sr. Otero Cepeda pregunta se neste momento só hai que decidir se presta-lo servicio
dunha das tres maneiras citadas ou hai que definir algo máis, e o Sr. Alcalde respóndelle que de
momento só decidir se contratar persoal, empresa privada ou cooperativa, e que no seu momento
haberá que facer unhas bases, definir horario, etc. e proceder á contratación. O Sr. Otero Cepeda
decántase por contratar a unha cooperativa, e pregunta se se fará contratación directa; o Sr.
Fandiño Pazos respóndelle que o límite para contratación directa son 2.000.000 pts., que de aí
para arriba hai que facer concurso e que o sistema de contratación será definido nas bases.---------

O Sr. Parajó Liñares pregunta o custo anual do servicio, e o Sr. Alcalde respóndelle que,
facendo os cálculos segundo os gastos e as subvencións de 1997 (xa que non chegaron datos
deste ano), sobre 6.330.000 pts. O Sr. Parajó Liñares manifesta que o concello ten que seguir
prestando este servicio, e di que votará pola contratación dunha cooperativa, pero pide que esta
teña o máximo posible de traballadores de Teo; pide que a contratación deste servicio sexa deci-
dida polo pleno.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío cre que a cooperativa ten vantaxes sobre a contratación de persoal ou
dunha empresa privada, xa que ten entendido que é o único sistema subvencionado; o Sr.
Fandiño Pazos respóndelle que calquera dos tres goza de subvención da Consellería de Sanidade
e Servicios Sociais, pero que a contratación de cooperativa ten ademais outra subvención. O Sr.
Gacio Tarrío opina que sería interesante contratar cunha cooperativa que fose promovida polo
concello, o Sr. Fandiño Pazos respóndelle que cre que se ten que sacar a concurso público, o Sr.
Alcalde dille que hai unha cooperativa formada polos asistentes ó curso de xeriatría que se fixo
aquí, pero que non sabe se hai outras máis, o Sr. Gacio cre que esa cooperativa ten pouca xente
de Teo, xa que ó curso foi bastante xente doutros sitios; o Sr. Fandiño respóndelle que cre que a
maioría dos integrantes desa cooperativa son de Teo, e o Sr. Gacio Tarrío di que non sabe se na
convocatoria se pode primar que sexa xente deste concello, pero que sería interesante. Manifesta
que votará a favor de contratar cunha cooperativa.---------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda contratar cunha cooperativa a prestación do servicio de axuda a domi-
cilio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO .- O Sr. Alcalde dá conta do expe-
diente que se tramita para elección do Xuíz de paz substituto deste concello, manifestando que
solicitaron a praza Dª Mónica Rubín Piñeiro, D. Marco Antonio Villanustre Cerqueiras, D. David
Castro de Paz, D. Antonio Torre Bellota, Dª Inés Montero Vecino e D. Jesús Gómez Fandiño.
Segue dicindo que o Xuíz de paz titular segue sendo o Sr. Naveira, e que o substituto, que por lei
hai que nomear, só ten o cometido de substituír a este en caso de ausencia, vacacións ou enfermi-
dade, polo que lle parece que se debería nomear para o cargo a algún dos solicitantes que son
veciños de Teo, xa que o coñecemento do concello fai que a intervención do xuíz sexa máis



rápida e máis eficaz. Manifesta que a proposta do equipo de goberno é que se nomee a D. Jesús
Gómez Fandiño, xa que é da mesma parroquia có Sr. Naveira e pode estar máis facilmente en
contacto con el e cos veciños se é necesario.----------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que, por ser un cargo accidental, válelle calquera dos candi-
datos, e que votará a favor do Sr. Gómez Fandiño.---------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda cre que o Xuíz de paz substituto case non ten ningún cometido e que
nin siquera vai cobrar nada; parécelle ben que se nomee a un veciño de Teo, pero cre conveniente
descapitalizar, non nomear un substituto da mesma parroquia có titular, polo que propón que se
nomee a Dª Inés Montero Vecino.-----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que non ten ningún candidato preferido, e que non ten in-
conveniente en votar a D. Jesús Gómez Fandiño sempre que non sexa utilizado polo Sr. Alcalde
e o seu grupo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que tampouco se decanta por ningún dos candidatos, xa que
o anterior Xuíz substituto non presentou solicitude, e que a súa postura será a
abstención.----------

Sometidas ambas propostas a votación, a da Alcaldía obtén trece votos a favor e tres
abstencións e a do Sr. Otero Cepeda catro votos a favor, nove en contra e tres abstencións, xa
que o grupo municipal do PSdeG-PSOE votou a favor das dúas
propostas.---------------------------------

O pleno do concello acorda nomear Xuíz de paz substituto deste concello, polo período
de catro anos, a D. Jesús Gómez Fandiño.-------------------------------------------------------------------

7.- MOCIÓN DO BNG RELATIVA Ó PROXECTO  DE LEI  DO SERVICIO POS-
TAL .- O Sr. Secretario dá lectura á moción presentada polo portavoz do grupo municipal do
BNG en data 21-04-1998, que copiada literalmente di o que segue:-------------------------------------

"O grupo municipal do BNG presenta, para o seu debate en pleno, a seguinte MOCIÓN,
relativa ó proxecto de lei do servicio postal universal e de liberalización dos servicios postais:=
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS := O proxecto de lei do servicio postal universal, que neste mo-
mento se está a discutir no Congreso dos Deputados, co pretexto de regula-lo sector, abre salva-
xemente as portas ós operadores privados e non garante a prestación do servicio nas zonas rurais.
De feito o artigo 16.3 da devandita Lei é ben claro ó respecto: 'A entrega dos servicios realizaráse
na dirección postal sinalada nos mesmos, agás nos casos especiais que se fixen regulamenta-
riamente  en función dos parámetros de distancia ó núcleo urbano, tipo de agrupación de
veciños, as dificultades xeográficas e de acceso e outras  semellantes '. Así mesmo, no artigo
17.2, a lei faculta ó Goberno para que non se leven diariamente as cartas ós domicilios dos
destinatarios polas razóns expostas no anterior artigo.= Se este proxecto de lei segue adiante, a
situación para Galicia vai ser moi grave, xa que a meirande parte dos cidadáns das zonas rurais
van quedar sen que lles leven o correo ó seu domicilio. E se para o conxunto da sociedade o
problema é preocupante, tamén o é no sector de traballadores e traballadoras de Correos, pois
poderíanse perder uns mil postos de traballo. Non esquezamos que en Galicia temos  máis dun
30% dos carteiros  rurais  de todo o Estado .= Por todo isto, o grupo municipal do BNG, ó
abeiro da lexislación vixente, somete á consideración do pleno do concello a adopción dos
seguintes= ACORDOS := 1º.- O concello de Teo rexeita o proxecto de lei postal do Goberno
central.= 2º.- O concello acorda trasladar esta decisión plenaria a tódolos grupos parlamentarios
do Congreso dos Deputados, así como solicitarlles que defendan un servicio postal e telegráfico
público, igual e de calidade .= 3º.- Instar á Xunta de Galicia a que reclame para a Comunidade
Autónoma competencias en materia de Correos, posibilidade esta que contempla o artigo 150.2



da Constitución española e que ignora o proxecto de lei.= En Teo, a 21 de abril de 1998.= Asdo.:
Xosé Luis Otero Cepeda.= Portavoz municipal do BNG.".-----------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda defende a moción dicindo que a nova lei do servicio postal, o ante-
proxecto da cal de está discutindo no Congreso dos Deputados é unha lei de ámbito estatal e que
pode estar moi ben para unha gran parte do estado español, pero que Galicia ten características
distintas ó resto de España e que o motivo de presentación da moción é que esta lei prexudica
gravemente a un sector importante de galegos, xa que o punto 16.3 do anteproxecto di que "a
entrega do correo se realizará na dirección postal excepto nos casos especiais que se fixen
regulamentariamente en función dos parámetros de distancia ó núcleo urbano, tipo de agrupación
de veciños, dificultades xeográficas e de acceso e outras semellantes", características nas que se
engloban moitas aldeas galegas, e o punto 17.2 faculta para non levar diariamente as cartas ós
domicilios dos destinatarios polas razóns expostas no punto 16.3; que se prexudica ó servicio
rural (polas dificultades xeográficas), tanto na calidade do reparto como nos postos de traballo,
xa que mil carteiros quedarán sen traballo, co que a situación para Galicia vai ser moi grave.------

O Sr. Secretario dá conta de que no expediente consta a argumentación presentada polo
equipo de goberno e que di o seguinte:-----------------------------------------------------------------------

"O proxecto de lei díctase en desenvolvemento da Directiva 97/67/CE e persigue un triple
fin: a) A regulación do servicio postal universal ó que tódolos cidadáns teñen dereito a prezo
asequible (envíos de cartas e tarxetas de máis de 2 kg. de peso e de paquetes de ata 10 kg). b)
Encomendar expresamente a prestación do citado servicio universal a Correos e Telégrafos. c)
Establece-las pautas que impón a Directiva comunitaria para a adaptación da lexislación espa-
ñola á europea.= O cumprimento deste triple obxectivo faise a través do seguinte mecanismo.= a)
Regúlase a actividade postal. Desde o ano 1953 non existe en España ningunha lei postal.
Quérese regular, modernizándoo, un sector de gran importancia, en sintonía coa normativa
Comunitaria.= b) Establécense mecanismos sólidos de financiamento para o operador público,
Correos e Telégrafos.= Estes mecanismos son os seguintes:= 1º.- A lei recolle a existencia, como
ocorreu noutros países europeos, dun contrato programa a través do cal o Estado se obriga a
pagarlle anualmente a Correos e Telégrafos o déficit que lle xere a prestación do servicio postal
universal. Ó mesmo tempo o contrato esixirá que o servicio se preste con plena garantía para os
usuarios.= A lei lle atribúe en exclusiva a Correos e Telégrafos a obriga de prestar, a prezo ase-
quible, o servicio universal, que é aquel que vai dirixido a tódolos cidadáns, con independencia
do lugar do territorio español no que residan . Calquera usuario vai poder, consonte o principio
de prezo asequible, remitir e recibir correo.= 2º.- Adicionalmente, créase un fondo para o finan-
ciamento do servicio postal universal, a través do cal as empresas privadas axudan ó financia-
mento do servicio.= 3º.- Establécese un réxime de reserva para o operador público Correos e
Telégrafos. Este réxime afecta ó correo interurbano de menos de 350 gramos do correo = 4º.- Así
mesmo, respecto das empresas privadas instaladas en España, lexitimamente, no ámbito do
servicio postal urbano, créase un marco xurídico que lle dá seguridade ós seus investimentos. As
empresas privadas van poder presta-los servicios urbanos e urxentes que ata agora viñan pres-
tando, con plena seguridade xurídica.= En conclusión, o texto que se propón é un texto de equili-
brio: por unha parte, garante o financiamento de Correos e Telégrafos; así mesmo, salvadarda a
prestación do servicio universal a tódolos cidadáns a prezo asequible; por último, crea as bases
para que poida haber un investimento por parte das empresas que legalmente concorran no
sector non reservado.= A tra´ves deste equilibrio quérese, ó mesmo tempo que se adapta a
normativa comunitaria europea, proxectar Correos e Telégrafos ó futuro e permitirlle competir
nun ámbito que, segundo as esixencias comunitarias, será concorrido no futuro.= O Goberno
comprométese a que se garantan tódolos postos de traballo de Correos. Non se perderá ningún.
As manifesta- cións están totalmente politizadas e non defenden os intereses dos traballadores.=
Marco nor-  mativo  vixente .= O marco normativo vixente hoxe en materia de Correos e
Telégrafos está constituído, basicamente, pola lei de Reorganización do sector postal de 22 de
decembro de 1953. Ó abeiro desta e no seu desenvolvemento, dictouse a Ordenanza postal,
aprobada por Decreto 1113/1960, de 19 de maio. Nela determinábase, ó trata-lo réxime de



'monopolio' (art. 10) que 'o correo exerce monopolio para o transporte de cartas e de tarxetas
postais. Como consecuencia, establécese a prohibición xeral para persoas e empresas alleas ós
servicios do correo de transportar cartas e tarxetas postais.= Son excepcións deste monopolio do
Estado: a) a correspondencia que circule polo interior das poboacións...'.= Do contido da
Ordenanza, resulta que só se exclúe do réxime do monopolio o que se veu denominar 'correo
urbano'.= A Ordenanza citada preveu que, no seu desenvolvemento, se aprobase o Regulamento
dos servicios de Correos. Este Regulamento foi aprobado por Decreto 1653/1964, de 14 de maio.
No seu artigo 19.1 preveuse que 'o Correo exerce o monopolio na admisión, curso e entrega das
cartas e tarxetas postais'.=O artigo 20 estableceu que se exceptúa do monopolio postal 'a
correspondencia que circule polo interior das poboacións, é decir, a dirixida a destinatarios ou
residentes na misma poboación na que sexa depositada.= Serán considerados como límites das
poboacións os que estean establecidos como tales polos concellos correspondentes'.= Isto
significa que, ó día de hoxe, non está liberalizada a circulación de correspondencia interurbana.=
O Goberno anterior só promoveu a regulación de Correos e Telégrafos de forma moi parcial,
nunha lei de presupostos xerais do Estado. Así o artigo 9o.2 da Lei 31/1990, de 27 de decembro,
de presupostos xerais do Estado para o ano 1991, determina que 'son funcións do Organismo
autónomo Correos e Telégra- fos: a) a xestión dos servicios básicos de Correos...' O apartado 3
do mesmo artigo establece que 'para os efectos do previsto na letra a) do apartado anterior,
consideraráse que son servicios básicos postais a admisión, clasificación, curso, transporte e
distribución de cartas e tarxetas postais en tódalas súas modalidades así como os servicios de
telegramas, télex e xiro postal tele- gráfico. Non terán a consideración de servicios básicos os
restantes servicios, polo que poderán ser xestionados, ademais, por outras entidades públicas ou
privadas, previa autorización administrativa...'. Do texto do artigo 99 da Lei citada, non pode
inferirse que exista un paso atrás, isto é, que veña a monopolizar todo o tráfico de cartas e
tarxetas postais que no seu ámbito urbano podían circular libremente con anterioridade. Isto
supoñería unha expropiación lexislativa.= De feito, non houbo ningunha actuación por parte da
Administración entre 1991 e 1995 tendente a facer respecta-lo referido monopolio no ámbito
urbano, e, o que é máis grave, tampouco a houbo respecto ó tráfico interurbano.= Cabe entender,
polo tanto, que o nomopolio séguese conservando, có, respecto do curso de cartas e tarxetas
postais no seu ámbito interurbano e internacional.= Respecto do chamado curso 'rápico' de
cartas, a lei non expresou nada. Só foi regulado fragmentariamente, no ámbito internacional (Real
Decreto 1145/1992, de 25 de setem- bro). Este Real Decreto, curiosamente, parte da plena
liberalización do curso rápido de cartas no ámbito internacional. Ademais de contravir
expresamente a propia lei 31/1990 remonopoliza- dora, pon de manifesto a errática traxectoria
normativa seguida polo anterior goberno.= Esta e non outra é a situación da que parte o proxecto
de lei que desexa regular un ámbito que foi ignorado ou abandoado polos sucesivos gobernos
socialistas.".------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que o proxecto de lei que se está a discutir no Congreso
pode estar ben para Castela, pero non para Galicia, onde a lei debería ser diferente porque a oro-
grafía e a distribución da poboación son diferentes, polo que votará a favor da moción do BNG.--

O Sr. Parajó Liñares manifesta que na sesión da comisión informativa se leu o comentario
do equipo de goberno en contra da moción, e nese comentario se culpa ó PSOE da necesidade de
facer esta lei,polo que se sentíu ofendido, e pide que se lea o parágrafo correspondente do
comentario; o Sr. Mallo González procede a dar lectura ós cinco últimos parágrafos do comenta-
rio transcrito, desde onde di "...O Goberno anterior só promoveu a regulación de Correos e Telé-
grafos de forma moi parcial..." ata o final do comentario. O Sr. Parajó Liñares manifesta que  o
PP sempre lle bota as culpas de todo ó PSOE; que a onde non chega a Garda Civil ten que che-



gar un carteiro, e que a Galicia non pode vir reparti-lo correo un castelán, que ó o que propón esa
lei. Manifesta que votará a favor da moción do BNG.-----------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que non lle parecen de recibo eses continuos enfrentamen-
tos entre o PP e o PSOE; di que a lei redactada tiña en principio un espíritu bo, pero que lle mete-
ron esa "coletilla" que pode funcionar en Castela, pero non en Galicia; que os que van saír pre-
xudicados son os veciños, porque onde se vai aplica-lo "agñas" vai ser en Galicia; que non
entende por que o equipo de goberno non apoia esta moción, que defende os dereitos dos veci-
ños. O Sr. Mallo González respóndelle que o equipo de goberno vota en contra non porque non
estea de acordo, senón porque de momento é un proxecto que non está aprobado, e que cando
sexa lei, veráse---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que o proxecto contén artigos perigosos e que precisamen-
te o momento de reclamar é cando aínda non está aprobado, que é cando se poden cambiar cou-
sas, porque cando se aprobe xa será un feito consumado e entrará en vigor; que o momento de
re- clamar é mentres se está debatindo. Volve a ler unha parte da moción e manifesta que a lei é
necesaria, xa que cómpre que se lle poña un marco ó servicio postal, pero que o proxecto que se
redactou, tal como está, non garante o servicio na zona rural. Manifesta que lle chegou un escrito
interno, do que le unha parte, segundo o cal a Dirección Xeral de Comunicacións e a Dirección
Xeral de Correos e Telégrafos lle comunican ós sindicatos que os puntos 16.3 e 17.2 do proxecto
de lei do servicio postal universal serán retirados, e que de algo valería a presión do concello de
Teo neste asunto. O Sr. Alcalde respóndelle que a postura do equipo de goberno segue sendo
contraria á aprobación da moción.----------------------------------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén sete votos a favor e nove en contra, polo que resulta
rexeitada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- INICIACIÓN DE OFICIO DE REVISIÓN DO EXPEDIENTE DE CESIÓN DE
TERREOS  MUNICIPAIS  Ó PADROADO  DO CEMITERIO  DE LUOU .- O Sr. Alcalde dá
conta do expediente que se tramita para revisión da cesión de terreos municipais ó Padroado do
Cemiterio de Luou, manifestando que os asesores xurídicos do concello, ó examina-lo expedien-
te, dixeron que podía ser que houbese algunha ilegalidade na súa tramitación, polo que decidíu
propoñerlle ó pleno que se eleve o expediente ó Consello Consultivo de Galicia para o seu
exame. O Sr. Parajó Liñares pregunta que tipo de ilegalidade, e o Sr. Alcalde respóndelle que
parece ser que o anterior Secretario da Corporación fixo algo mal ou non o fixo, segundo o
dictame que consta no expediente.----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario dá lectura ó dictame dos avogados D. Alfonso Mosquera Pérez, D. Jesús
Francisco Vázquez Mayo e D. Alfredo Areoso Casal, emitido en data 31-3-98, que di o seguinte:

"DICTAME  SOBRE A CESIÓN Ó PADROADO  DO CEMITERIO  DE LUOU DA
FINCA DENOMINADA 'CANCELA DA GRANXA DE AGÜEIROS'.= ANTECEDEN-
TES .=  O concello de Teo solicita dictame deste despacho respecto á legalidade do expediente de
cesión da finca denominada 'Cancela da Granxa de Agüeiros' en favor do Padroado do Cemiterio
de Luou, co fin de construír un camposanto na citada parroquia.= Dos antecedentes resulta:=
Primeiro .- Que o pleno do concello, en data 29 de decembro de 1995, tomou o seguinte acordo:
'Cesión de terreos  ó Padroado  do Cemiterio de Luou.- Dada conta do expediente que se
tramita para cesión de terreos  ó Padroado  do Cemiterio de Luou, para a construcción dun
novo camposanto na citada parroquia, o pleno do concello, por unanimidade dos quince
membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda:=  1º.- Cederlle ó Padroado  do
Cemiterio de Luou, para a construcción do novo camposanto parroquial, a leira  'Cancela da
Granxa  de Agüeiros', de 6.074 metros cadrados,  unha vez formalizada a permuta desta, coa
condición de que este terreo  revertirá ó concello se non se comezasen as obras de
construcción do cemiterio no prazo de dez anos a contar da formalización da cesión ou se ó
cumprirse cincuenta anos desa data a finca estivese dedicada a un fin distinto de cemiterio
e/ou anexos.=  2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste
concello, para outorgar  escritura pública e para continua-los demais trámites do



expediente.'.= Segundo .- En posterior sesión plenaria de 12 de setembro de 1997, acórdase a
inclusión no inventario de bens do concello da finca 'Cancela da Granxa de Agüeiros'.=
Terceiro .- Exposto ó público, mediante publicación no B.O.P. de 29 de outubro de 1997,
preséntase o 10 de novembre escrito, firmado por 137 persoas que manifestan ser socios do
antedito Padroado, opoñéndose á citada cesión.= Así mesmo o día 12 a 'Asociación de Veciños
Santa María de Luu? expón mediante instancia dirixida ó concello que dos 200 socios que tiña o
Padroado do Cemiterio de Luou no ano 1995, uns 130 se excluíron del, aínda que seguen
conservando a condición de socios, polo que só 40 dos iniciais permanecen nel, mentres que
outros 30 non decidiron ningunha opción.= Ante a problemática existente, con data 18 de
novembre, diríxese oficio ó Presidente do Padroado, a fin de que polo órgano corres- pondente
do mesmo, consonte os seus estatutos, se ratificara na petición de cesión de terreos, que se
solicitara do concello.= A este escrito contesta o Presidente do Padroado por medio de escrito
rexistrado o 5 de decembro de 1997, manifestando que a ratificación solicitada é improcedente,
por canto a cesión xa se realizara e unicamente faltaba a súa protocolización.= DICTAME .=
Como cuestión previa cabe examinar se o acordo de cesión se realizou consonte o sinalado na
normativa que lle resulta de aplicación.= O artigo 81 da Lei 7/85 de Bases de Réxime Local
establece que a alteración xurídica dos bens das entidades locais require expediente no que se
acredite a súa oportunidade e legalidade, agás cando a alteración se derive da aprobación defini-
tiva de planos de ordenación urbana, proxectos de obras e servicios ou adscripción de bens patri-
moniais por máis de vintecinco anos a un uso ou servicio público, condicións estas últimas que
non concorren no presente caso. O alleamento de bens patrimoniais deberá ser acordado polo
pleno da Corporación (artigos 50.13 e 70.14 do Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das corporacións locais), co voto favorable da maioría absoluta do número legal
de membros da Croporación, cando se trate da cesión gratuíta de bens (artigos 110 e 116 do
Regulamento de Bens), sendo precisa a autorización do órgano competente da Comunidade
Autónoma cando o seu valor exceda do 25 por 100 dos recursos ordinarios do presuposto anual
da Corporación; nos demais casos non é necesaria a autorización, pero si darlle conta ó citado
órgano de todo alleamento que se produza, segundo o artigo 109 da última disposición citada.=
As cesións gratuítas de bens inmobles só poden realizarse a favor de Entidades ou institucións
públicas e para fins que redunden en beneficio dos habitantes do termo municipal, así como a
favor de institucións privadas de interese público sen ánimo de lucro (artigo 79.2 do Texto
refundido das disposicións en materia de Réxime local). En tales casos é necesaria a instrucción
previa dun expediente no que se incorpore:= a) A xustificación documental do carácter público
da Entidade ou institución solicitante da cesión, así como unha memoria demostrativa de que os
fins que persegue han redundar de maneira evidente e positiva en beneficio dos habitantes do
termo municipal.= b) O certificado do Rexistro da Propiedade acreditativo de que os bens están
debidamente inscriptos en concepto de patrimoniais da Entidade.= c) O certificado do Secretario
da Corporación no que conste que os bens figuran no inventario aprobado pola Corporación coa
calificación xurídica de patrimoniais.= d) O informe do interventor de fondos do concello no que
manifeste que non hai débeda pendente de liquidación con cargo ó presuposto municipal.= e) Un
dictame subscrito por un técnico, que asevere que os bens non están comprendidos en ningún
plano de ordenación, reforma ou adaptación, nin son necesarios para a Entidade local, nin é
previsible que o sexan nos dez anos inmediatos.= f) O resultado da información pública realizado
por un prazo non inferior a quince días, segundo o sinalado no artigo 110 do Regulamento de
bens.= Nada disto se realizou no expediente para a cesión dos repetidos terreos.= Conseguinte-
mente, o acordo infrinxe gravemente normas de rango legal ou regulamentario, polo que procede
a súa anulación pola Administración, neste caso polo pleno. O artigo 53 da Lei de Bases establece
a potestade de revisa-los seus actos e acordos, co alcance que para a Administración do Estado se



regula na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.= O acto é anulable de acordo co art. 103.1.a) da LRJAP e PAC, por ser declarativo de
dereitos, infrinxir normas de carácter legal ou regulamentario e non transcorrer máis de catro
anos desde que foi dictado.= Para isto, cómpre acudir ó Consello Consultivo de Galicia, quen
haberá de emitir dictame con carácter previo á anulación do citado acto.= CONCLUSIÓN:= Por
isto propónse:= 1.- Instruír expediente de anulación mediante acordo plenario.= 2.- Conceder
audiencia ó Padroado do Cemiterio de Luou.= 3.- Someter a información pública polo prazo de
quince días.= 4.- Remisión do expedinte para dictame ó Consello Consulti- vo de Galicia.= 5.-
Acordo municipal nos termos do dictame emitido polo citado órgano.= E todo isto segundo o
noso leal saber e entender, que gustosamente someteremos a outro máis autoriza-
do.".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego opina que todo este asunto é rocambolesco; que cando o expediente da
cesión dos terreos foi ó pleno preguntóuselle a el, nun momento da sesión, como socio do Pa-
droado, que acordara a asemblea deste; respondeu que pedir un novo informe xeolóxico (ó que
votaran afirmativamente 156 socios), e dixéronlle, tratándoo pouco menos que de burro, que o
informe que constaba no expediente estaba feito por un catedrático de arriba e que ía a misa, e el
respondeu que o que dixese o político de turno non lle importaba, que só lle daba valor ó informe
que fixese un técnico que se xoga a pel asinándoo. O Sr. Alcalde respóndelle que iso é un proble-
ma de antes, que agora do que se trata é de ver se se manda o expediente ó Consello Consultivo
de Galicia a fin de ver se contén irregularidades. O Sr. Tallón Rego manifesta que no seu
momento a oposición lle preguntou ó Sr. Alcalde por que tanta presa en levar este asunto ó
pleno, e este deixouno sobre a mesa aquel día, pero pouco despois volveuno a levar, e o pleno,
con nove asistentes (os membros do grupo municipal do PP) acordaron declarar de utilidade
pública este asunto e remitilo á Xunta de Galicia; di que, pola súa parte, o equipo de goberno o
guisou daquela e o equipo de goberno o comerá agora. Manifesta que lle gustaría ver como está
inscrita a leira no rexistro, se como finca rústica ou como solar, dado que cando se rexistrou xa se
obrara nela.----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que lle sorprende o sentido que lle quere dar o Sr. Alcalde
a este trámite á revisión do expediente, que haxa que volver agora porque algo poida estar mal
nel, e tamén lle sorprende que lle bote a culpa ó anterior Secretario; di que non cre nada disto, e
pensa que esta revisión vén por outra cousa; que o Secretario anterior fixo outros expedientes de
cesión e foron adiante, polo que non tiña por que non ir este, aínda que haxa pequenos detalles
que non estean ben de todo; que en realidade o que se pretende é anula-lo acordo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que o que se pretende é acordar se se remite o expediente ó Consello Consultivo para
que este dictamine se é legal ou non. O Sr. Otero Cepeda manifesta que o cemiterio de Luou foi
unha mala aventura e que os veciños xa teñen mercados outros terreos para face-lo cemiterio, e
que o Sr. Alcalde está pedindo apoio para revisa-lo expediente coa intención de anula-la cesión e
recupera-la finca; o Sr. Alcalde respóndelle que non, que o único que se pretende neste momento
é saber se o expediente está ben ou non. O Sr. Otero Cepeda manifesta que en principio toda a
Corporación estaba de acordo na cesión dos terreos, xa que Luou necesita un novo cemiterio,
pero que despois, vistos os feitos do ano pasado, no pleno de 29-5, cando se levou a declaración
de utilidade pública xa se sabía que o Padroado tiña problemas graves e xa cambiara de presi-
dente; que os membros da oposición e o Sr. Tallón quixeron darlle calma ó equipo de goberno
para que o concello non se comprometese mentres non se vise como tiraba o Padroado, pero o
Sr. Alcalde non quixo esperar porque apostaba polo novo presidente do Padroado; o Sr. Alcalde
respóndelle que non foi por iso, senón que había un expediente aberto  e tiña que darlle para
adiante. O Sr. Otero Cepeda manifesta que a oposición non se opoñía á declaración de utilidade
pública, pero pedíalle calma ó equipo de goberno; que no pleno de 12-9-98 solicitaron que os
concelleiros Tallón e Sinde explicasen o problema no pleno, e o Sr. Alcalde non quixo dárlle-la
palabra; que o 29-5-98 o Sr. Alcalde accedeu a deixar este asunto sobre a mesa, pero tres
semanas despois volveuno a levar ó pleno, e nel tódolos membros da oposición abandoaron a
sala (por outro tema distinto a este), pero ó Sr. Alcalde non lle imortou aproba-la declaración de



utilidade pública só cos seus votos; que despois de todo isto o Presidente do Padroado foi
quedando cada vez con menos xente e se puxo en contra do Alcalde; que o Sr. Alcalde se meteu
nese problema en contra da opinión de toda a oposición municipal e agora quere saír del marcha
atrás, pero que non contará co apoio do BNG.--------------------------------------------------------------

Neste momento sae da sala o concelleiro D. Manuel R. Cajaraville Campos.-----------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que non sabe por que se pedíu o dictame dos avogados
sobre este expediente, pero cre que un dos motivos pode ser que o presidente do Padroado
meteu ó Alcalde e á Corporación no Tribunal de Xustiza, e o Sr. Secretario respóndelle que o
dictame o pedíu el. O Sr. Parajó Liñares pregunta cantos expedientes de cesión fixo o anterior
Secretario sen que ningún tivese problemas, e o Sr. Secretario respóndelle que pedíu informe
para saber como tramita-lo expediente da finca para o albergue, viu diferencias entre ambos
expedientes e solicitou dictame xurídico, pero que foi iniciativa súa e que o fixo sen que ninguén
lle mandase. O Sr. Parajó Liñares manifesta que o 13 de novembro de 1996 a Comisión de
Goberno lle deu ó Padroado do Cemiterio de Luou unha subvención de 2.000.000 pts., que o
23-2-98 houbo que pagarlle ós avogados 116.000 pts. por defensa no xuízo interposto polo
Padroado do Cemiterio, e o 8-4-98 se pagaron 58.000 pts. polo dictame xurídico, co que o
concello xa leva gastados uns cartos nisto; que no pleno de 12-9-97 o Sr. Parajó dixo que este
asunto lle ía estalar nas mans ó Sr. Alcalde e este respondeulle que nunca se metera nin quería
meterse no tema do cemiterio de Luou, e un pouco despois, no mesmo acordo, consta: "O Sr.
Alcalde manifesta que cre que o expediente está correctamente tramitado..." e agora di que non
está; o Sr. Alcalde respóndelle que o mesmo Sr. Parajó leu "O Sr. Alcalde manifesta que cre",
que o Alcalde non é técnico e non sabe de certo se está ben ou mal, por iso quere levalo ó
Consello Consultivo. O Sr. Parajó Liñares opina que este tema lle vai custar moitos cartos ó
concello, porque se este recupera a finca terá que indemnizar ós veciños que puxeron cartos,
máis de 70.000 pts. cada un, e ó contra- tista, que aínda non cobrou. Di que nun momento dado
o Sr. Alcalde utilizou o seu voto de cali- dade para levar adiante o expediente, e que se daquela
non o utilizara agora non tería problemas; pregunta para que foi a subvención de 2.000.000 pts.
que a Comisión de Goberno lle deu ó Padroado do Cemiterio de Luou, e o Sr. Alcalde
respóndelle que para forma-lo Padroado.---------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta para que se quere pedir dictame do Consello Consultivo de
Galicia, e o Sr. Alcalde respóndelle que para saber se o expediente está ben ou mal; o Sr. Gacio
pregunta se é para segui-lo expediente ou para paralo, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso se de-
cidirá despois de ve-lo dictame. O Sr. Gacio Tarrío opina que se se recupera a finca de feito
veráse que hai unha deixación do Sr. Alcalde por non impedi-las obras; este respóndelle que tiña
dada orde de paralización, e o Sr. Gacio respóndelle que a tiña que ter dado moito antes;
manifesta que xa advertira repetidamente que este asunto non funcionaba, que o Presidente do
Padroado estaba tomando acordos que non lle correspondían, pero este tiña tal correa de
transmisión co Sr. Alcalde que se permitíu insultar ó pleno sen que o Alcalde dixese nada, e ó
final acabou insultando tamén ó Sr. Alcalde; que este foi quen se meteu no lío, en contra de toda
a oposición, e será el quen teña que solucionalo; pídelle ó Alcalde que se deixe de prepotencias e
que lle faga caso á oposición algunha vez.-------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que na sesión de 12-9-97 dixo que o seu grupo seguiría as
directrices que marcasen os concelleiros de Luou, Sres. Sinde e Tallón, e pedíulle ó Sr. Alcalde
que lles dese a palabra, ó que este se negou a pesares de que eran os concelleiros que mellor
coñecían o problema.--------------------------------------------------------------------------------------------



Neste momento abandoan a sala os concelleiros Sres. Tallón Rego, Otero Cepeda, Seoane
Blanco, del Árbol Amo, Parajó Liñares, Noriega Romaguera e Gacio Tarrío.-------------------------

Os oito membros do pleno presentes na sala proceden a revisar detidamente o expediente,
e o Sr. Secretario dá lectura de novo ó dictame dos avogados que consta nel.-------------------------

Neste momento entra na sala o concelleiro D. Manuel R. Cajaraville Campos.--------------

O pleno do concello, por nove votos a favor e sete abstencións, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda remitirlle ó Consello Consultivo de Galicia, para
estudio e dictame, o expediente de cesión de terreos municipais ó Padroado do Cemiterio de
Luou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas, estendén-
dose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO

PLENO DO CONCELLO  O DÍA 23 DE XUÑO
DE 1998.-------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a
vintetrés de xuño de mil novecentos noventa e
oito.

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia de trece dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este día.----------------------------------------------------

Escusaron a súa asistencia o conce-
lleiro D. Xosé Luis Otero Cepeda.--------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte --------------------------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTE- RIOR .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.--------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que no punto 2.b), onde di "... e sen embargo esta obra está
xa comezada antes de ter aprobado o estudio de detalle..." debe engadirse: "... aínda que el non o
sabía.".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que non vai dicir nada do que pon a acta, pero si dicirlle ó
Sr. Secretario que non está de acordo coa redacción do final da acta, que se chamou a un conce-
lleiro que ía no médico, quen despois volveu á sesión; que lle está chamando a atención ó Secre-
tario ou a quen redactou a acta por non recoller isto. O Sr. Secretario respóndelle que desde aquí
non se fixo ningunha chamada.--------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Neira Picallo manifesta que no punto 6, onde di "... acorda nomear xuíz de paz..."
debe dicir "... acórdase nomear xuíz de paz substituto...".-------------------------------------------------

O pleno do concello, unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número legal o
de dezasete acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez realizadas as correccións propostas, e
que se rexistre no libro correspondente.----------------------------------------------------------------------

2.- RETRIBUCIÓNS DOS MEMBROS  DA CORPORACIÓN.- O pleno do concello
acorda deixar sobre a mesa este asunto, para novo estudio.-----------------------------------------------

3.- CONTA  XERAL  DO PRESUPOSTO-1997 .- O Sr. Alcalde manifesta que, segundo
consta na convocatoria, debe procederse ó exame e aprobación, de se-lo caso, da conta xeral do
presuposto ordinario deste concello, correspondente ó exercicio económico de 1997. Para estes
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D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
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D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
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Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



efectos están sobre a mesa tódolos xustificantes e documentos esixidos polas disposicións legais
vixentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dada lectura ós resultados da conta que se somete a debate e ó informe da Comisión
Especial de Contas, emitido en sentido favorable, o Sr. Secretario fai constar que se cumpriron os
trámites de exposición pública, informes regulamentarios e demais requisitos esixidos pola lei.---

O Sr. Presidente invita ós Sres. concelleiros a que formulen as obxeccións ou reparos que
estimen convenientes e que soliciten, se o consideran preciso, os documentos que crean necesa-
rios dos que contén a conta presentada.----------------------------------------------------------------------

Debatido suficientemente o asunto procedeuse á votación, resultando, por unanimidade
dos trece membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, aprobada a antedita conta
xeral, o resume da cal é o seguinte:---------------------------------------------------------------------------

19.130.402 pts.Cantidades pendentes de pago.........................................................

25.287.241 pts.Cantidades pendentes de ingreso.....................................................

31.932.855 pts.DIFERENCIA OU EXISTENCIA EN CAIXA...............................

614.166.679 pts.Obrigas satisfeitas durante o mesmo...............................................

622.886.342 pts.Ingresos líquidos realizados no exercicio........................................

23.213.192 pts.Existencia en 31-12-96....................................................................

Resultando, polo tanto, un superávit de pesetas TRINTA E OITO MILLÓNS OITENTA
E NOVE MIL SEISCENTAS NOVENTA E CATRO PESETAS.--------------------------------------

No mesmo acto, e tamén por unanimidade dos asistentes, o pleno acorda facultar ó Sr.
Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do expediente.--------------------

4.- EXPEDIENTE DE ACTIVIDADES MOLESTAS .- Examinado o expediente
promovido por REPSOL BUTANO, S.A. en virtude de instancia nº 676, de data 07-04-98,
solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento de UN DEPÓSITO
AÉREO DE 2.450 LITROS DE PROPANO, actividade comprendida no Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de novembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 07-04-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
REPSOL BUTANO, S.A. para a instalación dun depósito aéreo de 2.450 litros de propano no



lugar de Pontevea, parroquia de Reis deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas
prescricións legais.----------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

5.- PLANO PROVINCIAL DE OBRAS E SERVICIOS 1999 .- O Sr. Secretario dá
conta do expediente que se tramita para inclusión de obras no Plano Provincial de Obras e Servi-
cios correspondente ó exercicio de 1999, e o Sr. Alcalde manifesta que se pretende incluír no
citado plano a pista de Nespereira, que vai desde a curva de Paraxó ata o final de Bouñou.---------

O Sr. Tallón manifesta que esa pista é metade de Luou e metade de Rarís, e propón que
se arranxe tamén a de Loureiro, e o Sr. Parajó Liñares maniféstase de acordo coa necesidade de
arranxa-la vía pública de Nespereira, e di que xa lle tiña sacado fotos e que, tanto esa como a de
Caxade, necesitan urxentemente unha reparación.----------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que está de acordo en que se faga esta obra, pero en condi-
cións, xa que esa non é unha pista, senón unha corredoira. O Sr. Alcalde respóndelle que pensa
que se están facendo obras e levándose adiante.------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo plano de investimentos municipais de 1999 no que se recollen os
investimentos que o concello ten previsto realizar dentro do Programa de Cooperación Econó-
mica Local, integrado pola seguinte obra e consonte o financiamento que se indica:-----------------

379.148 pts.7.203.813 pts.7.582.961 pts.         TOTAIS

379.148 pts.7.203.813 pts.7.582.961 pts.
Afirmado e ampliación de pista en
Nespereira

ConcelloEstado+DeputaciónImporte totalNº de orde e denominación da obra

2º.- Aproba-lo proxecto da obra incluída na anualidade 1999 que se relaciona no punto
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Aproba-lo Plano complementario ó de 1999 no que se inclúe a obra que a continua-
ción se indica:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denominación da obra                                                       Presuposto
Afirmado pista en Loureiro                                              4.995.000 pts.

4º.- Declarar que o concello dispón de terreos, augas e servidumes para a execución das
obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legal-
mente sexan necesarias.-----------------------------------------------------------------------------------------

5º.- Comprometerse o concello a incluír no presuposto municipal de 1999 os fondos
nece- sarios para facerlle fronte á aportación municipal das obras incluídas na anualidade de
1999.------

6º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello
para a contratación e execución da obra incluída no Plano, que se entenderá aceptada se esta se
produce efectivamente.-----------------------------------------------------------------------------------------

7º.- Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado
coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.-------------------------

6.- INCLUSIÓN NOS ORZAMENTOS  DA APORTACIÓN MUNICIPAL Ó PLA-
NO 2000 DEPORTES .- O Sr. Secretario dá conta de escrito da Excma. Deputación Provincial
no que se solicita certificación acreditativa da existencia de consignación no presuposto do con-
cello do presente ano para realiza-la aportación municipal da obra "Piscina descuberta en Luou",



incluída no plano 2000 Deportes, que ten un custo total de 50.000.000 pts. e unha aportación do
concello de 12.500.000 pts.------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego pregunta de quen vai depender esa piscina, e o Sr. Alcalde respóndelle
que imaxina que do concello, visto que agora mesmo acaba de chegar un escrito da dos Tilos
onde preguntan se o concello ten persoal que saiba natación e estea cualificado, e di que as
persoas que se encarguen do mantemento da piscina terán que ir facer cursos á Coruña. O Sr.
Tallón responde que nese caso votará a favor, porque se o persoal dependese da parroquia a
piscina sería máis unha carga que un beneficio.-------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que votará a favor, pero di que se debería ter en conta o
orzamento, e pediría que non se estropease a masa común onde se vai face-la piscina.--------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que votará a favor.--------------------------------------------------
O pleno do concello, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número

legal o de dezasete, acorda incluír nos orzamentos municipais, que están en fase de elaboración
na actualidade, a cantidade de doce millóns cincocentas mil pesetas para aportación municipal á
obra "Construcción de piscina descuberta en Luou", incluída no Plano 2000 Deportes da Excma.
Deputación Provincial.------------------------------------------------------------------------------------------

7.- PROXECTO  DE SANEAMENTO  EN RECESENDE .- O Sr. Alcalde dá conta do
expediente que se tramita para a realización da obra "Saneamento en Recesende", manifestando
que é un proxecto que estaba feito desde fai tempo, e que o técnico municipal tiña problemas
para desenvolver un plano xunto ó campo de fútbol, onde non se pode edificar nada mentres non
haxa servicios; e que entón, posto que unha empresa promotora tiña que trae-lo alcantarillado e
posto que non se levaba adiante, pedíuno á Xunta de Galicia, para polo menos deixar isto feito
antes de remata-lo mandato; que o financiamento é do 100%, e que esta lle parece a solución
máis vantaxosa, porque a empresa tardaría moito tempo e faría primeiro as súas obras e despois
esta; que se pode mesmo conectar coa Ramallosa; que a Xunta de Galicia concedeu a obra, na
que o concello non terá que poñer cartos, e que se negociará co promotor para que faga outras
obras a cambio.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego pregunta que facultade ten o concello para obrigar a ese señor a
pagarlle algo ó concello, porque non lle vale soamente a palabra; o Sr. Alcalde respóndelle que
está contemplado nas Normas subsidiarias, e o Sr. Tallón pregúntalle que pasará se chega o
momento e o promotor se nega. O Sr. Alcalde respóndelle que cre que, ó estar nas Normas, ten
que facelo ou paga-lo custo correspondente.----------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que está de acordo en que "todo o que veña, bendito
sexa", pero que está claro que o proxecto se chama "Saneamento en Recesende" cando en
realidade é Cacheiras, pero que é unha obra que hai que facer, e é lóxico levala a cabo se veu
aprobada; manifesta que, no referente á urbanización, estivo onte co Sr. Filloy e este díxolle que
se iso se facía el investiría os cartos noutro lado, e que o que hai que mirar é onde os vai investir,
porque el, o Sr. Parajó, si sabe o que hai por
detrás.-----------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o que se fala agora é o compromiso dese señor, pero
non hai tal compromiso; que desde o momento en que haxa servicios municipais postos, o com-
promiso pode ser simplemente moral ou negociado; que o compromiso é no caso de que non se
poñan os servicios públicos, pero que o que ese señor lle diga ó Sr. Parajó non ten validez legal;
que lle parece ben que se sanee Recesende, pero ó mellor non habería que facer tanta obra aí, xa
que Recesende ten 400 habitantes e en Calo, que ten 3.000, non se fixo depuradora.-----------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que, se non entendeu mal ó Sr. Gacio, tan pronto estea o
saneamento feito non haberá ningún compromiso por parte do promotor, e o Sr. Alcalde respón-
delle que o compromiso si existe; o Sr. Tallón di que, pola súa parte, se non paga debería face-lo
alcantarillado paralelo, e que está de acordo coa obra que se pretende facer, pero con esa mati-
zación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



O Sr. Parajó Liñares manifesta que está de acordo sempre e cando a oposición municipal
estea presente na próxima negociación.----------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que está de acordo tamén coa obra, e que só quería adver-
tir do que pode pasar, e que hai que separa-las cousas.----------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo proxecto da obra "Saneamento en Recesende", redactado polo enxeñeiro
de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de 42.770.643 pts.------------------------

2º.- Solicitar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Organismo
Autónomo Augas de Galicia, Departamento de Xestión do Dominio Público Hidráulico, a finan-
ciación ó 100% da citada obra.--------------------------------------------------------------------------------

3º.- Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a execución das obras,
así como tódalas autorizacións administrativas necesarias para a realización do proxecto.----------

4º.- Que se expoña ó público o proxecto durante vinte días hábiles.----------------------------
5º.- Comprometerse á explotación das obras, unha vez rematadas.-----------------------------
6º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para

solicita-la financiación ó 100% das obras, remitindo certificación deste acordo á Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Augas de Galicia, Departamento de Xestión do
Dominio Público Hidráulico.----------------------------------------------------------------------------------

8.- RECEPCIÓN DA URBANIZACIÓN "PARQUE MONTOUTO" .- Dada conta do
expediente que se tramita para recepción da urbanización "Parque Montouto", o Sr. Tallón
pregunta que vai pasar con esa depuradora, que se non leva depuradora cárgase a dos Tilos; o Sr.
Alcalde respóndelle que aí nunca se preveu unha depuradora, segundo un acordo ó que se
chegou entre o concello e o promotor hai moito tempo; o Sr. Tallón pregunta como se van
separa-las augas pluviais das residuais, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso non está contemplado
no plano parcial. O Sr. Tallón Rego dille que colla os 25 millóns do aval, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non se pode, porque hai que executalos; que o das augas fecais e pluviais non se
puido incluír porque non estaba contemplado. O Sr. Mallo González manifesta que no nivel máis
baixo da ur- banización é factible a separación de parte das augas pluviais das fecais, pero non en
toda. O Sr. Alcalde di que a empresa non ten que facelo, xa que non está obrigada a isto, e o Sr.
Tallón Rego dille que está de acordo, e que no que respecta ós 2.000 metros que non aparecen,
non se van vender, que pide que firmen dicindo que non os van reclamar; o Sr. Secretario dille
que iso tería que facelo a empresa, e o Sr. Tallón pide que o faga quen o teña que facer, pero que
se faga.------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase de acordo coa recepción da urbanización, e di que lle
extraña que se tardase tanto en recibila; que o motivo polo que lle extraña é que resulta que o
problema era que non había a sinalización das canalizacións, despois foi o problema do aval, e
así sucesivamente; e resulta que as obras valen 3.000.000 pts.; que agora o dos 25.000.000 non
vale para nada, e levamos aí seis anos por 3.000.000 pts.; que non acaba de entender onde van
eses 2.100 metros. O Sr. Alcalde respóndelle que están alí, pero que hai que facer cesión deles; o
Sr. Parajó insiste en que non acaba de entendelo, e o Sr. Secretario volve a explicalo. O Sr. Parajó
Liñares manifesta que o que si está claro é que hai urbanizacións con problemas máis grandes e
están solucionados. Maniféstase a favor da recepción da urbanización, di que se tardou
demasiado en recibila e cre que foi por cabezonería do Sr. Alcalde; este respóndelle que non foi
cabezonería, senón que tratou de protexe-los intereses do concello, polo que pedíu informes ós
servicios xurídicos e tivo que esperar a que llos desen.----------------------------------------------------



O Sr. Gacio Tarrío manifesta que tamén ve extraño que se tardase tanto en recibila,
porque os problemas seguen aí, son os mesmos, pero que hai que darlle para adiante; que os 25
millóns de pesetas eran para non ter que face-la depuradora, e o dos 2.000 metros queda aí, que o
que quere é que o día de mañá non chegue a empresa reclamando eses metros. Di que apoiará a
recepción da urbanización.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta que hai sobre o que se dixo nun pleno sobre un señor que
pertencía á empresa e que dixo que se ía quedar cunha parcela do lado de abaixo; pregunta como
está ese tema; o Sr. Alcalde respóndelle que cre que se vai quedar con iso, pero non o sabe
porque eses son tratos entre eles, non co concello.---------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda facultar ó seu Alcalde-Presidente para recibi-la urbanización "Parque
Montouto", unha vez que a empresa promotora cumpra os seguintes requisitos:----------------------

a) Aporta-la cantidade de 417.779 pts. para arranxos das instalacións eléctricas, e ----------
b) Cederlle por escrito ó concello 2.188 m2 dos terreos da urbanización, que constitúen a

diferencia entre o segregado e o vendido, que se descoñece onde están situados.---------------------
Unha vez cumpridos os citados requisitos, a urbanización será recibida polo Sr. Alcalde,

autorizándose a cancelación do aval de 17.000.000 pts. que a promotora ten consituído para
responder das obras de urbanización e se autorizará tamén a segregación da parcela P-5, de uso
comercial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.



   
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO

QUE TIVO  LUGAR O DÍA 26 DE XUÑO DE
1998.--------------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vin-
teseis de xuño de mil novecentos noventa e oito.---

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia dos dezasete
membros que o compoñen, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria convocada para este día.------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día, a proposta
do Sr. Alcalde, tódolos presentes gardan un minuto
de silencio en sinal de dor e de repulsa polo
asasinato, o día de onde, do concelleiro do PP en
Rentería, Sr. Zamarreño, a mans da banda asasina
ETA e que se transmita ó concello de Rentería e a
familia do asasinado o sentir deste concello.--------

A continuación, o Sr. Alcalde dá
conta das paralizacións de obras decretadas desde
o último pleno ordinario, que foron as seguintes:---

.- A D. Juan Benigno Pías Barbeiro,
por construir un cerre sen licencia en San Sadur-

niño.--------------------------------------------------------
.- A D. José Otero Pacheco, por construir un cerre sen licencia en Vilares de Rúa de

Francos,--------------------------------------------
.- A Dª María Braña Porteiro, por construir un garaxe invadindo un camiño en Procelas.--

Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte -----

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario manifesta que no punto 5, na columna "Importe total", onde di 7.221.868
pts. debe dicir 7.582.961 pts, na columna "Estado + Deputación", onde di 7.221.868 pts. debe
dicir 7.203.813 pts., na columna "Concello" onde di 0 pts. debe dicir 379.148 pts., despois do
punto 2 dese acordo falta un parágrafo que di: "3º.- Aproba-lo Plano complementario ó de 1999
no que se inclúe a obra que a continuación se indica:= Denominación da obra.= Afirmado pista
en Loureiro.= Presuposto.= 4.995.000 pts.", e que os puntos 3º, 4º, 5º e 6º deben nominarse 4º, 5º,
6º e 7º.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
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Concelleiros:
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O Sr. Alcalde manifesta que na relación de asistentes se omitíu ós Sres. Pereira Suárez e
Cajaraville Campos, que si asistiron á sesión.---------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que no punto 5, trala primeira frase do segundo parágrafo,
debe dicir "e propón que se arranxe tamén na de Loureiro".----------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez rea-
lizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------

2.- TOMA DE POSESIÓN DUNHA CONCELLEIRA .- Toma posesión do cargo de
concelleira desta Corporación, polo grupo político Independentes de Teo, a Concelleira Dª María
Carmen Casal Nogueira, quen promete o cargo.------------------------------------------------------------

Neste momento abandoa a sala o concelleiro D. Xosé Luis Otero Cepeda.--------------------

3.- ROGOS  E PREGUNTAS .- Empeza o seu turno o Sr. Tallón Rego facendo mención
a un punto da acta da Comisión de Goberno celebrada o día 12 de maio, onde se toma o acordo
de contestar a unha asociación de veciños de Luou que as melloras que pedían para a parroquia
xa estaban en estudio.-------------------------------------------------------------------------------------------

Segue preguntando se se cobraron 500.000 pts. para arranxo na Igresa de Luou, ó que
contesta o Sr. Alcalde que non ten datos diso neste intre.-------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Tallón onde están os 16.000.000 Pts. investidos na parroquia de Luou no
ano 1996 e se hai proxectos da casa cultural de Teo, do muro de Luou, da escola de Galanas e da
masa común de Bamonde, e cómo está inscrita a finca do cemiterio de Luou no Rexistro da
Propiedade. Contesta o Sr. Alcalde que neste momento non ten os datos.------------------------------

Dí o Sr. Tallón que vai da-los datos do que se investiu, e reparte un folleto entre tódolos
asistentes, despois do cal abandoa a sala manifestando que marcha porque non se lle respondeu
ningunha das preguntas que formulou.-----------------------------------------------------------------------

Toma a palabra o Sr. Parajó e manifesta a súa repulsa ó horario do Pleno, xa que coincide
coas festas de Calo, manifestando de seguido que espera que o Concello non sexa a oficina da
caza, ó que lle resposta o Sr. Alcalde que co falou antes da sesion e agora nela, para que teña
obsesión co tema da caza.--------------------------------------------------------------------------------------

De seguido pide que se lle explique como funciona a Escola Taller e como se fixeron as
anotacións, xa que na oficina do INEM que está onda a estación de autobuses non sabían nada
do tema; ó que lle resposta o Sr. Alcalde que a Escola Taller foi adxudicada a Teo, que terá a
dirección da mesma, xunto con Boqueixón, xa que tiña que ser compartida e uns módulos serán
en Teo e outros en Boqueixón. A selección fíxoa a Delegación da Consellería de Familia en base
ás listas do INEM; que se citaron máis de 100 persoas e a moitos non lles interesou o outros non
podían por estar mal inscritos, polo que se puxeron as notas na prensa coas directrices da
Consellería. Manifesta o Sr. Parajó que na oficina do INEM non sabían nada do tema, ó que lle
resposta o Sr. Alcalde que sería unha mala coordinación entre a Consellería e o INEM. Segue
diciendo o Sr. Parajó que cando se puxo a nota xa se fixera a preselección e iso era enganar á
xente; ó que lle contesta o Sr. Alcalde que se se puxo a nota foi porque non chegaron as peroas
que se anotaron.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta seguidamente o Sr. Parajó que pasa coa auga de Calo, xa que tódalas fontes
teñen a auga non potable e parece que os cartos da auga de Calo foron para a outros sitios, tal
como manifesta na súa nota o Sr. Tallón, ata 1.000.000 pts. para o cuartel da Garda Civil de
Lestedo. Respóndelle o Sr. Alcalde que se se puxeron letreiros de auga non potable era porque se
fixeron análises que así o aconsellaron. En canto ós cartos, hai investidos sobre 14.000.000 pts.
para a auga e estanse tratando de soluciona-los problemas coa estrada.---------------------------------

Pregunta o Sr. Parajó como está o tema do Milladoiro, ó que lle contesta o Sr. Alcalde
que en estudio.---------------------------------------------------------------------------------------------------



Pregunta tamén o Sr. Parajó polos contratos de limpeza, televisión e auga, que quedaron
en pasárllelos, o que contesta o Sr. Alcalde que non tería tempo o Secretario.-------------------------

Segue dicindo o Sr. Parajó que pediron copia das subvencións, ó que lle contesta o Sr.
Alcalde que se lle darán nun próximo pleno.----------------------------------------------------------------

En canto a rúa da Casalonga, manifesta o Sr. Parajó que está moi mal e que habería que
mirala, contestándolle o Sr. Alcalde que xa está mirada para poder reparala.--------------------------

Di o Sr. Parajó que xunto á casa da Sra. Socorro, en Cacheiras, hai tapas do alcantarillado
levantadas, dándolle as gracias o Sr. Alcalde porque non sabía nada do tema.-------------------------

Manifesta seguidamente o Sr. Parajó que nos Tilos hai dous vertedoiros incontrolados e
informa o Sr. del Arbol onde están, tomando nota o Sr. Alcalde para mandar a limpalos.-----------

Pregunta o Sr. Parajó se cando se fai unha obra se piden presupostos, xa que 600.000 pts.
para pintar a Escola de Solláns parécenlle moitos cartos, ó que lle contesta o Sr. Alcalde que o
que se vai pintar é a sede do CPRA.--------------------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Parajó por unha factura de FENOSA de 958 pts. respondéndolle o Sr.
Alcalde que FENOSA pasa as facturas que ten que pasar e que serán dunha farola.------------------

Remata o seu turno o Sr. Parajó manifestando que o Concello dá unha subvención de
1.200.000 pts. para o cuartel da Garda Civil de Lestedo e unha subvención de 1.100.000 pts. para
a Asociación Recreativa dos Tilos, e que así non hai cartos para auga.---------------------------------

Empeza o seu turno o Sr. Gacio Tarrío preguntando pola saída dos Tilos, respondéndolle
o Sr. Alcalde que se está en conversas coa CPTOV e que se está estudiando a posibilidade de
facer un paso soterrado.-----------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio en que se invertiron 9.000.000 pts. en Lucí, xa que non se especifica,
contestándolle o Secretario que pode informalo disto nas oficinas.------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola canastras de Lampai, se as van poñer, ó que lle contesta o Sr.
Alcalde que descoñecía que non estivesen xa postas.------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola policía local, contestándolle o Secretario que se mandaron as
listas de admitidos e excluídos, (que foron moitos sobre todo pola carencia dos permisos de
conducir que se pedían) e que hai que dar tempo a que se presenten as alegacións para facer a
listas definitivas e poder saca-las oposicións.---------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola lista de asociacións e actividades que fan cada unha, o que lle
contesta o Secretario que a están facendo no departamento de cultura. Pide o Sr. Gacio que se
mire isto, xa que quere saber a quen se lle dan as subvencións.------------------------------------------

Pregunta de seguido pola sinalización do Concello, se a empresa que fixo os sinais foi a
mesma que fixo os taboleiros de anuncios, polos sinais mal postos e con erros, ó que lle
responde o Sr. Alcalde que non foi a mesma empresa e que antes de que rematen de poñer as
sinais algún técnico do concello informará dos erros para que os
corrixan.--------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio que pasa coas fontes públicas, ó que lle contesta o Sr. Alcalde que
se está mandando á farmacéutica que as analice, e poñendo os letreiros de "auga non potable"
nas que así resultan. Pide o Sr. Gacio que se se pode, mande analizar a auga do Colexio de Calo.
Informa o Sr. Fandiño que se analiza a auga nos puntos de consumo e que se se hai deficiencias
mírase no percorrido da auga.----------------------------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola auga de Calo, se se vai financiar ou non; que se gastaron os
40.000.000 pts. e que se agora deixan obrar na estrada non temos os cartos. Contéstalle o Sr.
Alcalde que iso e cousa da CPTOV;  que estivo co enxeñeiro do MOPU e que se lle falou da
necesidade de que deixara obrar ó longo da estrada e que se está á espera de que
respondan.-------



Pregunta o Sr. Gacio polo alcantarillado e polo prazo para facelo. Contéstalle o Sr.
Alcalde que hai que entregar un proxecto na Xunta para ver se nos dan o que falta, que foron ver
a leira e que non chega, e que non sabe nada dos prazos. Manifesta o Sr. Castroagudín, en canto
á leira, que das seis leiras xa hai tres conseguidas.------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio por una pista que hai ó lado de Mercanoroeste, que pode ser de
Concentración e se se podería asfaltar, ó que contesta o Sr. Alcalde que se estudiará a forma de
asfaltala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola piscina dos Tilos, o Sr. Alcalde dille que están traballando nela
e que queñen previsto entregala no mes de xullo. Informa o Sr. Mallo que se puxeron anuncios
na prensa para anotarse a cursos de natación nesta piscina.-----------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola delimitación dos montes co Concello de Padrón, ó que lle
responde o Sr. Alcalde que foi o Sr. Naveira a ver ese tema e que descoñece como está; aínda
que se fixo unha reunión co Sr. Alcalde de Padrón para ver de facer un deslinde
amistoso.--------------

Manifesta seguidamente o Sr. Gacio que en Castres hai unha casa que ten uns marcos no
camiño e que había que mirar iso, contestándolle o Sr. Alcalde que se mirará.------------------------

Pregunta tamén o Sr. Gacio que cursos se van facer na Escola Taller, ó que lle contesta o
Sr. Alcalde que albanelería, xardiñería, carpintería e cantería. Comenta o Sr. Gacio que nas
primerias listas apareceron universitarios e o Sr. Alcalde di que na reunión a xente dicía que a
culpa era o INEM e outros dicían que era por estar mal inscritos nas listas.----------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola estrada de Vilar de Calo, se se vai facer algo, e o Sr. Alcalde
dille que se pediron os cartos para asfaltala e en canto se saiba algo xa se actuará.-------------------

Pregunta o Sr. Gacio polo centro médico de Calo e di que se ampliou unha cuneta pero
que os sinais están moi preto, ó que lle contesta o Sr. Alcalde que xa foi a recepción da obra e
que se están pedindo os terreos para poder amplia-la pista e que xa cederon os terrenos case
tódolos veciños.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta de seguido o Sr. Gacio se se pensa facer algo concreto na parroquia de Rarís,
respondéndolle o Sr. Alcalde que onte estivo alí inaugurando un alumbrado e preguntando ós
veciños cales eran as súas inquedanzas, e que unha delas era a do muro da leira do cura que xa se
está a traballar neste tema.--------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Gacio pola brigada contra incencidos, pola selección dos seus compoñen-
tes e polo bando que se mandou. Contéstalle o Sr. Alcalde que o bando era para protección civil
e a selección din que e mellor facela de xente con experiencia e que se faga unha contratación
directa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comenta o Sr. Gacio que fronte ó campo de futbol de Luou se está montando un
vertedeiro de lixo. O Sr. Alcalde contéstalle que se vai limpar e poñer un letreiro.-------------------

Pregunta finalmente o Sr. Gacio polo cerre da capela de Santa Ana, que se ía facer en
Lampai, e respóndelle o Sr. Alcalde que está pendente.---------------------------------------------------

Antes de remata-la sesión pregunta o Sr. Parajó a que se refire una factura da empresa
Martínez, de sinalización horizontal, ó que lle contesta o Sr. Alcalde que son os sinais que se
pintaron nas estradas.--------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta tamén o Sr. Parajó polos contedores de lixo, respondéndolle o Sr. Alcalde que
se van poñer máis.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.



   
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 17 DE
XULLO  DE 1998.------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a deza-
sete de xullo de mil novecentos noventa e oito.-----

Sendo as nove horas, e baixo a pre-
sidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, con asistencia de dezaseis dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.----------------------------------------------

Escusou a súa asistencia o concellei-
ro D. Pedro R. del Árbol Amo.------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido a coñecemento e reso-
lución dos asuntos incluídos na seguinte ------------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DA SESIÓN ANTE-
RIOR ..- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó

borrador da acta da última sesión, que foi distri- buído coa convocatoria da
actual.-----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que no punto 1, "Acta da sesión anterior", falta incluí-lo
seguinte parágrafo: "No punto 5, trala primeira frase do segundo parágrafo, debe dicir "e propón
que se arranxe tamén a de Loureiro",  que no punto 3, "Rogos e preguntas", no terceiro parágra-
fo, onde di "... se hai proxectos da casa cultural de Teo, do muro de Luou e da escola de Gala-
nas...", debe dicir "... se hai proxectos da casa cultural de Teo, do muro de Luou, da escola de Ga-
lanas e da masa común de Bamonde...", e que no mesmo punto 3, no cuarto parágrafo, onde di
"... despois do cal abandoa a sala..." debe engadirse "... manifestando que marcha porque non se
lle respondeu ningunha das preguntas que formulou".-----------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que na última intervención súa no punto 3, onde di
"...pregunta finalmente o Sr. Gacio por un cerre que se ía facer en Lampai..." debe dicir "... pre-
gunta finalmente o Sr. Gacio polo cerre da capela de Santa Ana, que se ía facer en Lampai...".----

O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez
efectuadas as correccións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.-----------------------

2.- APROBACIÓN DOS ESTATUTOS DA FUNDACIÓN ROTA XACOBEA  DO
MAR DE AROUSA E ULLA .- Dada conta do expediente que se tramita para aprobación dos
estatutos da Fundación Rota Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, o Sr. Alcalde manifesta que esta
fundación está constituída por dezaoito concellos, incluído o da Illa de Arousa, e que a idea de
constituírse en fundación naceu para ter un respaldo legal fronte ás autoridades e organismos, a
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fin de evitar problemas con outra asociación paralela que xurdíu recentemente; que cre que cada
concello viña pagando ata agora 75.000 pts. anuais, e que os estatutos deben ser aprobados en
cada concello pola Comisión de Goberno ou polo pleno; e que pensou que era mellor que  fose o
pleno quen decidise.---------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que os estatutos non están claros, porque en varios puntos
din "... segundo a lei vixente...", polo que para saber realmente o que din hai que acudir ás leis.
Fai constar que a súa postura neste asunto será a abstención.---------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que non ve demasiado ben este asunto; que está a favor de
que se promocione a rota xacobea, pero que existían dúas iniciativas e a fundación á que
pertence Teo foi idea dun señor que é quen está organizando todo. O Sr. Alcalde respóndelle que
desde sempre foron dezasete concellos e que Teo xa pertencía a esta fundación desde o anterior
gober- no municipal, que despois se uníu tamén a Illa de Arousa, e que fai anos que nomearon
un presidente entre todos; o Sr. Otero Cepeda insiste en que a fundación foi iniciativa deste, e
que tanto lle da que Teo pertenza a un ou a outro grupo; que se intenta facer un padroado con
vinteún padroeiros (os 18 concellos mailo Comandante de Marina, o fundador da rota e un
representante do arcebispado); cre que non son necesarios eses estatutos e pensa que todo é un
montaxe do presidente da fundación para te-lo respaldo dos concellos á hora de pedir
subvencións. Di que preferiría que fose idea só dos concellos e non pertencer a esta fundación
que lle soa pouco funcional e anticuada. Manifesta que a súa postura será tamén a
abstención.--------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo vai esperar ó final do debate para decidi-
-la súa postura, xa que prefere non opinar para que ninguén se sinta ofendido.------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que non está seguro de que houbese que facer esta funda-
ción, e menos promovida polo Sr. Sánchez Agustino, quen se nomea presidente vitalicio, o que
lle dá que pensar que ten afán de protagonismo. Cre que en principio a idea é boa, pero que a súa
postura será a abstención, xa que non se sabe que se vai facer, nin o custo, nin os beneficios que
lle reportará a Teo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o equipo de goberno está a favor da aprobación dos estatu-
tos, porque cómpre promociona-los camiños (tanto este como o portugués) e porque a fundación
está respaldada por outros dezasete concellos.--------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a rota xacobea se está utilizando como promoción
política, xa que cando se fai a remontada do Ulla o Sr. Alcalde manda invitacións a determinadas
persoas, o que fai pensar que a usa para promocionarse. Manifesta que a postura do seu grupo
neste asunto será a abstención. O Sr. Alcalde respóndelle que sempre se publican bandos para
que poidan asistir á peregrinación tódalas persoas que queiran.------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta se o concello de Rois non entra nesta fundación, e o Sr. Al-
calde respóndelle que non, que cre que no seu momento se lle propuxo e non quixo entrar.--------

O pleno do concello, por nove votos a favor e oito abstencións, sendo o número legal e o
de asistentes o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-los estatutos da Fundación Rota Xacobea do Mar de Arousa e Ulla que figu-
ran no expediente.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites des-
te, así como para asinar tódolos documentos que sexan precisos para formaliza-la citada aproba-
ción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ESTUDIO DE DETALLE .- A continuación dáse conta do estudio de detalle tramita-
do a instancia de D. Roberto Rodríguez Toral, redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey,
comprensivo dun terreo situado en Ameneiro-Calo, de seis mil sesenta e catro metros cadrados,
clasificados 4.439 m2 dela como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e
subsidiarias do planeamento do concello.--------------------------------------------------------------------



O expediente permaneceu exposto ó público durante o prazo de un mes, segundo anun-
cios insertos en "La Voz de Galicia" de 22-5-98 e no D.O.G. nº 101, de 28-5-98, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa conta.-----------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda pregunta que se pretende construír nesta finca, e o Sr. Alcalde res-
póndelle que cre que un total de 25 vivendas unifamiliares adosadas; o Sr. Otero Cepeda pregun-
ta se se farán á beira da estrada, e o Sr. Parajó Liñares respóndelle que se construirán cara arriba,
cara ó monte, do lado de baixo do aparcadoiro do Restaurante Cierto.----------------------------------

O Sr. Parajó Liñares ve lóxico apoia-la edificación, pero manifesta que ten entendido que
as vivendas se venderán a un prezo que oscila entre os 11 e os 14 millóns de pesetas, o que lle
parece demasiado pouco; pide que se teña coidado de que non pase como en Viduido, que cons-
truíron os chalets de bloques; pide que o concello poña algunha condición (que cre que o
concello ten potestade para fixa-lo tipo de construcción que se pode facer) en canto á edificación
das vivendas; o Sr. Otero Cepeda respóndelle que podería facelo se o especificasen así as Nor-
mas subsidiarias, como pasa noutros concellos, pero que as de Teo non recollen nada disto; di
que en Calo se está facendo algunha casa de ladrillos cara vista con ventanais de aluminio que
non queda nada ben, pero como as normas non din nada hai que admitila.-----------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta canto terá que paga-lo promotor en concepto de cesións e de
licencia de obras, e o Sr. Secretario respóndelle que de aproveitamento urbanístico deberá paga-la
cesión do 10% de edificabilidade (2.212.000 pts.) menos o 10% do custo de urbanización
(1.650.669 pts.), o que ascende a 562.331 pts., e de licencia de obras deberá pagar 3.429.773 pts.
O Sr. Gacio Tarrío pide que quede claro no expediente o tema das cesións.---------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------------
1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por D. Roberto Rodríguez

Toral, incluíndo as modificacións correspondentes ó informe da Demarcación de Estradas do
Estado en Galicia de data 23 de abril, que consta no expediente, así como o proxecto de
compensación unido ó estudio de detalle.--------------------------------------------------------------------

2º.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e  
publicalo no Diario Oficial de Galicia.----------------------------------------------------------------------

4.- ADHESIÓN Ó CONVENIO PARA A CONSTRUCCIÓN DUN PAVILLÓN PO-
LIDEPORTIVO  NOS TILOS .- Dada conta do modelo de convenio remitido pola Secretaría
Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, o Sr. Alcalde manifesta que o proxecto importa
89.015.694 pesetas, dos que o concello terá que aportar 20 millóns (10 en 1998 e 10 en 1999) e a
Xunta aportará o resto; di tamén que intentou conseguir un prazo máis longo para aportar eses 20
millóns, pero que lle dixeron que non podía ser, porque non poden dar un prazo superior á
duración da obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Os Sres. Tallón Rego, Otero Cepeda e Gacio Tarrío maniféstanse a favor da sinatura do
convenio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó manifesta tamén que está a favor da sinatura do convenio, pero di que quere
saber onde van os 42 millóns que estaban concedidos para esta obra e que eran en principio para
o polideportivo de Calo; o Sr. Alcalde respóndelle que aquilo quedou en nada e que cre que
agora están incluídos nos 69 millóns que aporta a Xunta. O Sr. Parajó Liñares manifesta que
nunha reunión quedárase en remata-lo polideportivo de Calo e non se fixo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non lle falta moito para estar rematado; o Sr. Parajó Liñares di que había que telo
rematado hai dous anos, e o Sr. Alcalde respóndelle que se quedara en acabalo este ano, e tamén
se quedara en que, se non se conseguían subvencións, se remataría con cargo ós presupostos
mu- nicipais. O Sr. Parajó Liñares manifesta que se perderon 42 millóns para esta obra, e o Sr.
Alcal- de respóndelle que non se perdeu nada, xa que eses cartos non ten que poñelos o concello,



senón que os pon a Xunta, e non só eses, senón 27 millóns máis. O Sr. Parajó pide que non se
perda nada na obra do polideportivo de Calo, que se remate esta obra, e di tamén que o Sr.
Alcalde, o Sr. Neira e el foran á Xunta para presentar un proxecto desta obra que ascendía a uns
40 millóns de
pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------------
1º.- Solicita-la adhesión ó convenio de cooperación subscrito entre a Xunta de Galicia e a

Deputación Provincial da Coruña, sobre instalacións deportivas, manifestando a aceptación plena
e sen ningunha reserva de todas e cada unha das cláusulas que o integran.-----------------------------

2º.- Para a execución da obra de construcción dun pavillón polideportivo na urbanización
Os Tilos, no marco do devandito convenio o concello compromete unha aportación económica
de vinte millóns de pesetas, con cargo á partida presupostaria 452.63200, distribuídas nas seguin-
tes anualidades: Ano 1998, dez millóns de pesetas, e ano 1999, dez millóns de pesetas.-------------

A adopción do presente comporta a autorización e disposición do gasto polos importes e
finalidade sinalados, debendo procederse de seguido á adecuada e independente contabilización.-

A aportación económica municipal destinaráse a sufraga-los gastos ós que se refire o
parágrafo segundo, letra c) da cláusula XII do precitado convenio.--------------------------------------

3º.- Que o órgano competente deste concello outorgará as preceptivas licencias munici-
pais de obras para a execución do proxecto técnico comprensivo delas, redactado por Dª Ana
Debén Rodríguez, D. Juan A. Roade Rodríguez e Dª Mercedes Rosón Varela, cun presuposto de
execución por contrata de 89.015.694 pesetas.--------------------------------------------------------------

4º.- Poñer a disposición da Secretaría Xeral para o Deporte os terreos de titularidade mu-
nicipal situados nos Tilos, cunha superficie de 3.800 m2, que se atopan libres de cargas e grava-
mes, todo isto co exclusivo fin de posibilita-la normal execución das obras.---------------------------

Os terreos para os que se adquire compromiso de posta a disposición son aptos urbanis-
ticamente para a execución da obra pretendida, e o concello comprométese á súa urbanización
simultánea á execución das obras de construcción da instalación deportiva antedita.-----------------

5º.- Autorízase expresamente á Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia para
que esta inicia, de chegar a proceder, expediente de extinción por compensación das débedas que
nazan das obrigas de carácter económico ás que se refire a cláusula XII.2 do convenio para o que
se solicita a adhesión.-------------------------------------------------------------------------------------------

A tramitación do devandito expediente, de se-lo caso, efectuaráse consonte as prescri-
cións contidas no covenio de referencia.---------------------------------------------------------------------

6º.- No uso das instalacións deportivas ás que se refire o presente, serán observadas as
prescricións contidas na cláusula XIÏ.5 do devandito convenio.------------------------------------------

7º.- Recibidas as obras, o concello comprométese á xestión, mantemento e conservación
das futuras instalacións deportivas, sendo de conta deste a totalidade dos gastos que estas
xeren.--
º8º.- Facúltase ó Sr. Alcalde-Presidente, tan amplamente como en dereito sexa necesario, para
asistir ó acto de entrega das instalacións ás que se refire a liña anterior.--------------------------------

O referido acto comportará a incorporación da obra ó patrimonio municipal.----------------

5.- PROXECTO  DE SANEAMENTO  DE CALO E MILLADOIRO .- Dada conta do
expediente que se tramita para realización da obra "Saneamento en Calo e Milladoiro", o Sr.
Tallón Rego pregunta cantos habitantes de Ames colle esta obra, xa que lle dá a impresión de que
 os datos que deu Ames están "desinflados"; o Sr. Secretario respóndelle que segundo a memoria
esa obra colle 3.798 habitantes de Calo e de Ames na actualidade 737 habitantes, e no futuro
6.995. O Sr. Tallón Rego manifesta que a parte norte do Milladoiro drena a Santiago e que esta
obra se fai para darlle servicio á parte sul; que din que desta obra 300 millóns lle corresponden a
Teo e 60 millóns a Ames, o que non é así, xa que Ames se servirá de gran parte do trazado de
Teo, así como da depuradora, e que se debe aclarar isto na Xunta, xa que cando Teo pida
subven- cións lle dirán que xa recibiron unha obra de 300 millóns mentres que a Ames se lle fixo



só unha de 60 millóns, o que non é certo; gran parte da obra é a medias entre Teo e Ames, aínda
que discorra por terreos de
Teo.------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda coincide co Sr. Tallón en que hai que insistirlle á Consellería en que a
asignación de cartos non é así; non se pode avaliar independentemente o tramo de obra que pasa
por Ames do que pasa por Teo, xa que aquela parte necesita desta; entón, débese avaliar parte da
obra de Teo como de uso de Ames, e o custo virá saíndo aproximadamente a un 50% para cada
concello. Di tamén que o mantemento da obra terá que correr a cargo dos dous conce- llos, e será
tamén practicamente do 50% cando Ames teña a poboación máis alta; o Sr. Alcalde respóndelle
que cre que o mantemento se rexerá por un convenio-tipo da Xunta, como terán para outros
concellos.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó opina que este convenio hai que levalo con moito coidado por varias razóns;
primeiro, porque case toda a obra pasa por terreos de Teo; segundo, porque o concello máis
beneficiado por esta obra non é Teo, senón Ames, xa que lle custaría moito bombea-los residuais
cara ó norte; terceiro, que non é certo que a obra lle vaia dar servicio soamente a 737 habitantes,
senón a máis de 3.000, xa que collerá tamén a zona de Tarrío, Raíces, Firmistáns, Casanova e as
Mimosas; cuarto, que se os pagos van ser proporcionais ó número de persoas que figuran no ex-
pediente, vai pagar moito máis Teo que Ames; e quinto, que cre que haberá que asinar un con-
venio entre Ames e Teo, e haberá que poñer un control para que non virtan as augas pluviais á
rede, porque poderían causar problemas. Di que espera que vallan as redes que hai feitas, e que
espera tamén que se faga a depuradora, porque se o Sr. Alcalde apoia ó Sr. Romay, o Sr. Cuiña
non fará a obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que agora a obra é "Saneamento de Calo e Milladoiro", pero
que ata agora era soamente "Saneamento de Milladoiro"; di que esta obra é en realidade o alcan-
tarillado de Milladoiro, aínda que Teo se vai beneficiar; que Ames vai conectar xa tódolos seus
lugares mentres que Teo non pode facer outro tanto, porque non ten tódalas redes feitas e hai
vin- tetantos lugares que non poderán enganchar por agora. Di tamén que vai haber problemas á
hora da asignación dos cartos, e que a diferencia chegaría para conectar algúns lugares; que, dado
que a rede vai case toda por Teo, pero que Ames se beneficia tanto ou máis ca nós, o
mantemento das instalacións non se debería calcular por metro, senón por volume de verquido.
Cre tamén que antes do ano 2000 haberá máis de 5.000 persoas de Ames que virtan a esta rede,
co que haberá que aumenta-la depuradora. Manifesta que o seu grupo vai apoia-la realización
desta obra, pero matizando todas estas cousas, e principalmente que é unha rede que se fai para
Ames e da que se beneficia
Teo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que a postura do equipo de goberno é levar adiante esta obra, e
que as matizacións que haxa que facer faránse no seu día; que de momento o que interesa é que
se faga a obra e poder conecta-lo maior número de posible de lugares do noso concello dentro
desta lexislatura.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que é estupendo que se faga esta obra, pero que non lle
"vendan a moto" a Teo. Pregunta como se fará o mantemento da depuradora, que estará situada
en Teo, e manifesta que a súa postura neste asunto será a abstención.-----------------------------------

O Sr. Otero Cepeda maniféstase a favor da realización desta obra, pero tendo en conta os
puntos que espuxo na súa intervención anterior.------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que no expediente constan os lugares de Ames que poden
conectarse a esta rede, e pregunta se no futuro se poderá incluír algún máis; pide conste en acta
que non poida verter a ela o polígono industrial que se vai facer en Ames, xa que as augas deste
baixan cara a Bentín, e se Bentín pode enganchar xurdirán problemas; o Sr. Gacio Tarrío opina



que cada concello terá que irse facendo cargo dos gastos proporcionalmente ós verquidos que
xere, e que Ames var verter ata onde teña capacidade; que todo iso haberá que especificalo no
seu momento no convenio, pero que agora o importante é que a Xunta teña claro que o reparto
dos cartos da obra non son 300 millóns para Teo e 60 millóns para Ames.-----------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que votará a favor coa condición de que se faga constar
que o polígono industrial non verterá a esta rede, e o Sr. Alcalde respóndelle que hai que votar
soamente si ou non.----------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dezaseis votos a favor e unha abstención, sendo o número legal
e o de asistentes o de dezasete, acorda:-----------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo proxecto básico da obra "Saneamento en Calo e Milladoiro", realizado por
"Norcontrol", cun presuposto total de execución por contrata de trescentos sesenta e seis millóns
setecentas unha mil setecentas noventa pesetas.------------------------------------------------------------

2º.- Solicitar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Organismo
autónomo Augas de Galicia, departamento de Xestión do dominio público hidráulico, a financia-
ción ó 100% da obra.--------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a execución das citadas
obras, así como de tódalas autorizacións adminstrativas necesarias para a realización do proxec-
to.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Que se expoña ó público o proxecto básico durante vinte días hábiles.-------------------
5º.- Comprometerse á explotación das obras unha vez rematadas, determinando o sistema

de explotación conxunta entre os concellos de Teo e Ames.----------------------------------------------
6º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para

solicita-lo financiamento ó 100% das obras, remitindo certificacióndeste acordo á Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Augas de Galicia, Departamento de Xestión de
Dominio Público Hidráulico.----------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e dez minu-
tos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certi-
fico.



   
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO   

QUE TIVO  LUGAR O DÍA 20 DE AGOSTO
DE 1998.----------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte
de agosto de mil novecentos noventa e oito.---------

Sendo as nove horas, e baixo a pre-
sidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, con asistencia de dezaseis dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este día.----------------------------------------------------

Escusou a súa asistencia o conce-
lleiro D. Xosé Luis Otero Cepeda.--------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta das ordes de paralización de obra emitidas
desde o último pleno ordinario, que foron as se-
guintes:----------------------------------------------------

- O 7-7-98, a EGAPOR (Granxas
Paradela), por obras que realiza en Fornelos-Rarís.-

- O 16-7-98, a D. Agustín García
Noya, por construcción dunha vivenda en

Espasan- de-Luou.---------------------------------------------------
- O 3-8-98, a D. Juan Suárez Otero, por construcción dun valado en Bustelo-Luou.---------
- O 4-8-98, a "Frutas Barreiro, S.L.", por construcción dunha beirarrúa en Vilar de Calo.--
O Sr. Tallón Rego pregunta de onde vén a información para paralizar obras, se é por de-

nuncia ou porque o viu o concello; o Sr. Alcalde respóndelle que de ambas fontes, a veces é por
unha denuncia e outras porque o ve o concello.-------------------------------------------------------------

Seguidamente pásase de a coñecemento e reso- lución dos asuntos incluídos na seguinte -

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Alcalde pregunta se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa  convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non ten nada que obxectar ó citado borrador, e di que
vai falar amodo para que despois non haxa que corrixir nada e que el é responsable do que diga,
pero non do que se transcriba de modo diferente a como el o dixo.--------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que na relación de asistentes figura o Sr. del Árbol, que
escusara a súa existencia, polo que hai que modifica-la relación de asistentes e o número destes, e
que na súa intervención no punto 4 non se recolle que falou dun proxecto duns 40 millóns que o
Sr. Alcalde, o Sr. Neira e el presentaron na Xunta; o Sr. Alcalde respóndelle que non recorda que
se falase na sesión dese proxecto, e o Sr. Parajó Liñares respóndelle que si falou, e mesmo
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nomeou que esa subvención a concedera o Sr. Fernández Moreda. O Sr. Alcalde recórdalle que
unha acta é un extracto do que se fala no pleno, que non cómpre que consten literalmente tódalas
palabras de tódolos asistentes, e o Sr. Parajó dille que así é, pero que nese acordo se len cousas
que en realidade non se dixeron; que ese acordo está moi mal redactado, e que non lle importa
que se deixe como está sempre que se inclúa ese parágrafo. O Sr. Alcalde dille que non recorda
que o Sr. Parajó, o Sr. Neira e el fosen presentar ese proxecto, que cre que só foron a interesarse
pero que o proxecto xa estaba na Xunta, e o Sr. Parajó respóndelle que o proxecto o levaron os
tres e que foi o Sr. Regueiro con eles. O Sr. Alcalde acepta que se inclúa no acordo, ó final da
intervención do Sr. Parajó, o seguinte parágrafo: "... e di tamén que o Sr. Alcalde, o Sr. Neira e el
foran á Xunta para presentar un proxecto que ascendía a uns 40 millóns de pesetas.".---------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, acorda aproba-lo
antedito borrador, unha vez efectuadas as correccións propostas, e que se rexistre no libro corres-
pondente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A petición do Sr. Alcalde, o pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros
asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda declarar de urxencia e incluír na orde do
día o seguinte asunto:-------------------------------------------------------------------------------------------

2.- REALIZACIÓN DE OBRAS.- O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis
membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------

1º.- Acometer con carácter de urxencia, con cargo ós presupostos municipais, as
seguintes
obras:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Asfaltado da pista de Ribas ó Eo dos Ferreiros ( o que falte despois dos plans).----------
b) Asfaltado da estrada de Vilar de Calo (o que falte despois dos plans).----------------------
c) Ocupación de terreos da marxe dereita da estrada da Ramallosa a Luou, ata a ponte do

Aido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Ocupación de terreos na estrada dos Catro Camiños ós Verxeles.---------------------------
e) Ocupación de terreos na estrada da igrexa de Cacheiras ás Galanas, nas zonas de C.P.

de Cacheiras e Calo.---------------------------------------------------------------------------------------------
f) Ocupación de terreos na estrada da Casalonga a Calo, onde dá permiso C.P., se se

conseguen as autorizacións necesarias.-----------------------------------------------------------------------
g) Ocupación de terreos na estrada de Recesende a Luou (tres metros a cada lado), ata o

límite da parroquia de Luou e máis adiante se se conseguen os permisos necesarios.-----------------
h) Ocupación de terreos da estrada de Lampai desde Luou ata o límite con Padrón, se se

conseguen os permisos necesarios.----------------------------------------------------------------------------
2º.-. Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para

xestiona-la consecución das autorizacións pertinentes e para a contratación das anteditas obras,
previa consulta a tres contratistas.-----------------------------------------------------------------------------

2.- ROGOS  E PREGUNTAS .- Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Tallón Rego, e
manifesta que no último pleno ordinario o Sr. Alcalde non tiña datos para responde-las preguntas
que lle formulou, e que cre que se as volve a facer agora tampouco terá datos; que como o pleno
ordinario non ía celebrarse hoxe non lle deu tempo de presentar un escrito, pero que o presentará
a tempo para o pleno ordinario de outubro. Pregunta se se cobrou a obra da igrexa de Luou, e o
Sr. Secretario respóndelle que cando o Sr. Tallón queira se pase pola Secretaría e lle buscará ese
dato. O Sr. Tallón continúa dicindo que esa obra foi adxudicada polo Sr. Alcalde. Pregunta tamén
canto lle vai custar ó concello a tozudez de non quererlle pedir ó presidente do Padroado do
Cemiterio de Luou as cousas ó principio, polo que agora hai que pagarlle 700.000 pts. ó avo-
gado Sr. Martín e aínda non comezou o xuízo; di que non había por que chegar a isto se se fixe-
sen as cousas ben desde un principio. Pregúntalle ó Sr. Secretario se pode presenta-las preguntas
por escrito quince días antes do próximo pleno, e o Sr. Secretario respóndelle que si.---------------



Toma seguidamente a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:--------------------------------------------
1) Manifesta que no concello se están facendo unha serie de obras das que a maioría son

"en plan caciquería", é dicir, que con elas se está favorecendo a xente afín ó Alcalde e ós seus
concelleiros; di que a partir do pleno de hoxe vai denunciar tódalas obras destas características,
sexan os concelleiros amigos ou non; que xa está ben de poñer puntos de luz onda as casas dos
amigos e que non se poñan onde hai que poñelos.----------------------------------------------------------

2) Manifesta que unha das promesas electorais do Sr. Alcalde foi quita-lo vertedeiro de
Luou, cousa que aínda non fixo, pero que o que máis o sorprende é que se permita a outros
verter nel; o Sr. Alcalde respóndelle que iso non é certo, e o Sr. Parajó responde que el mesmo
viu un coche (do que cita a matrícula) vertendo lixo alí. O Sr. Alcalde dille que nese caso o que
ten que facer é denuncialo, e que non ten medios para poñerlle vixiancia ó vertedeiro as
vintecatro horas do
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta se no concello hai algún xefe de compras, e o Sr. Alcalde respóndelle que
non; o Sr. Parajó pregunta quen pide os presupostos das obras que se están facendo, como por
exemplo un de pintura de 700.000 pts.; o Sr. Alcalde respóndelle que os pide el mesmo.-----------

4) En canto á sinalización do concello, manifesta que cando se poñen os sinais novos
debían retirarse os antigos, se non se consideran necesarios; o Sr. Alcalde respóndelle que en
canto estean colocados aqueles se quitarán estes, e que se os novos teñen erros de toponimia hai
que corrixilos, pero que a empresa que os fixo está de vacacións neste momento; que os técnicos
dela levaron o boletín no que se publicaron os nomes dos lugares, polo que se hai fallos é culpa
da empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Manifesta que un día dixo que as beirarrúas da estrada de Casalonga a Bertamiráns
estaban levantadas e respondéuselle que xa que a empresa o fixera mal se podía esixirlle que as
arranxasen; o Sr. Alcalde respóndelle que iso non fai falta traelo ó pleno, que simplemente con
que llo dixese xa se levarían alí os obreiros do concello; o Sr. Parajó dille que por iso o comenta,
para que se faga, e o Sr. Alcalde respóndelle que se el non o sabe non se pode facer.----------------

6) Manifesta que observa un problema nalgúns casos nos que se dá permiso para
construír un valado, como por exemplo na curva da Igrexa de Calo, na que meteron dúas casas
moi pegadas á estrada e puxeron un caseto para a electricidade na beirarrúa; pensa que se podía
corrixir se se lles dixese algo neste sentido no seu momento; o Sr. Alcalde respóndelle que ese
señor cedeulle terreo por escrito ó concello para amplia-la estrada, e o Sr. Cea manifesta que as
beirarrúas son de 1,5 metros, e ese señor medíu desde o borde e fixo o valado.-----------------------

7) Pregunta como está a revisión das normas subsidiarias, e o Sr. Alcalde respóndelle que
de momento está para facer, xa que houbo problemas e foise á Xunta; que o Director Xeral en
principio estaba en moi boa actitude, pero despois contratouse a unha arquitecta ou aparelladora
que chegou e comezou a poñerlle pegas a todo; que se oficiou solicitando que informen da única
finca que se mandou, pero que se está niso, porque hai bastantes problemas (por exemplo en
Calo, Póboa, Ribeira de Cacheiras e outros lugares están case esgotadas as licencias de construc-
ción); que pedíu un informe xurídico, e que o equipo de goberno está en levar adiante este tema;
que chamou ó Director Xeral de Urbanismo, pero está de vacacións. O Sr. Parajó di que hai
cousas que urxe corrixir, como por exemplo en Ameneiro, onda o supermercado; o Sr. Alcalde
respóndelle que non se dá conta de que lle fala, pero que xa lle dixo a tódolos concelleiros que se
coñecen a algunha persoa que teña algún problema que o digan para intentar arranxalo; que o
equipo de goberno non ten ningún interese urbanístico particular, e que o aparellador, cando teña
as cousas puntuais que hai que facer, poderá dici-lo que hai.---------------------------------------------

8) Pregunta como está o tema da auga, e o Sr. Alcalde respóndelle que vai moi ben e
explica todo o tema; di que hai que comezar por Francos, porque as traídas desta aldea están



contaminadas e necesita auga, e que así se vai facer. O Sr. Parajó opina que o proxecto de leva-la
auga para Francos é moi importante, porque cre que está todo contaminado, e di que ten aquí
fotos demostrativas disto. O Sr. Alcalde respóndelle que xa coñece o problema, pero que non é
de agora, senón que vén de anos atrás; o Sr. Parajó Liñares opina que a traída de Francos é
problema de anos atrás, pero o resto non, que o finado Sr. Cruces analizara a auga das fontes e
non estaban contaminadas; cre que un dos temas máis urxentes neste momento é a traída de
auga a Francos. O Sr. Alcalde respóndelle que este é tamén o sentir do equipo de
goberno.--------------- 9) Pregunta se se está a face-lo saneamento en
Lampai; di que non é que estea en contra, pero que se enteirou o outro día de que había unha
denuncia dos veciños de Pedrouzo en Padrón. O Sr. Alcalde respóndelle que é a primeira noticia
que ten deste tema, e o Sr. Parajó di que xa llo está dicindo el para que se
enteire.----------------------------------------------------------------------------

10) Manifesta que nunha acta da comisión de goberno viu un presuposto que di "Camiño
de Solláns, vivenda do Sr. Jorge", e pregunta a que corresponde; o Sr. Alcalde respóndelle que
será a tubería para sanear con zahorra. O Sr. Castroagudín informa que é do camiño que vai da
casa do Sr. Calviño á do Sr. Jorge, polo que o constructor o faría constar así no presuposto, para
identificar facilmente a obra. O Sr. Parajó Liñares di que lle parece un presuposto moi alto,
105.000 pts. para esa obra.-------------------------------------------------------------------------------------

11) Maniféstase de acordo con que se puxese aire acondicionado no despacho da alcaldía.
12) Manifesta que nunha acta da comisión de goberno foi aprobada unha factura de

348.000 pts. por subministro de trinta metopas, e pregunta para que son; o Sr. Alcalde respónde-
lle que son para atencións protocolarias, para regalárllelas ás autoridades que visitan este concello
e demais compromisos.------------------------------------------------------------------------------

13) O Sr. Parajó Liñares pregunta polo convenio para extinción de incendios forestais, e
quere saber por que hai vehículos alugados para este servicio; o Sr. Alcalde respóndelle que este
ano lle concederon dous grupos de pronto auxilio, que son subvencionados pola Xunta e pola
Deputación; que este convenio era a primeira brigada de oito persoas cun coche motobomba
alugado, como tódolos anos, pero que insistíu e conseguíu a segunda brigada, cun coche alugado
tamén e seis homes; cre que só lle deron dúas brigadas a tres concellos en toda a provincia, e
manifesta o seu agradecemento ós que traballan nos grupos de extinción de incendios porque en
Bouñou houbo un incendio que o apagaban e volvía a arder ó día seguinte (estiveron así tres
días) e souberon actuar moi ben; que afortunadamente este ano non hai demasiados incendios. O
Sr. Parajó Liñares pregunta se o concello non ten que pagar nada, e o Sr. Alcalde respóndelle que
paga o gasóleo dun coche, e o do outro págao a Xunta (Incendios). O Sr. Parajó pregunta a que
se debe entón a aprobación das facturas do aluguer dos coches, e o Sr. Alcalde respóndelle que
as paga o concello e despois a Xunta e a Deputación reintegran os cartos; manifesta que quere
agradecerlle tamén á Xunta que lle dese os dous grupos de pronto auxilio.----------------------------

14) Manifesta que quere felicitar ó Sr. Alcalde porque por fin tivo o valor de darlle
1.000.000 pts. e a finca á Sociedade de Cazadores de Teo; o Sr. Alcalde respóndelle que iso foi só
un anticipo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

15) En canto ó saneamento de Calo, reitera a petición de que se volva a mira-lo tema a fin
de impedir que o polígono industrial que hai no concello de Ames virta a esta rede.-----------------

16) Pregunta por unha denuncia que puxo a A.VV. de Cacheiras en Medio Ambiente, e o
Sr. Alcalde respóndelle que viu a denuncia, que cre que foi posta contra unha empresa de cons-
truccións, e que o motivo da denuncia foi un regato que existe alí que non leva auga, pero que o
presidente da A.VV. denunciou igual; que o concello non tivo nada que ver neste tema, nin fixo
nada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) Pregunta sobre a praia fluvial, dicindo que ía haber dúas e agora resulta que non hai
ningunha; o Sr. Alcalde respóndelle que agora mesmo quedou de vir unha persoa de Medio Am-
biente de Pontevedra para ensiñarlle o proxecto da do Xirimbao, polo que o Sr. Parajó pode
espe- rar a que veña e así verá o proxecto; que a praia da Burga é máis problemática, xa que se
fixo unha cata de salmón e hai moitos (parece ser que é onde desovan), colleron unha cantidade



de salmón impresionante e aparte diso hai máis cousas; que o que se está tratando de facer é
apro- veita-la auga do río e poñer tobogáns e unha piscina fóra con auga sen clorar; que están
limpando a zona da Burga e a do Xirimbao; que quere recupera-la zona da Burga ben, facer unha
cousa bonita e mesmo, se é posible, facer unha pasarela de acceso a unha illiña pequena que hai
alí.-----

18) Pregunta polos orzamentos municipais; di que xa estamos en agosto e aínda non se
presentaron ó pleno, e que case se ofrecía a botar unha man para ver se se dan feito neste ano; o
Sr. Alcalde respóndelle que se estivo esperando polos investimentos na escola-obradoiro e
outros, e que agora se está ultimando todo. O Sr. Parajó Liñares dille que iso xa estaba hai tres
meses, e o Sr. Alcalde respóndelle que agora o fixeron en serio.-----------------------------------------

19) En canto á viaxe da Rota Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, manifesta que el xa o
dixera antes e abstivérase na sinatura do convenio, e ó final resultou que si houbo problemas; o
Sr. Alcalde respóndelle que iso foi en Cambados, e o Sr. Parajó dille que tamén os houbo en
Cesures; o Sr. Alcalde respóndelle que el estivo en Cesures e alí non houbo ningún problema. O
Sr. Parajó manifesta que se todo se fai en Cesures, non ve ben que o Sr. Alcalde colla os
autobuses pagados polo concello e os leve para a súa casa; o Sr. Alcalde respóndelle que os
invitou el e pagou do seu bolso, e o Sr. Parajó dille que non preguntou quen pagou a comida, que
o Sr. Alcalde non pode usa-los cartos do concello para invitar á xente á súa casa; o Sr. Alcalde
respóndelle que ó mellor non está aquí para outro ano, pero se está vaino pagar logo o concello.
O Sr. Parajó dille ó Sr. Alcalde que pode seguir facendo o que queira, pero el pode permitirse
dicirllo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) Manifesta que hai parroquias como Oza, Rarís e Luou que non ven un peso dos
cartos do concello, e espera que nos orzamentos do ano que vén se teñan en
conta.--------------------------

21) Manifesta que a partir de setembro vai facer un seguimento dos presupostos e
facturas que se están pasando; que empresas e persoas como Sobredo, Pascual Seoane,
Infantilandia, Manuel Fernández, Taibo e algunha outra están facturando cantidades que lle
parecen excesivas; que vai ver que fan. Que tamén lle pareceu demasiado 348.000 pts. do
helicóptero da cabalgata de
Reis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22) Pregunta polo contrato de Aquagest, e o Sr. Alcalde respóndelle que carece de datos
neste momento e que se lle darán noutro pleno.-------------------------------------------------------------

23) Pregunta canto lle custa ó concello a escola-obradoiro e quen controla ó persoal desta;
manifesta que hai un canteiro que non sabe ensinar, e pode traer corenta alumnos que o dirán. O
Sr. Neira Picallo opina que ó mellor son máis listos os alumnos, e o Sr. Alcalde responde que ó
mellor a Xunta fixo mal a selección. O Sr. Parajó di que o director da escola lle parece unha
persoa válida, e o Sr. Alcalde di que a el tamén, e que en canto ó funcionamento da escola hai
unha normativa que é preciso cumprir; por exemplo non se pode compra-la furgoneta nin algúns
materiais, hai que alugalos.-------------------------------------------------------------------------------------

24) Manifesta que hai xente que ten solicitada a conexión da auga, cousa que había que
poñer en coñecemento de Aquagest; o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabía.----------------------

25) Pregunta cando se vai inaugura-lo centro de saúde de Calo, e o Sr. Alcalde respónde-
lle que o concello non ten nada que ver; que el foi invitado á recepción da obra, onde se
constatou que había unhs pequenos detalles de humidade (o que se fixo constar na acta da recep-
ción) e faltaba o boletín de enganche para a luz e a calefacción, así como o mobiliario; que o
único que falta da obra é o boletín de Industria. O Sr. Fandiño Pazos manifesta que en canto
teñan o boletín de Industria recepcionarán a obra, que o mobiliario xa o teñen. O Sr. Alcalde
manifesta que hai que agradecerlle ós veciños que deixaran terreos para amplia-las pistas cara ó



centro médico, e o Sr. Fandiño Pazos di que están concedidos os terreos desde o cruce ata a
entrada que hai para Folgueiras e a pista que vai ás Pontes e a que vai para arriba.-------------------

26) Manifesta que o outro día unha persoa foi a Cacheiras para sacarlle sangue á súa nena
e alí non lla sacaron, senón que a mandaron ós Tilos, e dos Tilos volveron a mandala a Cacheiras
e ó final tivo que volver outro día. Pide que se mire este tema. O Sr. Fandiño Pazos respóndelle
que iso tíñao que facer a comadrona, que en principio é quen atende á parturenta e ó recén nado;
que cando a comadrona está de vacacións o SERGAS tería que poñer outra no sitio, pero o que
sole facer é esperar que os médicos e os ATS se fagan cargo deste traballo; que antes mandaban
unha carta comunicándollo ós sanitarios, pero agora nin eso; que el llofreceu a posibilidade de ir
ó seu consultorio cando o ATS de Vilar de Calo non estea, pero non o fan, mandan á xente a
Cacheiras; no caso que espuxo o Sr. Parajó o ATS que estaba en Cacheiras, como non lle
correspondía ese traballo, mandouna ós Tilos, á comadrona, e como esta non estaba volvérona a
mandar outra vez para Cacheiras. O Sr. Parajó Liñares opina que habería que mandarlle unha
carta á Xunta, e o Sr. Alcalde respóndelle que o que ten que facer esa persoa é denuncia-lo caso.-

27) Pregunta pola recollida de vidro, manifestando que os contedores están a tope; o Sr.
Alcalde respóndelle que estaban cheos, pero que onde estivo nos Tilos e xa estaban baleiros. O
Sr. Secretario informa de que se chamou á empresa para que viñeran baleiralos.---------------------

28) Manifesta que na pista que ven a Cacheiras hai unha ponte que está mal, e pregunta se
non se pode bachear. O Sr. Alcalde respóndelle que esa ponte rompeu, e o aparellador municipal
está mirando a mellor maneira de arranxala.----------------------------------------------------------------

29) Manifesta que ten noticias de que o Sr. Sobredo non está cumprindo moi ben coa
conservación do parque dos Tilos, e o Sr. Mallo González respóndelle que os xardíns non están
moi ben coidados neste momento debido ás obras da piscina, xa que é mellor non limpar
mentres non se remate a obra. O Sr. Parajó pregunta como está o tema da saída dos Tilos, e o Sr.
Alcalde respóndelle que o enxeñeiro Sr. Rodríguez Rodríguez está facendo a
avaliación.---------------------

30) Pregunta como vai o tema da piscina, porque hai programados cursos de natación que
supón se realizarán en setembro; o Sr. Alcalde respóndelle que a obra vai moi ben.------------------

31) Manifesta que en Francos hai unha casa que ten uns postes diante, e pregunta que se
pode facer, porque iso é unha barbaridade; o Sr. Alcalde respóndelle que hai que falar co dono
para que os quite, se é posible.---------------------------------------------------------------------------------

32) Manifesta que na zona dos chalets de Monte, en Cacheiras, chégase ás pistas das
casas e como non son chalets as pistas acaban alí; o Sr. Alcalde respóndelle que iso era un plano
da Deputación, había un número determinado de metros e fíxose ata onde se podía.-----------------

33) Manifesta que chegando ó MIlladoiro hai unhas casas onde había que asfalta-la pista
e non hai forma.--------------------------------------------------------------------------------------------------

34) En canto ás subvención da Deputación para Teo no ano 1998, manifesta que se
solicitaron 3.000.000 pts. para o concurso cabalar e non deron nada; que a Deputación concede
as subvencións segundo un baremo de interese provincial, e que a puntuación alcanzada nese
baremo foi do 29% para o campamento xuvenil, 0% para a festa da carne ó caldeiro, 13% para a
radio-televisión; 29% para os contedores de lixo; 0% para a festa da nai, 0% para a festa da
xuventude... o que demostra que neste concello non se saben pedir subvencións. O Sr. Alcalde
respóndelle que a próxima vez chamaráo a el para pedilas, e o Sr. Parajó dille que a Deputación
lle deu a Teo subvención a razón de 880 pts/habitante, mentres que a Ames lle deu 1200, a Ordes
case 1300 e a Arzúa 1900, por poñer un exemplo; ofrécelle ó Sr. Alcalde fotocopias dos datos
que posúe; pregúntalle ó Sr. concelleiro de cultura e deportes pola subvención para o trofeo de
fútbol do concello de Teo, e este dille que cando se dirixa a el o faga como Sr. Neira ou Sr.
Concelleiro; o Sr. Parajó dille que é concelleiro de cultura e deportes, polo que se dirixe así a el, o
Sr. Neira respóndelle que non ten delegación e o Sr. Parajó dille que a pida ou dimita; o Sr. Neira
respóndelle que non ten por que.-----------------------------------------------------------------------

35) Manifesta que RENFE vai face-lo 125 aniversario en Galicia, e que trae o programa
por se a este concello lle interesa sumarse a el, co que podería leva-la xente de viaxe no tren. O



Sr. Alcalde respóndelle que isto non é un tema para debatir neste pleno, e pídelle que deixe o
programa nas oficinas para que poida ser estudiado nun momento posterior.--------------------------

Finalmente toma a palabra o Sr. Gacio Tarrío, e:--------------------------------------------------
1) Pregunta en que camiño de Francos está facendo unha obra "Excavaciones Ovidio", e

o Sr. Castroagudín respóndelle que é o camiño que vai desde a súa casa ata o lavadeiro, un tramo
de camiño de C.P. que estaba feito un basureiro, e tamén un trozo de camiño que vai por atrás. O
Sr. Gacio pregunta onde se mete a tubería, e o Sr. Castroagudín respóndelle que se cambia.--------

2) Manifesta que na acta da sesión da comisión de goberno do 9-7-98 hai un escrito de D.
José A. de Cobas solicitando permiso para instalar máquinas automáticas de bebidas quentes nos
centros de saúde, permiso que se lle concedeu, e pregunta a cambio de que; o Sr. Alcalde
respóndelle que a cambio de nada. O Sr. Gacio pregunta se o concello non saca nada, se ese
señor non paga nin sequera un imposto, e o Sr. Alcalde respóndelle que non, porque pensa que a
instalación desas máquinas é un beneficio para os veciños; o Sr. Tallón Rego opina que debía
pagar polo menos a enerxía eléctrica que consume, e o Sr. Alcalde di que o equipo de goberno
pensa sempre en facerlle un beneficio ós veciños. O Sr. Gacio Tarrío pide que se mire este tema,
porque pode ser unha ilegalidade, e fai constar que non ten nada en contra dese señor.--------------

3) Pregunta en que van consistir as obras na casa do concello para as que se solicitou sub-
vención da Consellería de Xustiza, Interior e RR.LL., e o Sr. Alcalde respóndelle que son as
obras de ampliación que se están facendo na parte de atrás, e que o proxecto desta obra fora
aprobado polo pleno.--------------------------------------------------------------------------------------------

4) Pregunta se se consultou se é legal a minuta presentada polo Sr. Martín Gómez, por
importe de 777.000 pts. aparte do que cobra cada mes, e di que non cre que fora tanto xuízo a
defensa do Sr. Alcalde como para cobrar esa cantidade. O Sr. Alcalde respóndelle que non se
consultou, e o Sr. Gacio pídelle que o faga.-----------------------------------------------------------------

5) Pregunta que fixo o proxecto do aparcamento dos Tilos e se se lle pode dici-lo custo, e
o Sr. Alcalde respóndelle que non se fixo proxecto, que o fixo o aparellador municipal cos
obreiros do concello, e que non ten neste momento datos do custo desta obra.------------------------

6) Manifesta que as máquinas estiveron limpando e que a fonte de Riotinto, pola que pasa
o camiño portugués, está moi mal; o Sr. Alcalde respóndelle que o outro día asinou un convenio
coa Consellería, cre recordar que de 3.000.000 pts., para adecentamento e limpeza do camiño
portugués, e é agora cando hai que comezar a limpalo; que a ponte romana de Francos está para
arranxar. O Sr. Castroagudín manifesta que el pensou que era a outra ponte, a do camiño
portugués, e o Sr. Gacio respóndelle que é a de Paradela. O Sr. Fandiño manifesta que é a ponte
romana, e o Sr. Castroagudín dille que por esta non pasa o camiño portugués. O Sr. Gacio Tarrío
pide que se tome nota e que alguén aclare esta situación.-------------------------------------------------

7) Manifesta que no último pleno ordinario se falou de asfaltar nunha zona de Cacheiras,
e o Sr. Alcalde respóndelle que cre que se mirou, pero que toma nota para ver co aparellador
como está este tema.---------------------------------------------------------------------------------------------

8) Pregunta pola estrada de Vilar de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que o concello
esgotou o que podía gastar para colle-los terreos, como agora haberá que facer noutros sitios; que
se incluíu a obra nun plano, que xa está adxudicado, pero que tamén se pediron outras diferentes,
por importe de 4.900.000, que veñen tamén concedidas e cre que xa están adxudicadas; que por
iso se declarou de urxencia e se incluíu na orde do día deste pleno a conclusión do asfaltado desa
estrada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste momento abandoan a sala os concelleiros Sres. Tallón Rego e Cajaraville Campos.-



9) Pregunta cando estará rematado o albergue de Francos, e o Sr. Alcalde respóndelle que
o xoves 16 foi ó notario e asinou a entrega da finca. O Sr. Gacio manifesta que espera que isto
non sexa unha promesa como o anterior albergue, e o Sr. Secretario manifesta que na Consellería
dixeron que querían facelo antes do ano.---------------------------------------------------------------------

10) Pregunta se se sabe algo das vivendas sociais, e o Sr. Alcalde respóndelle que non,
porque non puido falar co Sr. Director Xeral porque está de vacacións.--------------------------------

11) En canto ó abastecemento de auga, hai unha fase que parece ser que os técnicos
omitiron parte dos ramais, polo que habería que incluír os que están sen marcar no
proxecto.------

12) Dille ó Sr. Secretario que xa fai tres meses que pedíu unha lista de asociacións do
concello e aínda non lla deron; o Sr. Secretario respóndelle que foi debido a que o persoal do
departamento de cultura e deportes estivo primeiro de vacacións, despois púxose coa organiza-
ción da festa do cabalo e do campamento e non tivo tempo, aparte de que se chamou a moitas
asociacións sen ter constestación. O Sr. Neira manifesta que aínda que o concello publicou un
libro onde veñen reseñadas as asociacións que existen nel, a Consellería de Familia faino coas
asociacións xuvenís e a de Deportes faino coas asociacións deportivas, pero que se se quere
saber que actividades concretas desenvolve cada unha das asociacións de Teo haberá que
mandarlles un cuestionario ou algo diso. O Sr. Secretario di que as que non contestaron poden
ser un 60%, pero non
todas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

13) O Sr. Gacio Tarrío manifesta que no pleno anterior se lle dixo que no actual se lle
darían datos de en que se gastaron 9.000.000 pts. en Lucí, e o Sr. Alcalde respóndelle que segue
sen poder facilitarlle eses datos, debido ás vacacións do persoal.----------------------------------------

14) Pregunta polo custo do proxecto das obras de Mouromorto e Carballal, e o Sr.
Secretario respóndelle que en canto veña o persoal de Intervención, que está de vacacións, e se
poida, se lle dará ese dato.--------------------------------------------------------------------------------------

15) Pregunta polo camión de recollida de lixo, e o Sr. Alcalde respóndelle que está
facendo xestións para adquirir un camión novo ou usado ademais dos que hai, xa que o camión
pequeno ten moitos anos.---------------------------------------------------------------------------------------

16) Pregunta polos semáforos de Casalonga, Ramallosa e Cacheiras, e o Sr. Alcalde res-
póndelle que non se fixo nada sobre este tema porque na Consellería son reacios á instalación de
semáforos, pero que de todos modos toma nota para falarllo ó Director Xeral, e que na
Casalonga quen ten que dar permiso é o MOPU, que non deixa
colocalos.------------------------------------------

17) Pregunta polos sinais luminosos de Luou, e o Sr. Alcalde respóndelle que houbo
notificación deles e mais dos de Oseve; o Sr. Parajó pregunta polos de Vila Verde, e o Sr. Alcalde
segue dicindo que se van poñer dous sinais de fin de pista e un STOP. O Sr. Neira opina que se
debería poñer un de dirección prohibida en Solláns, onda a casa do panadeiro.---------------

18) En canto á televisión, pregunta se haberá un repetidor ou algo, porque non se ve en
moitos sitios, e o Sr. Alcalde respóndelle que este tema está en estudio.-------------------------------

19) Manifesta que na pista de Cacheiras, onda a TV, cando chove vai toda a auga pola
pista, e pide que se arranxe este tema.------------------------------------------------------------------------

20) Pregunta pola área recreativa de Cacheiras, e o Sr. Alcalde respóndelle que está limpa,
que a limparon as brigadas de extinción de incendios.--------------------------------------------

21) Pregunta se se puxeron as canastras de Lampai, o Sr. Secretario respóndelle que se
mandaron poñer e o Sr. Alcalde dille que mirará se xa están colocadas.--------------------------------

22) Referente á sinalización do concello, pregunta se se falou coa empresa para corrixi-los
sinais que están mal, e o Sr. Alcalde respóndelle que hai moitos que están dobrados, pintados e
arrancados, que iso é terrible e que vai ter que arranxalos o concello; o Sr. Gacio di que iso é
outro tema, que el pregunta pola rectificación dos erros de toponimia, e o Sr. Alcalde respóndelle
que, como lle dixo ó Sr. Parajó, intentouno, pero a empresa está de vacacións.---------



23) Pregunta polo deslinde de Lampai con Padrón, manifestando que é un tema que
cómpre aclarar; o Sr. Alcalde respóndelle que hai que facelo amistosamente, e que xa tomou nota
para facelo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.



 
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO

PLENO DO CONCELLO  O DÍA 29 DE
SETEMBRO  DE
1998.-----------------------------------

Na casa do concello de Teo, a
vintenove de setembro de mil novecentos noventa
e oito.------------------------------------------------------

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, coa asistencia de doce dos seus
membros no primeiro acordo, catorce no segundo
e quince nos restantes, sendo o número legal o de
dezasete, a fin de celebra-la sesión extraordinaria
convocada para este día.--------------------------------

Escusaron a súa asistencia os conce-
lleiros D. Julio Gacio Tarrío e D. Martín J. Noriega
Romaguera.-----------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta do decreto de nomeamento de avogado
para o recurso contencioso-administrativo

interpos- to polo Sr. Presidente do Padroado do Cemiterio de Luou contra resolución da Alcaldía
de paralización de obra, nomeamento que recaíu en D. Jesús Vázquez Mayo. A Corporación
dáse por enteirada.--

Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte
-------

 O R D E    D O    D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que na súa intervención no punto 1, onde di "... e que se algo
está mal sexa porque el o dixo mal" debe dicir "...e que el é responsable do que diga, pero non do
que se transcriba de modo diferente a como el o dixo.".---------------------------------------------------

O pleno do concello, unanimidade dos doce membros asistentes, sendo o número legal o
de dezasete acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez realizada a corrección proposta, e que
se rexistre no libro correspondente.---------------------------------------------------------------------------

Neste momento entran na sala os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. Antonio
Castroagudín Valladares.---------------------------------------------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
Dª María Carmen Casal Nogueira
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



2.- COMPRA DUNHA LEIRA  PARA INSTALAR A DEPURADORA .- O Sr. Secre-
tario dá conta do expediente que se tramita para a adquisición dunha leira en Calo a fin de instalar
nela unha depuradora, manifestando que consta no expediente escrito de D. José Vieites Díaz,
que oferta a finca nº 1920 do P.X.C.P. de Calo, situada en "Cabanas" no prezo de tres mi- llóns
de pesetas, e que a Comisión de Facenda, na sesión celebrada o día 22 dos actuais, infor- mou
favorablemente a compra desta leira.-------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non coñece o sitio onde está a finca e pensa que pode
estar sobrevalorada, pero cre que cómpre mercala porque é necesaria para a depuradora.-----------

O Sr. Otero Cepeda solicita datos da finca, xa que non asistíu á sesión da comisión infor-
mativa, e o Sr. Secretario respóndelle que mide 2.590 metros cadrados, que avaliada polo périto
D. Luis Moreira Matos en 3.367.000 pts. e que o propietario a oferta en 3.000.000 pts.; o Sr. Otero
Cepeda pregunta se está situada en Francos e o Sr. Castroagudín respóndelle que está entre
Francos e Vila Verde, ofrecéndolle darlle ó remate da sesión unha copia do plano de situación da
leira. O Sr. Otero Cepeda maniféstase de acordo con mercala.-------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a finca lle parece cara, tendo en conta onde está, pero
que o que vende pón o prezo para sacarlle proveito á finca; o Sr. Castroagudín respóndelle que
para o concello é boa, por onde está situada e mais porque é chá e non fai falta explanala; o Sr.
Parajó pensa que é unha sorte que se venda esa leira, porque se non quizais habería que comprar
outra máis cara e peor situada; móstrase tamén de acordo con mercala.--------------------------------

A Sra. Casal Nogueira maniféstase tamén de acordo coa compra desta parcela.--------------
O pleno do concello, por unanimidade dos catorce membros asistentes, sendo o número

legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------
1º.- Adquirirlle a D. José Vieites Díaz, no prezo total de tres millóns de pesetas, a finca nº

1920 do P.X.C.P. de Calo, dedicada a prado, situada en "Sodreira", concello de Teo, que ten unha
extensión superficial de vintecinco áreas e noventa centiáreas e linda: norte e leste, zona excluída;
sur, río Tinto; e oeste, María Rivas Angueira (1919), Manuela Díaz Torres (1916) e outros
propietarios (fincas 1917 e 1918), inscrita no Rexistro da Propiedade de Padrón ó tomo 423, folio
57, finca nº 10.848.---------------------------------------------------------------------------------

2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

Neste momento entra na sala o concelleiro D. Pedro R. del Árbol Amo.----------------------

3.- OBRAS DE INFRAVIVENDA .- Seguidamente dáse conta do expediente que se
tramita para solicitar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, ó abeiro da
Orde de 28-4-98, subvención para rehabilitación de catro infravivendas rurais, manifestando o Sr.
Secretario que a Comisión de Asuntos Sociais e Sanidade informa favorablemente, facendo
constar que non houbo resposta da Consellería en relación coas once solicitudes cursadas o ano
pasado, e que cómpre enteirarse de se o prazo está aberto aínda ou se xa foron denegadas para,
neste caso, solicitalas de novo neste ano; o Sr. Alcalde di que ás solicitudes do ano pasado lles
faltaba un escrito do técnico, e que non sabe se aínda as poden conceder con cargo ó ano anterior
ou se xa non, pero que se pode adoptar acordo de incluílas neste ano como preferentes se non
entran xa na convocatoria do ano pasado.--------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón pregunta por que a Consellería non notifica a concesión ou denegación das
axudas, e o Sr. Alcalde repítelle que porque nos expedientes faltaba un escrito do técnico. O Sr.
Tallón maniféstase a favor de solicitar subvención para as catro infravivendas que figuran no
expediente deste ano, pero pide que se solicite da Consellería que se defina nun sentido ou
noutro; o Sr. Alcalde respóndelle que chamará á Coruña para ver que pasa coas solicitudes do
ano pasado, de xeito que, se lle din que están denegadas por falta de documentación, se poidan
volver a solicitar este ano. O Sr. Tallón Rego maniféstase a favor desta solución.--------------------

O Sr. Otero Cepeda pregunta que número de solicitudes se cursarán para este ano, e o Sr.
Alcalde respóndelle que catro, porque, aínda que había máis, o resto non cumpría os requisitos;



o Sr. Otero Cepeda pregunta se estas catro os cumpren, e se constan no expediente os informes
da asistente social e do técnico, e o Sr. Alcalde respóndelle que si; o Sr. Otero Cepeda móstrase a
favor de solicita-las catro axudas incluídas no expediente, e tamén de mira-la situación das do
ano pasado e, de se-lo caso, volvelas a solicitar.------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que ten noticias de que as axudas do ano pasado foron
denegadas por falta de documentación, que non foi remitida polo concello, e o Sr. Alcalde res-
póndelle que nin foron denegadas nin foron aprobadas, de momento. O Sr. Parajó Liñares
manifesta que hai que intentar recupera-las once solicitudes do ano pasado, porque é ilóxico
pedir subvención para catro e non recuperar esas once; que na sesión da comisión informativa o
Sr. Fandiño lle dixo que o deste ano non tiña nada que ver co do ano pasado, cando non é así. O
Sr. Fandiño respóndelle que o que dixo foi que o que tiñan que debater nese momento era o que
había no expediente, e para os outros casos hai outro foro onde falalo.---------------------------------

A Sra. Casal Nogueira maniféstase tamén a favor de solicita-las catro axudas que constan
no expediente, estudiando as once do ano pasado e, en caso de estar denegadas, solicitalas nesta
convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-las solicitudes de axudas para infravivenda dos titulares que a continuación se
relacionan:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Eugenio Carreira Fernández, en Pite-Lucí.------------------------------------------------------
2) Alfonso Seijo García, en Pite-Lucí.---------------------------------------------------------------
3) Claudina Conde Pereira, en Noceda-Teo.--------------------------------------------------------
4) Aurelio Barreiro Andrade, en Vuela-Rarís.------------------------------------------------------
2º.- Para o caso de que sexan denegadas por falta de documentación, incluír con carácter

preferente as axudas solicitadas por:--------------------------------------------------------------------------
 1) Manuel Regueiro Pacheco, de Vilar de Calo.--------------------------------------------------
 2) Soledad Crego López, de Pedreira-Calo.--------------------------------------------------------
 3) Josefa Parajó Cabo, de Insua-Luou.--------------------------------------------------------------
 4) Manuel Torres Carballal, de Tarrío-Recesende.-----------------------------------------------
 5) Manuela Cortizo Mirás, de Tras do Exo-Cacheiras.-------------------------------------------
 6) José Parga Boquete, de Pite-Lucí.----------------------------------------------------------------
 7) Claudia Mª Pérez Pardo, de Oseve-Calo.-------------------------------------------------------
 8) Antonio Pereira Vaamonde, de Grela-Lampai.-------------------------------------------------
 9) Cándido Peón Parajó, de Insua-Luou.-----------------------------------------------------------
10) Manuel Souto Mato, de Ribeira-Reis.----------------------------------------------------------
11) D. Francisco Piñeiro González, de Paredes-Lucí.---------------------------------------------
3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello para continua-los demais trámites do

expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS .--------------------------------------

a) Examinado o expediente promovido por D. Enrique Carretero Refojo en virtude de
instancia nº 1056 de data 19-05-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE PROPANO, actividade com-
prendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado
por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.----------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-05-1998.------------------------------------------------------



RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
Enrique Carretero Refojo para a instalación de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE
PROPANO no lugar de Ameneiro, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se
cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

b) Examinado o expediente promovido por D. Fernando Jorge Baleirón en virtude de
instancia nº 1284 de data 19-06-1998, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UNHA PANADERÍA-PASTELERÍA CON DESPACHO Ó PÚBLICO, acti-
vidade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.----------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-06-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
Fernando Jorge Baleirón para a instalación de UNHA PANADERÍA-PASTELERÍA CON



DESPACHO Ó PÚBLICO no lugar de Balcaide, parroquia de Calo deste concello, porque no
expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.-------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

c) Examinado o expediente promovido por D. Jesús Barros Fuentes en virtude de instan-
cia nº 1176 de data 03-06-1998, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN ESTABLO EN RÉXIME DE ESTABULACIÓN PARA GANDO
VACÚN DE APTITUDE LEITEIRA, actividade comprendida no Regulamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 03-06-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:--------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
Jesús Barros Fuentes para a instalación de UN ESTABLO EN RÉXIME DE ESTABULACIÓN
PARA GANDO VACÚN DE APTITUDE LEITEIRA no lugar de Vilar, parroquia de Teo deste
concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

5.- APROBACIÓN PROXECTO  PISCINA LUOU .- Dada conta de escrito da Excma.
Deputación Provincial, nº de saída 7676 de 14-8-98, no que se comunica a este concello que o
presuposto total da obra experimentou unha variación en relación coa cifra que constaba como
presuposto no acordo de programación plurianual do Plano 2000 Deportes, como consecuencia
da redacción do proxecto técnico definitivo da obra adaptado ás características da parcela, así
como pola redacción do estudio de Seguridade e Saúde, o Sr. Secretario manifesta que a única
diferencia deste proxecto con relación ó aprobado anteriormente polo pleno consiste en que
neste se inclúe o prezo do proxecto, polo que o concello ten que pagar 500.000 pts. máis que
antes.-----

O Sr. Tallón Rego maniféstase a favor da aprobación do proxecto.----------------------------



O Sr. Otero Cepeda manifesta que a súa postura será a abstención, xa que cre que as
piscinas descubertas teñen un custo de mantemento moi elevado tendo en conta que se utilizan
soamente no verán, e que funcionan moi mal, como é o caso da de Calo, que este ano comezou a
funcionar o 6 de agosto; o Sr. Alcalde respóndelle que a piscina de Calo é privada, o Sr. Otero
Cepeda di que foi feita con cartos públicos e o Sr. Parajó Liñares manifesta que é privada, pero
que lle foi cedida ó concello por un determinado número de anos. O Sr. Otero Cepeda opina que
debería de haber unha boa piscina climatizada para todo o concello e unha boa praia fluvial, xa
que comprobou que no verán apenas hai xente nas piscinas, está toda no río; cre que en vez
desta piscina se debería facer unha praia fluvial bonita, que ademais sería menos cara de manter.
O Sr. Alcalde respóndelle que neste momento só hai unha piscina municipal, a dos Tilos, e con
esta serán dúas; que no seu sentir está pedir máis piscinas para este concello, e tamén pensa
climati- zalas (se non este equipo de goberno, faráo o que veña no futuro); que xa está feito o
proxecto da praia fluvial, que será no Xirimbao e o fixeron os de Medio Ambiente de Pontevedra,
que segura- mente xa estarán comezando a obra ou a punto de
comezala.--------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase a favor de que haxa piscinas, e tamén de que haxa unha
climatizada e en boa situación para que se poida utilizar no inverno; pensa que se podería pedirlle
á Deputación que adiantase a subvención do ano que vén e climatizala agora.--------------

A Sra. Casal Nogueira maniféstase tamén de acordo co proxecto e coa construcción da
piscina de Luou.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por catorce votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de quince, acorda aproba-lo proxecto de execución da obra "Área
de ocio e piscina descuberta en Luou", redactado pola arquitecta Dª Myriam Goluboff  Scheps
por importe de cincuenta e un millóns de
pesetas.---------------------------------------------------------------

6.- FESTAS  LOCAIS .- Visto escrito da Delegación Provincial da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais de data 21-08-98, no que solicita deste concello se sinalen os días
do vindeiro ano que terán carácter de festas locais, retribuídos e non recuperables, o pleno do
concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda fixar como festas locais deste concello para o ano 1999, retribuídos e non recuperables, os
días --------------------------------------------------------------------------------------------

- 13 de maio, festividade da Ascensión, e ----------------------------------------------------------
- 11 de novembro, día de San Martiño.--------------------------------------------------------------
Para o caso de que algún destes días puidese coincidir con algunha outra festividade,

sinálase como terceiro día, para suplencia, o 16 de febreiro, martes de antroido.----------------------

7.- REGULAMENTO  E ORDENANZA FISCAL DE FEIRAS  E MERCADOS .-  
Dada conta do expediente que se tramita para a aprobación do regulamento de feiras e mercados
e da ordenanza fiscal reguladora da expedición do carné para a venda no mercadiño deste
concello, o Sr. Alcalde manifesta que trala sesión comisión informativa se lle engadíu ó
regulamento redactado un parágrafo, que di que o concello se reserva o dereito de fixa-la
ubicación, o día e o horario dos mercados que se celebren neste concello, e informa de que falou
co Presidente da Asociación de vendedores ambulantes para saber que día sería mellor para o
mercadiño, así como os prezos das taxas e os metros cadrados que se solen conceder para cada
posto, respondéndolle este que o mellor día sería o venres, que é cando non se celebra ningún
mercadiño cerca de Teo, que en Santiago lle cobran a cada posto 9.000 pts/semestre, e que lle dan
8 m2 a cada posto.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda pregunta se tódolos vendedores ambulantes están rexistrados, ou se
se teñen que apuntar os que queiran vir ó mercadiño de Teo, e o Sr. Secretario dá lectura ó artigo
da ordenanza redactada que fixa os requisitos que teñen que cumpri-los solicitantes; o Sr. Otero



Cepeda pregunta que pasará se aparece xente que está sen rexistrar e monta un posto, quen
controlará eses casos, e manifesta que votará a favor deste asunto.--------------------------------------

O Sr. Tallón Rego cre que poden xurdir problemas, porque quizais haxa un 90% de ven-
dedores que estean dentro da legalidade, pero ¿quen controlará ó outro 10%? O Sr. Alcalde
respóndelle que cando comece a celebrarse o mercadiño xa haberá en Teo policía local, que será
quen se encargue de soluciona-los problemas que xurdan. O Sr. Tallón Rego manifesta que os
vendedores que teñen toda a documentación en regla poden protestar se se instalan postos que
non están legais, e di que votará a favor neste asunto.-----------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda reitera que está a favor de que se leve adiante este tema, pero pide
que se organice ben para evitar problemas, e o Sr. Alcalde respóndelle que os problemas que
vaian aparecendo pódense ir solucionando con modificacións parciais do regulamento.-------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que se estivo informando sobre o funcionamento do mer-
cadiño de Ames, e parece ser que os mesmos vendedores levan un control bastante estricto e
cando hai problemas xa se encargan eles de avisar á policía local; di que a ordenanza de Ames
estipula que os vendedores deben limpa-las rúas unha vez rematado o mercado, pero que poucos
o fan, polo que despois van os varrendeiros; que lle dixeron que lles cobran ós vendedores 6.000
pts. por un posto de ata 6 m2, e que ese mercadiño, segundo lle dixeron, funciona ben, sen
maiores problemas. O Sr. Alcalde manifesta que lle parece un prezo xusto o de 6.000 pts/ano, e
tódolos presentes se mostran de acordo. O Sr. Secretario manifesta que o regulamento redactado
para o mercadiño deste concello tamén di que o lugar de celebración debe quedar limpo unha vez
sexan recollidos os postos.-------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Casal Nogueira maniféstase de acordo co regulamento e coa ordenanza, así como
coa instauración do mercadiño, pero pide que haxa un bo control. Di que poden xurdir
problemas coas tendas do concello, que cumpren tódolos requisitos legais, pero cre que é un ben
para o concello; pide que a cantidade a cobrar non sexa excesiva, e o Sr. Alcalde respóndelle que
queda fixada en 6.000 pts/ano, o que á Sra. Casal lle parece
xusto.----------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo regulamento de feiras e mercados deste concello, que copiado literalmente
di o que segue:---------------------------------------------------------------------------------------------------

"REGULAMENTO  DE FEIRAS  E MERCADOS.
DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 1.- De conformidade co disposto nos arts. 74 e ss. do Regulamento de Bens das

Entidades Locais e R.,D. 1010/1985 de 5 de xuño, a ocupación de bens de dominio público con
postos dedicados á venda ambulante ocasional ou de periodicidade establecida (mercadiños) de
artigos ou obxectos de interese para a comunidade veciñal está suxeita á previa e preceptiva
licencia municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 2.- As licencias municipais deberán ser solicitadas ante o concello por escrito,
achegando a documentación á que se refire o art. 4 deste regulamento.---------------------------------

Artigo 3.- Poderán optar á concesión de licencias deste regulamento tódolos españois ou
estranxeiros que teñan plena capacidade xurídica e de obrar. Os estranxeiros deberán acreditar
como requisito ineludible, coa solicitude de licencia, que están en posesión de permiso de traballo
por conta propia, expedido pola autoridade competente.----------------------------------------

Terán prioridade para a obtención das licencias as persoas que sexan vendedores
ambulantes e teñan a súa residencia habitual no concello de Teo.---------------------------------------



Terase en conta tamén o grao de necesidade que demostren ou acrediten, así como o tipo
de artigo ou mercadoría de que se trate.----------------------------------------------------------------------

En situación de igualdade, resolverase a adxudicación por sorteo.------------------------------
Será preceptivo o dictame da comisión de Facenda en canto ó grao de incidencia da

actividade solicitada no uso común xeral do dominio público e a existencia de posibles prexuízos
para os establecementos que se dediquen ó comercio da mesma clase. Poderá solicitarse informe
de técnicos ou asociacións representativas do comercio, informes que non serán vinculantes.------

Artigo 4.- Coa solicitude de licencia de venda ambulante, os solicitantes deberán presen-
ta-la seguinte documentación:---------------------------------------------------------------------------------

a) Fotocopia do DNI ou pasaporte.-------------------------------------------------------------------
b) Declaración de alta no epígrafe correspondente do imposto de actividades económicas.
c) Documentación que acredite a concorrencia das condicións requiridas pola normativa

sectorial específica do producto obxecto da venda, de se-lo caso.---------------------------------------
d) Dúas fotografías tipo carné.------------------------------------------------------------------------
e) Declaración de alta no réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social.--------
f) Certificación que acredite estar ó corrente no pagamento das exaccións municipais.-----
Artigo 5.- As licencias son intransferibles e os titulares delas estarán obrigados a ocupa-lo

seu posto, aínda que con previa autorización do concello poderán ser ocupados polo seu
cónxuxe ou
descendentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 6.- De non cumprirse o requisito do artigo anterior, entenderase que o posto
ocupado por persoas distintas do titular foi cedido ou subarrendado irregularmente, o que salvo
proba en contra determinará a caducidade da licencia sen dereito a ningunha indemnización.------

Artigo 7.- A concesión de licencias de postos fixos entenderanse outorgadas a título de
precario, polo que o concello poderá revogalas ou modificalas en calquera momento sen que isto
orixine ningunha indemnización a favor do titular da licencia.-------------------------------------------

Artigo 8.- As licencias quedarán sen efecto cando o seu titular non aboe, dentro dos
prazos regulamentarios que sinala a ordenanza correspondente deste concello, as exaccións ou
mesmo as sancións municipais que lle fosen impostas, sen prexuízo de que a administración
municipal siga o procedemento de constrinximento para o cobro dunhas e outras.-------------------

Artigo 9.- Tódalas licencias son por prazo determinado e renovables unicamente por deci-
sión municipal e por períodos iguais (excepto o primeiro, de se-lo caso) e sucesivos.----------------

Artigo 10.- O número total de licencias para cada actividade será fixado pola corporación
en función dos espacios idóneos dispoñibles das solicitudes presentadas e consonte os criterios
sinalados no artigo seguinte. O acordo sobre ampliación ou reducción de zonas e puntos de
emprazamento dos postos terá en conta as condicións referidas no art. 3.------------------------------

CLASIFICACIÓN DAS LICENCIAS:
Artigo 11.- As licencias clasifícanse en:------------------------------------------------------------
a) Licencias para venda ambulante.------------------------------------------------------------------
b) Licencias para venda no mercadiño.--------------------------------------------------------------
Artigo 12.- As licencias para a venda ambulante poden ser:-------------------------------------
a) Licencia para a venda de artigos de tempada, distribuídos por todo o concello ou

situados nas zonas ou lugares que se fixen en cada caso (venda de xelados, castañas, grelos, etc.).
b) Licencia para a venda usual na vía pública, por prazo determinado e en puntos ou

zonas previamente sinalados (barquiños, lambonadas, cacahuetes, patacas fritidas, churros, etc.).-
c) Licencia temporal para o exercicio de servicios ou actividades (fotógrafos, afiadores...).
d) Licencia temporal para a venda de obxectos de artesanía e adobío de pequeno tamaño,

elaborados total ou parcialmente polos propios solicitantes e que non se despachen usualmente
en establecementos fixos, en áreas elixidas para a concentración de vendedores.---------------------

Artigo 13.- As licencias para o mercadiño poderanse solicitar soamente para o día no que
se celebre este e para as zonas sinaladas a este efecto pola corporación.--------------------------------



O módulo do posto de venda é de seis metros de dongo por dous de fondo. Ningún ven-
dedor poderá obter licencia para máis dun módulo, sen excepcións.------------------------------------

Artigo 14.- O mercadiño instalarase inicialmente no lugar do Sisto, parroquia de Cachei-
ras, reservándose o concello o dereito de cambia-la ubicación mediante acordo plenario que lle
será notificado a tódolos vendedores que estean en posesión da licencia pertinente.------------------

Artigo 15.- Os carnés dos titulares de postos fixos de venda na vía pública deberán
conter:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nome e apelidos, número de DNI e fotografía do titular.---------------------------------------
- Número de posto.-------------------------------------------------------------------------------------
- Artigo autorizado a vender.--------------------------------------------------------------------------
- Ano da autorización.---------------------------------------------------------------------------------
OBRIGAS DOS VENDEDORES.
Artigo 16.- Rematado o prazo e horario de venda, os titulares dos postos deberán deixa-lo

espacio que teñan aignado libre para a circulación urbana e limpo de papeis e desperdicios, que
se deberán depositar nos contedores existentes para tal efecto ou, se estes estivesen cheos, en
bolsas colocadas ó lado deles, para a súa fácil recollida polo servicio municipal de limpeza.-------

Artigo 17.- Os postos de venda serán facilmente desmontables e a actividade ou ocupa-
ción soamente poderá ter lugar nos días e horas sinalados pola corporación municipal para a cele-
bración do mercadiño.-------------------------------------------------------------------------------------------

Os postos de venda non se poden situar en accesos a edificios de uso público, establece-
mentos comerciais ou industriais nin diante dos seus escaparates e exposicións, nin en lugares
que dificulten os accesos e a circulación rodada ou peatonal.---------------------------------------------

Os vendedores ambulantes, en calquera caso, deberán respecta-las normas de competen-
cia leal e usos mercantís, e responder dos productos que vendan de acordo coas leis e disposi-
cións aplicables.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 18.- A vixiancia da aplicación deste regulamento estará a cargo da policía munici-
pal e do persoal do concello que sexa designado para este cometido.-----------------------------------

MERCADO DE TEMPADA OU VENDA ESPECIALIZADA.
Artigo 19.- Nos días e lugares que acorde a corporación, poderanse celebrar mercados/fei-

ras, non fixos, para a venda/exposición de productos típicos de tempada, alimenticios ou non, ou
dedicadas monograficamente a un determinado tipo de productos (libros, moedas, prantas ou
flores, pintura e debuxo, vehículos...).

Artigo 20.- Os criterios establecidos neste regulamento para os mercadiños, en canto a
normas de funcionameto, obrigas dos vendedores, ordenación de postos e cantos outros sexan
de aplicación, rexerán tamén para os mercados de tempada ou de venda
especializada.-----------------

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
Artigo 21.- Os titulares dos postos serán responsables das infraccións deste regulamento

que cometan eles mesmos e os seus familiares ou asalariados que presten servicios nos devandi-
tos postos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 22.- Serán consideradas faltas leves:--------------------------------------------------------
a) Falta de limpeza nos postos ou no seu entorno.-------------------------------------------------
b) Peche non autorizado dos postos, sen causa xustificada, por período de un a cinco

días.
c) Calquera infracción deste regulamento non cualificada como falta grave ou moi grave.-
Artigo 23.- Serán consideradas faltas graves:------------------------------------------------------
a) Reiteración dunha falta leve da mesma natureza dentro dun mesmo ano.------------------
b) Comisión da terceira falta leve nun ano.---------------------------------------------------------



c) Defraudación en cantidade e/ou calidade de xéneros vendidos.------------------------------
d) Reiterado incumprimento de obrigas sanitarias.------------------------------------------------
e) Modificación da estructura ou da instalación dos postos sen a debida autorización.------
f) Subarrendo do posto.--------------------------------------------------------------------------------
g) Peche non autorizado do posto por máis de cinco días sen xustificación.------------------
h) Desacato das disposicións dimanadas da autoridade municipal.-----------------------------
i) Falta de pago das taxas municipais nos prazos correspondentes.-----------------------------
l) Pelexas ou altercados.-------------------------------------------------------------------------------
Artigo 24.- Serán faltas moi graves:-----------------------------------------------------------------
a) Reiteración de faltas graves de calquera natureza dentro do mesmo ano.-------------------
b) Traspaso do posto sen obte-la debida autorización.--------------------------------------------
c) Abandoo inxustificado do posto durante tres meses.-------------------------------------------
Artigo 25.- As faltas sinaladas nos artigos 22, 23 e 24 serán sancionadas como segue:-----
- Faltas leves:--------------------------------------------------------------------------------------------
1) Apercibimento.--------------------------------------------------------------------------------------
2) Multa de 10.000 a 20.000 pts.---------------------------------------------------------------------
- Faltas graves:------------------------------------------------------------------------------------------
1) Multa de 20.000 a 40.000 pts.---------------------------------------------------------------------
2) Suspensión temporal da licencia, de 3 a 6 días de mercadiño.--------------------------------
- Faltas moi graves:-------------------------------------------------------------------------------------
1) Suspensión temporal da licencia, de 7 días de mercadiño a 6 meses.------------------------
2) Retirada definitiva da licencia, sen dereito a indemnización.---------------------------------
Artigo 26.- As faltas graves serán sancionadas pola Alcaldía conforme o previsto no

capítulo 5ª do R.D. 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procede-
mento para o exercicio da potestade sancionadora.---------------------------------------------------------

Artigo 27.- A imposición de sancións por falta grave ou moi grave tramitarase previo
expediente sancionador, consonte o preceptuado no R.D. 1398/1993, do 4 de agosto, e Lei 30/
1992 de Réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.---

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS.
Primeira.- O réxime que establece o presente regulamente enténdese sen prexuízo das

intervencións que correspondan ós demais organismos na esfera das súas respectivas competen-
cias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segunda.- As posibles modificacións do presente regulamento axustaranse ós mesmos
trámites seguidos para a súa formulación e aprobación e ás adaptacións a futuras normas
nacionais ou internacionais na materia, e levaranse a cabo directamente polo concello.-------------

DISPOSICIÓN FINAL.
Este regulamento entrará en vigor transcorrido un mes desde o día seguinte ó da sús

publicación no B.O.P., quedando derrogadas tódalas disposicións municipais que se opoñan ou
contradigan ós seus principios.".------------------------------------------------------------------------------

2º.- Aproba-la ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de carné para a venda
no mercadiño e para a venda ambulante neste concello, que copiada literalmente di:----------------

"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA  EXPEDICIÓN DE
CARNÉ PARA A VENDA NO MERCADIÑO DE TEO  E PARA A VENDA
AMBULANTE NO CONCELLO.

Artigo 1.- Concepto.- De conformidade co disposto no art. 117 en relación co 41.a) da
Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, e en cumprimento do
establecido na disposición transitoria segunda da Lei 10/1988, do 20 de xullo, de ordenación do
comercio interior de Galicia, o concello establece a taxa pola expedición do carné que autoriza a
venda no mercadiño semanal de Teo, así como para a venda ambulante no concello.----------------



Artigo 2.- Obrigados ó pago.- Estarán obrigados ó pago as persoas ou entidades a favor
das que se outorguen as licencias, e tamén os que, sen previa autorización, se beneficien do apro-
veitamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 3.- A policía municipal evitará que se ocupe a vía pública ou terreos de dominio
público con esta clase de instalacións, e que se exerzan nelas ningunha industria sen acreditarse
estar debidamente autorizados ou sen ter aboados previamente os dereitos que se sinalan nesta
ordenanza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 4.- O número de postos de venda será fixado pola autoridade municipal, a superfi-
cie que ocuparán vén determinada no Regulamento de feiras e mercados aprobado por este con-
cello e a adxudicación de novos postos realizarase por orde de data de petición.----------------------

Los postos deberán ser situados nos emprazamentos que inicialmente se lles asigne ata a
renuncia do adxudicatario, a suspensión ou supresión da licencia ou o traslado do mercadiño a
outro lugar do municipio; os postos poderán, sen embargo, cambiar de sitio previa autorización
da Alcaldía a petición escrita do titular do posto, quen deberá acompañar á solicitude xustifica-
ción suficiente dos motivos polos que solicita o cambio de ubicación.----------------------------------

Artigo 5.- O titular do posto deberá conserva-la autorización durante todo o período no
que esta teña vixencia, e mostrarlla ós axentes e funcionarios municipais que lla pedisen. O mal
uso destas autorizacións producirá a súa caducidade e a perda dos dereitos aboados.----------------

Artigo 6.- Os postos que se concedan non poderán ser destinados a usos distintos daque-
les para os que foron concedidos.-----------------------------------------------------------------------------

Artigo 7.- A corporación municipal resérvase o dereito de cambia-los días, horas e lugar
nos que se celebrará o mercadiño.-----------------------------------------------------------------------------

Artigo 8.- As concesións ás que se refire a presente ordenanza serán solicitadas nas
oficinas municipais, nas que se lles expedirá o carné ou autorización regulamentaria, previo pago
dos dereitos establecidos no artigo seguinte, especificándose o tempo e data ou datas da instala-
ción e o tempo de validez.--------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 9.- Tipos de gravame.-------------------------------------------------------------------------
a) Pola expedición do carné de vendedor no mercadiño, así como pola renovación anual

deste carné, os interesados aboarán a cantidade de seis mil pesetas, como requisito previo ó
desenvolvemento da actividade.-------------------------------------------------------------------------------

b) Para as licencias de venda ambulante nas súas diversas modalidades, especificadas no
Regulamento de feiras e mercados deste concello, a taxa será a que no seu momento fixe o pleno
do concello.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 10.- O horario de venda no mercadiño será o que fixe a autoridade municipal,
puidendo comezarse a instalación dos postos ás media hora antes da súa apertura. ------------------

Este horario poderá ser modificado polo concello se así o aconsellasen as circunstancias
para o mellor funcionamento do mercadiño.-----------------------------------------------------------------

Os vehículos deberán ser retirados dos postos, non permitíndose que permanezan dentro
do espacio asignado ó mercadiño.-----------------------------------------------------------------------------

Artigo 11.- Inspección e sancións.- As infraccións relativas ós dereitos do consumidor
serán sancionadas polas autoridades competentes na materia, de conformidade co establecido na
Lei10/1988, do 20 de xullo, de ordenación do comercio interior de Galicia e no R.D. 1945/83 do
22 de xuño, previa a instrucción do correspondente expediente administrativo.-----------------------

Artigo 12.- Sen prexuízo das infraccións establecidas no Regulamento de feiras e merca-
dos deste concello, as infraccións ó preceptuado nesta Ordenanza serán clasificadas en leves,
graves e moi graves.---------------------------------------------------------------------------------------------

Serán faltas leves:--------------------------------------------------------------------------------------
- A discusión entre vendedores.----------------------------------------------------------------------



- A venda de productos diferentes ós autorizados na licencia.-----------------------------------
- Aumenta-la superficie do posto con máis metros dos autorizados, ou non garda-la dis-

tancia entre postos que lle fora sinalada.---------------------------------------------------------------------
- Non deixar limpo e recollido o lugar onde estivo instalado.-----------------------------------
Serán faltas graves:-------------------------------------------------------------------------------------
- A venda desde vehículo cando estea expresamente prohibida.---------------------------------
- A comisión de tres faltas leves no prazo dun ano.-----------------------------------------------
- Realiza-la venda en lugares, datas e horario diferentes ós autorizados.-----------------------
- O desacato ás ordes dos axentes da autoridade, dentro do establecido nas presentes nor-

mas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ocupa-lo sitio ou vender no lugar que corresponda a outro vendedor.-----------------------
- Dedicarse á venda ambulante sen a correspondente autorización.-----------------------------
Serán faltas moi graves:-------------------------------------------------------------------------------
- Transferirlle o posto a outra persoa ou entidade sen a autorización do concello.-----------
- A reiteración de faltas graves.-----------------------------------------------------------------------
Artigo 13.- As sancións que poden impoñerse son as seguintes:--------------------------------
- Por faltas leves:---------------------------------------------------------------------------------------
1) Apercibimento.--------------------------------------------------------------------------------------
2) Multa de 10.000 a 20.000 pts.---------------------------------------------------------------------
- Por faltas graves:--------------------------------------------------------------------------------------
1) Multa de 20.000 a 40.000 pts.---------------------------------------------------------------------
2) Suspensión de licencia de tres a seis días de mercadiño.--------------------------------------
- Por faltas moi graves:--------------------------------------------------------------------------------
1) Suspensión de licencia de sete días de mercadiño a seis meses.------------------------------
2) Retirada definitiva da licencia.--------------------------------------------------------------------
Pola comisión de faltas graves ou moi graves poderá esixírselle ó infractor a retirada

inmediata do posto, e en caso de non realizalo, faráo o concello de oficio.-----------------------------
Disposición final.- Para o non previsto nesta ordenanza estarase ó disposto nas normas de

rango superior sobre a materia, especialmente ó sinalado na referida Lei 10/88, de 20 de xullo.---
Esta ordenanza entrará en vigor o día en que sexa publicado o seu texto íntegro no Bole-

tín Oficial da Provincia.".---------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

8.- REGULAMENTO  DE CONDECORACIÓNS.- Seguidamente dáse conta do expe-
diente que se tramita para aprobación do regulamento especial de honras e distincións deste con-
cello que consta no expediente, e que di o que segue:------------------------------------------------------

"CAPÍTULO I.- OBXECTO.
Artigo  1.
O presente regulamento ten por obxecto a regulación dos distintivos e nomeamentos

honoríficos encamiñados a premiar especiais merecementos, cualidades e circunstancias singu-
lares que concorran nos galardoados, persoas físicas ou xurídicas.--------------------------------------

Artigo  2.
Tódalas distincións a que faga referencia este regulamento teñen carácter exclusivamente

honorífico, sen que, por tanto, outorguen ningún dereito administrativo nin de carácter económi-
co.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo  3.
Ningún distintivo honorífico nin nomeamento poderá ser outorgado a persoas que desen-

volvan altos cargos na Administración e respecto dos que se encontre a corporación en relación
subordinada de xerarquía, función ou servicios, en tanto subsistan estas circunstancias.-------------

CAPÍTULO II.- DOS DISTINTIVOS HONORÍFICOS.



Artigo  4.
O concello de Teo crea a medalla da vila de Teo nas súas categorías de ouro, prata e

bronce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo  5.
A medalla conterá, nas súas tres categorías, o escudo gravado deste concello.---------------
Artigo  6.
Coas medallas premiaranse especiais merecementos, beneficios sinalados ou servicios ex-

traordinarios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO III.- DOS NOMEAMENTOS.
Artigo  7.
O pleno da corporación poderá conferi-los nomeamentos de:-----------------------------------
- Fillo predilecto.---------------------------------------------------------------------------------------
- Fillo adoptivo.-----------------------------------------------------------------------------------------
- Membro honorario da corporación.----------------------------------------------------------------
Artigo  8.
Cos nomeamentos premiaranse méritos, cualidades e circunstancias singulares que

conco- rran nos
galardoados.--------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo  9.
Os nomeamentos de membros honorarios da corporación non outorgarán, en ningún

caso, facultades para intervir no goberno ou administración da corporación, pero o alcalde titular
ou o concello poderánlle encomendar funcións
representativas.------------------------------------------------

CAPÍTULO IV.- OUTRAS DISTINCIÓNS HONORÍFICAS.
Artigo  10.
O pleno da corporación poderá designar unha vía pública, complexo urbano ou

instalación municipal co nome dunha persoa vinculada a cidades, recoñecendo con isto especiais
merecementos ou servicios extraordinarios.".---------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego maniféstase a favor da aprobación do regulamento transcrito, e o Sr.
Otero Cepeda di que se absterá na votación deste asunto.-------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que ó mellor se lle dá unha condecoración a quen non a
merece, e noutros casos tal vez se solicite e despois haxa que anula-la convocatoria; recorda que
hai unha proposta que aínda non se levou a cabo. O Sr. Alcalde respóndelle que está pendente só
de fixa-la data para a imposición da insignia. O Sr. Parajó manifesta que discrepa niso de que
haxa medallas de distintas categorías (ouro, prata e bronce), porque cre que non ten que haber di-
ferentes tipos de distincións. Manifesta que a súa postura neste asunto será a abstención, e que o
Sr. Alcalde condecore a quen queira.-------------------------------------------------------------------------

A Sra. Casal Nogueira manifesta tamén que non está de acordo con que haxa medallas de
tres tipos, pero di que votará a favor neste asunto.----------------------------------------------------------

O pleno do concello, por once votos a favor e catro abstencións, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de quince, acorda:-------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo regulamento especial de honras e distincións deste concello, que se trans-
cribe no presente acordo e que entrará en vigor unha vez sexa publicado o seu texto íntegro no
Boletín Oficial da Provincia e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, do 2 de
abril.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------



Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as nove horas e trinta e
cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.



   
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO   

QUE TIVO  LUGAR O DÍA 30 DE OUTUBRO
DE 1998.------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a trinta
de outubro de mil novecentos noventa e oito.-------

Sendo as nove horas, e baixo a pre-
sidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, con asistencia de dezaseis dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este día.----------------------------------------------------

Escusou a súa asistencia o conce-
lleiro D. Julio Gacio Tarrío.----------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta das paralizacións de obra ordeadas desde
o último pleno ordinario, que foron as seguintes:---

- O 16-9-98, paralización da prolon-
gación dun alpendre de D. José Maroñas Casais en
Texexe-Calo.---------------------------------------------

- O 16-9-98, paralización da cons-
trucción dun valado en Solláns, de Dª María Rosa

Jorge García.----------------------------------------------
- O 22-9-98, paralización de obras na vivenda de D. Manuel Carneiro Gallego, en Vilar-

-Teo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O 29-9-98, paralización de construcción de galpóns en Outeiro-Oza, de D. Manuel Ferro

López.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O 5-10-98, paralización de obras de explanación dun camiño público en Insua-Luou,

que realiza D. José Castro Rodríguez.------------------------------------------------------------------------
- O 6-10-98, paralización das obras de ampliación da vivenda de Adolfo Mata Márquez,

en Vilar-Teo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- O 8-10-98, paralización da construcción dun galpón de Dª María Sierra Rodríguez en

Outeiro-Oza.------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O 13-10-98, paralización das obras de ampliación da vivenda de D. Santiago Fernández

Torres, en Balcaide-Calo.---------------------------------------------------------------------------------------
- O 19-10-98, paralización das obras de construcción dun valado en Sisto-Cacheiras, de D.

Manuel Rico Noya.------------------------------------------------------------------------------------------
- O 19-10-98, paralización do recheo e depósito de pedras no borde da vía pública que

realiza D. Juan Carlos Castro Castro en Florida-Rarís.----------------------------------------------------
- O 26-10-98, paralización das obras de construcción dunha beirarrúa en Aido-Luou, que

realiza D. Antonio Román Gómez Lanzas.------------------------------------------------------------------
Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte-------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Martín José Noriega Romaguera
Dª Mª Carmen Casal Nogueira
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Antonio Seoane Blanco
D. Xosé Luis Otero Cepeda.
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.-  O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Romaguera manifesta que no punto 5 se omitíu a seguinte frase: "A Sra.
Casal Nogueira maniféstase tamén de acordo co proxecto e coa construcción da piscina de
Luou", e pide que se inclúa.------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez realizada a corrección proposta,
e que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------

2.- ORZAMENTOS  MUNICIPAIS  1998.- Dada conta do expediente tramitado para a
aprobación, de se-lo caso, do presuposto desta entidade, formado para o exercicio de 1998 polo
Sr. Alcalde-Presidente deste concello. Considerando que na súa tramitación se cumpriron os
requisitos que sinala a lexislación vixente e que contén os documentos que preceptúan os arts.
146, 147, 149 e concordantes da Lei 39/1988, do 28 de decembro, e Real Decreto 500/1990, do 20
de abril. Vistos o informe emitido pola Intervención e o dictame da Comisión competente, ambos
en sentido favorable; entablado o correspondente debate e discutidos suficientemente os créditos
de gastos e os recursos de ingresos, o Sr. Tallón Rego manifesta que ata agora se estivo
traballando co presuposto prorrogado, o que é legal, pero que se presenta ó pleno o presuposto
de 1998 que é 240 millóns de pesetas máis alto có do ano pasado (un 40%); pregunta a que
corres- ponde o concepto de ingresos "alleamento de investimentos reais", e o Sr. Alcalde
respóndelle que á venda das parcelas dos Verxeles e San Saturniño e outras cousas que só dan
gastos. O Sr. Tallón Rego manifesta que estaría de acordo se eses cartos se investisen nalgunha
obra ou proxecto importante, pero que non é este o caso. Protesta polos resumes do presuposto
que se lles entregaron ós concelleiros, dicindo que non aclaran nada, xa que non están
especificados por partidas, senón englobados en capítulos e funcións; di que se deberon
entrega-los datos como o ano pasado. Pregunta canto se vai gastar en pistas novas, e o Sr.
Alcalde respóndelle que iso vai todo englobado na partida de investimentos e que se vai estimar
conforme se vaian facendo as obras. O Sr. Tallón Rego respóndelle que van alá dez meses do
ano, e pregunta se nos dous meses que faltan se farán tódalas obras. Pregúntalle ó Sr. Alcalde por
que non explica máis, este respóndelle que non ten por que, e o Sr. Tallón anuncia que votará en
contra dos presupostos.-----

O Sr. Otero Cepeda manifesta que o equipo de goberno cambiou o sistema de informa-
ción dos presupostos, e que o que utiliza actualmente non aclara nada, é case indescifrable, polo
que é difícil enteirarse a que se destinan os cartos. Cre que se utilizou este método para
confundirá oposición, e pide información sobre varias partidas do presuposto de gastos; o Sr.
Mallo González facilítalla, e o Sr. Alcalde di que algunhas partidas pode parecer que teñen
demasiada ou demasiado pouca consignación, pero isto é debido ós niveis de vinculación, que
fan que se poidan usar cartos dunhas partidas para gastalos noutras vinculadas a elas; di que o
cambio de sistema de información do presuposto se debe ó cambio de Secretario da
Corporación. O Sr. Otero Cepeda pide máis información sobre distintas funcións do presuposto
de gastos (educación, órganos de goberno...), e manifesta que tiña a esperanza de que o equipo
de goberno puidese botar algunha luz sobre este tema, pero ve que o portavoz ten os mesmos
problemas que el para interpreta-los resumes; o Sr. Mallo González respóndelle que non se sabe
de memoria todo o presuposto, e que para sabe-lo detalle partida a partida o Sr. Otero Cepeda
terá que ve-lo presuposto xeral, que está no expediente, e non o resume que se lle pasou ós
concelleiros, que é soamente iso, un resume. O Sr. Otero Cepeda dille que tiñan que dar máis
información, porque o pleno é o que ten que votar, polo que tódolos seus integrantes deben estar
perfectamente enteirados do que votan, xa que a oposición vai ser tan responsable como o
equipo de goberno. Cre que esta forma de presenta-lo presuposto é unha maniobra de



ocultamento, polo que votará en contra dos
presupostos.--------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o art. 149 da Lei de Bases de Réxime Local estipula os
documentos que debe conte-lo expediente do presuposto cando se eleva á aprobación do pleno,
e que neste caso non se cumpre, e o Sr. Mallo González respóndelle que tódolos documentos
preceptuados pola lei están no expediente que trouxo o Secretario ó pleno, e que os pode mirar
se quere. O Sr. Parajó Liñares manifesta que a Deputación aprobou en setembro os seus
presupostos para 1999, e o Sr. Alcalde presenta un mes despois, o 30 de outubro, os de 1998; cre
que está batendo tódolos récords, xa que os de 1997 foron presentados en maio. Di que os cartos
deste ano xa están gastados practicamente todos, que faltan cartos por todos lados e ese é o
motivo de que se recorra á venda de parcelas; pregunta a que obras se van destina-los cartos desa
venda, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento aínda non se venderon, nin se sabe se se
darán vendido neste ano; que no seu momento se verá a que obras se destinan os cartos, segundo
os proxectos que se fagan. O Sr. Parajó Liñares recórdalle ó Sr. Alcalde que non se poden
destina-los cartos do alleamento de investimentos reais a pagar gastos correntes; volve a dicir que
no expediente do presuposto faltan documentos, e o Sr. Mallo González reitéralle que están
todos, e que o pode comprobar simplemente mirando o expediente. O Sr. Parajó manifesta que
lle deron os papeis a un señor para que fixese o presuposto, el fíxoo como puido e por iso o
equipo de goberno non sabe nada deles; o Sr. Alcalde respóndelle que ese señor fixo os
presupostos co equipo de goberno diante. O Sr. Parajó Liñares pídelle ó portavoz do equipo de
goberno que lle explique unha por unha tódalas partidas do presuposto, e este respóndelle que se
sinte incompetente para iso, e que os datos están no presuposto, polo que pode estudialos nel. O
Sr. Parajó Liñares manifesta que lle molesta que se vendan uns bens que non xerou este alcalde,
senón o anterior, e pregunta que gastos ocasionan esas parcelas, ademais da contribución; o Sr.
Alcalde respóndelle que os gastos de comunidade, que estaban sen pagar desde sempre e
nalgunha delas case chegou ós tres millóns de pesetas, e que ó final conseguíuse non pagar che-
gando a un acordo coas dúas comunidades de veciños para que condoasen as débedas a cambio
de facerlles unhas melloras nas urbanizacións. O Sr. Parajó Liñares manifesta que xa lle parece
demasiado pagar unha cota de 100.000 pts. anuais, pero que se enteirará de canto paga cada
parcela. Di que a postura do PSOE é que non se pode mirar para os presupostos, nin por como
foron presentados, nin pola data na que se traen ó pleno nin polo feito de que o equipo de
goberno non os saiba explicar, e manifesta que o seu grupo votará en contra deles; pide tamén
que os próximos presupostos se presenten ó pleno antes do 13 de xuño, data das eleccións
municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Romaguera maniféstase de acordo coa maioría das opinións dos Sres.
Tallón, Otero e Parajó. Recórdalle ó Sr. Mallo González que ó principio da lexislatura dixo que a
vontade do equipo de goberno era presenta-los presupostos en xaneiro e facelos máis operativos
e clarificadores; entende que non se refería a este presuposto, xa que nin se presenta nunha data
correcta nin a forma de presentalos é operativa nin clarificadora; máis ben parece feito para que a
oposición non se enteire e para que non poida aportar nada. Manifesta que, aínda sendo
economista, lle levou moito tempo e moito traballo comprender algo dos resumes que lle
entregaron, e para chegar a saber algo tivo que apoiarse no resume do ano pasado. Di que o
resume do presuosto de ingresos está ben feito, que se entende, pero non así o de gastos, que o
deberían presentar como o do ano pasado para que os concelleiros non tivesen que andar
mirando e deducindo. Manifesta tamén que os ingresos subiron un 25%, xa que hai que ter en
conta o alleamento de investimentos, que hai que entender se utiliza para nivela-lo presuposto de
ingresos co de gastos, xa que non se fai para atende-los gastos dunha obra en concreto; e en
canto ó capítulo 7 de ingresos, pregunta que pasa coas transferencias da Deputación, que dá



menos cartos có ano pasado; o Sr. Mallo González responde que en 1997 se puxo en marcha o
plano 2000, para o que veñen os cartos da Xunta e do Estado en vez de vir da Deputación como é
o caso de planos de anos anteriores; que se puxo en marcha un plano complementario, polo que
vai haber máis ingresos dos previstos no presuposto, pero que a comunicación chegou cando xa
estaba feito o presuposto. Pregunta tamén por que aumentaron tanto os gastos en protección civil
e seguridade cidadá, e o Sr. Alcalde respóndelle que, ademais de estar consignadas as dúas prazas
de policía, este ano houbo dous grupos de extinción de incendios en vez de un só como había en
anos anteriores; pregunta por que aumentaron os gastos de persoal na función 5, de 13.000.000 a
50.000.000, e o Sr. Alcalde respóndelle que este ano contratáronse bastantes máis obreiros, para
darlle traballo a veciños do concello. O Sr. Noriega Romaguera manifesta que o seu grupo vai
votar en contra dos presupostos, porque non é de recibo presentalos nesta data e porque non son
operativos nin clarificadores.---------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que votará en contra dos presupostos porque xa están
executados no 90%, porque se pretende a venda de bens sen especifica-lo destino dos cartos e
porque cre que hai partidas infladas sen especifica-lo fin a que están destinadas.---------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que o equipo de goberno non sabe darlle as explicacións
que pide e que non hai quen entenda o resume dos presupostos, polo que votará en contra
deles.--

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a postura correcta do equipo de goberno sería deixar
sobre a mesa os presupostos, porque non sabe explicalos, pero que non quere interrompe-lo
funcionamento do concello, polo que se limitará a votar en contra. Cre que o Sr. Alcalde presenta
os presupostos soamente porque lle obriga a lei, despreciando á oposición municipal.---------------

O pleno do concello, por nove votos a favor e sete en contra, sendo o número legal o de
dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:--------------------------------------------------------------

1º.- Aprobar inicialmente o presuposto desta entidade para o exercicio de 1998, a contía
do cal quedou fixada, tanto en gastos como en ingresos, na cantidade de pesetas oitocentos
corenta millóns, asignándolle a cada un dos capítulos as seguintes cantidades:------------------------

ESTADO DE GASTOS

840.000.000                                    SUMA TOTAL DE GASTOS

2.000.000Pasivos financeiros9

Activos financeiros8

5.000.000Transferencias de capital7

286.340.846Investimentos reais6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

57.950.000Transferencias correntes4

1.100.000Gastos financeiros3

344.150.000Gastos en bens correntes e servicios2

143.459.154Gastos de persoal1

A) OPERACIÓNS CORRENTES

PESETASDENOMINACIÓNCapítulos

ESTADO DE INGRESOS

PESETASDENOMINACIÓNCapítulos



840.000.000                                    SUMA TOTAL DE INGRESOS

4.000Pasivos financeiros9

3.000Activos financeiros8

129.530.000Transferencias de capital7

90.001.000Alleamento de investimentos reais6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

2.254.000Ingresos patrimoniais5

217.846.000Transferencias correntes4

56.762.000Taxas e outros ingresos3

120.000.000Impostos indirectos2

223.600.000Impostos directos1

A) OPERACIÓNS CORRENTES

2º.- Aprobar igualmente as Bases de execución do antedito presuposto.-----------------------
3º.- Aproba-lo cadro de persoal que figura no expediente.---------------------------------------
4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, para efectos de reclama-

cións, consonte o preceptuado no art. 150.1 da citada Lei.------------------------------------------------
5º.- Que no suposto de non presentarse reclamacións na súa contra se considerará defini-

tivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos, no
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Consistorial, xuntamente co cadro de
persoal e a relación de postos de traballo, segundo dispoñen os arts. 127 do Real Decreto
Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, e 150.3 da repetida Lei; e noutro caso procederáse de acordo
co previsto no número 1 deste último artigo.-------------------------------------------------------

6º.- Que de conformidade co número 4 do mesmo artigo, se remita copia do referido
presuposto á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma.-----------------------------------

3.- PLANO 2000 DE RECUPERACIÓN DA ARQUITECTURA POPULAR.- O Sr.
Alcalde manifesta que deixa este asunto sobre a mesa, xa que chegou un fax da Deputación
ampliando ata o día 12-11 o prazo para solicitar actuacións con cargo a este plano, e publicouse
polas parroquias un bando ampliando o prazo de solicitudes ata o día 6-11. O Sr. Parajó pide que
se inclúa neste plano a restauración da ponte de Caxade, e o Sr. Secretario respóndelle que xa a
ten incluída o aparellador municipal; o Sr. Tallón Rego pregúntalle cando a incluíu, porque o día
20-10 os membros da A.VV. de Luou recibiron a comunicación do plano e cando viñeron ó
concello (ó día seguinte, 21-10) a solicita-la inclusión da ponte neste plano, tiñan que presentar
un escrito e non daba tempo, e que el saiba non tiveron comunicación da ampliación do prazo. O
Sr. Secretario dille que toma nota para recordarlle ó aparellador municipal que a inclúa no plano.

4.- ROGOS  E PREGUNTAS .- Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Tallón Rego, e:--
1) Pide que se lle dea a información que solicitou por escrito o día 23-10 (Rexistro de

entrada nº 2291), e o Sr. Alcalde dille que non lle responderá neste pleno, xa que no escrito non
pedía que o fixera, que lle contestará por escrito; o Sr. Tallón Rego pide que, en vez de facelo así,



lle responda no próximo pleno ordinario, e manifesta que, de todos modos, vai lelas agora para
que quede constancia delas na acta, procedendo a le-lo que se transcribe a continuación:-----

"Desexa ser informado dos temas que a continuación se relacionan:---------------------------
- Plano, proxecto, contía e investimento realizado en cada unha das seguintes obras ata a

actualidade:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Casa cultural de Santa María de Teo.-------------------------------------------------------------
b) Obras da antiga escola das Galanas.--------------------------------------------------------------
c) Muro e valado, así como alzado, da parcela de Bamonde.------------------------------------
d) Muro do campo da festa de Luou.----------------------------------------------------------------
e) Custo do arranxo da fonte de Santa Margarita en Luou.---------------------------------------
- As axudas concedidas a veciños de Luou para as obras de arranxo da igrexa por un

importe de 550.000 pts. incluían o arranxo da tribuna, madeira de sostén das campás, arranxo da
veleta e restauración das letras da fachada. Ata hoxe só se fixo o arranxo da tribuna, ¿por que
non se continuaron as obras? ¿Cobrou o importe o señor que arranxou a tribuna? De se-lo caso,
¿quen lle pagou?-------------------------------------------------------------------------------------------------

- ¿Como figura inscrita a finca que foi permutada para cemiterio de Luou, e en que data
se realizou?-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ¿Cal é a causa de que o ano pasado non viñesen concedidas as subvencións para
rehabilitación de vivendas de persoas de escasos recursos?"----------------------------------------------

2) Manifesta que, que el saiba, non hai presuposto da obra da escola das Galanas, e
pregunta canto custaron os azulexos; o Sr. Alcalde respóndelle que non hai presuposto porque o
fan os obreiros municipais; que o concello compra os materiais, e quen non sabe neste momento
canto custaron os azulexos.------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta se as medidas do muro da masa común de Bamonde son correctas, xa que
nalgún punto ten catro metros de alto, e o Alcalde respóndelle que mirará e que lle responderá
nun próximo pleno, pero que cre que as medidas da construcción son as regulamentarias e que se
lle puxo enriba unha tea metálica para evitar que entren animais depredadores. O Sr. Tallón dille
que, xa que se están denunciando obras que non cumpren as normas, o equipo de goberno debía
denunciar tamén esta, que tampouco as cumpre.------------------------------------------------------------

4) Pregunta como están as obras do muro de Luou, e o Sr. Alcalde respóndelle que están
para terminar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Pregunta quen fixo a obra da tribuna da igrexa de Luou, e o Sr. Alcalde respóndelle
que non o sabe; o Sr. Tallón Rego manifesta que ten un papel na casa, que non o trouxo por se o
perdía, que pon, do puño e letra do Sr. Alcalde, "Máis barato Paramá", e manifesta que se o Sr.
Alcalde non quere dar datos xa recorrerá ó Valedor do Pobo ou a algunha outra entidade para
que llo
aclaren.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma a palabra a continuación o Sr. Otero Cepeda, e:--------------------------------------------
1) En canto á urbanización das zonas próximas ós centros escolares, manifesta que o

problema neste momento é menos grave en Calo, xa que descendeu o número de alumnos, e
máis urxente en Cacheiras, xa que o instituto conta na actualidade con 732 alumnos e o tránsito,
tanto a pé como rodado nas horas de entrada e saída das clases é moi alto, o que ocasiona perigo,
e tamén que os autobuses, ó non ter onde virar, fan que a circulación rodada sexa caótica, co
conseguinte risco para os rapaces que van a pé; di que neste momento hai trece autobuses
facendo o servicio de transporte ó Instituto, e que había que busca-la forma de protexe-los peóns
facendo beirarrúas e axiliza-lo tráfico buscando unha leira onde poidan vira-los autobuses sen ter
que utiliza-los cruces das pistas. O Sr. Alcalde respóndelle que non sabe se se poderán
consegui-los terreos para facer beirarrúas alí, pero que toma nota para ver de abrir unha zona cara
ó río ou habilitar unha finca para os autobuses, e que mandará alí ós policías ou ó aparellador
municipal para que estudien o problema e propoñan solucións.------------------------------------------



2) Pregunta como está o tema da petición dun semáforo para a saída dos Tilos á estrada
C-541, e o Sr. Alcalde respóndelle que se fixo un proxecto ou memoria avaliada da construcción
dun paso elevado ou rotonda (que redactou o Sr. Rodríguez Rodríguez) que foi remitida á
C.P.T.O.P.V., e estase á espera de que respondan; que ten que ir falar co Director Xeral da
Consellería, pero que aínda non foi. O Sr. Otero Cepeda pregunta se esa obra substituiría ó
semáforo, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre non concederían o semáforo, xa que a Xunta non é
partidaria de poñelos. O Sr. Mallo González manifesta que o semáforo do Outeiro, que é dos de
pulsador, está ocasionando moitos accidentes.--------------------------------------------------------------

3) Manifesta que non se lle respondeu a un escrito que ten presentado onde facía
preguntas sobre a masa común de Bamonde, e o Sr. Alcalde respóndelle que llo contestará. O Sr.
Otero Cepeda pregunta se esa finca ten finalidade cinexética e se se está utilizando para iso, e o
Sr. Alcalde respóndelle que de momento ten un cuantos coellos e un local onde se reúnen os
cazadores. O Sr. Otero Cepeda manifesta que apareceu alí, tiroteada, unha ave rapaz pertencente
a unha especie protexida, e o Sr. Secretario respóndelle que chamaron por teléfono ó concello
dicindo que estaban tirando tiros nesa zona e había un home que levaba unha bolsa con perdices;
que se foi mirar, e o que había era un home tirando petardos para espanta-los corvos e outro
cunha bolsa pañando setas. O Sr. Alcalde pregunta se se sabe realmente se apareceu unha ave
tiroteada alí, e o Sr. Otero Cepeda respóndelle que si, porque a levaron ó cuartel da Garda Civil
de Lestedo. O Sr. Alcalde manifesta que parece que o Sr. Otero Cepeda lle ten manía ós
cazadores, e este respóndelle que non é certo que estea contra os cazadores, pero que quere saber
se se vai poñer alí unha granxa de cría cinexética porque esa actividade necesita uns permisos e
un informe de impacto ambiental; di tamén que o valado que se construíu ten unhas dimensións
considerables, que os adobes chegan nalgún punto ós 3 metros de alto e aínda levan enriba unha
estructura metálica, co que chega a 4 metros, cando o conxunto do valo, segundo as normas
subsidiarias, non pode exceder dos 2,5 metros, estando polo tanto en franca contradicción coa lei
que o mesmo concello aprobou e que lle fai cumprir ós veciños. Di que pedíu explicacións por
todos lados, pero que o técnico sempre o remite ó Sr. Alcalde e os obreiros actúan por orde
deste. O Sr. Alcalde respóndelle que non cre que o valo teña máis alto do permitido polas
normas, salvo que sexa polo metálico que se puxo para protexer dos depredadores ós animais
que haxa na finca e para que non poidan tirarlles desde fóra; volve a dicir que parece que o Sr.
Otero mailo Sr. Tallón lles teñen manía ós cazadores, que son un colectivo moi importante e
numeroso ó cal hai que ter moito en conta, e o Sr. Tallón responde, por alusións, que non lles ten
manía, que só pre- gunta por que outras obras se denuncian e esa non, como hai outro caso
dunha das paralizacións das que dou conta ó principio da sesión, dunha obra que xa fora
paralizada antes e se continuou, que ten de lado outra que non foi denunciada; o Sr. Alcalde dille
que a denuncie e o Sr. Tallón respóndelle que non, que el non vai entrar nese xogo e que para iso
está o vixiante de obras. O Sr. Alcalde dille ó Sr. Tallón que saíu do equipo de goberno porque
quixo e agora está resentido, e o Sr. Tallón respóndelle que nonlle concede tanta categoría ó
Alcalde como para resentirse con el, que el só se resinte cando toce un pé. O Sr. Otero Cepeda
pregúntalle ó Sr. Alcalde cando lle responderá ós datos que solicitou, e o Sr. Alcalde respóndelle
que nun próximo pleno; o Sr. Otero Cepeda pregunta se non pode responderlle por escrito no
prazo dun mes, e o Sr. Alcalde dille que non dá ningún prazo para responderlle; o Sr. Otero
Cepeda pregúntelle se lle quere responder ou non, e o Sr. Alcalde dille que xa lle
contestará.---------------------------------------------

4) Manifesta que non ve orde no traballo que realizan os obreiros municipais, que
comezan obras e despois van para outras sen remata-las primeiras, como foi o caso da pista de
Solláns a Vilar de Calo, que estivo uns sete meses aberta sen rematar; pregunta se se vai acabar
agora. O Sr. Alcalde respóndelle que, como xa dixo nun pleno anterior, non se puido rematar



antes porque houbo que poñe-la auga e o alcantarillado, e o concello gastou sobre 5 millóns en
ocupa-los terreos, pago aprobado pola Comisión de Goberno; que non se podía gastar máis
mentres o pleno non ratificase o gasto; que se meteu esa obra nun plano, e o concello acordou
aboar con cargo ó presuposto municipal as obras a maiores do plano, polo que xa se puido
continua-la obra, pero que as beirarrúas terán que ir noutro plano; que está levando a cabo
negociacións co propietario das naves de Carrero e cunha señora, e pola súa parte os veciños ían
ir falar cun señor que tampouco deixa os terreos, e que tamén está negociando con FENOSA
para chegar a un acordo para cambia-los postes da luz, xa que quería cobrar uns 3 millóns de
pesetas por sacalos. O Sr. Otero Cepeda maniféstase de acordo coa explicación se o Sr. Alcalde
lle demostra que é el o organizador e o director de tódolos trámites desta obra, que está durando
demasiado (abríronse os laterais fai moito tempo, despois quedaron así e os veciños estiveron
sufrindo durante varios meses a incomodidade e o perigo de pasar por esta vía, que ten moito
tráfico). O Sr. Alcalde respóndelle que ó poñer servicios hai que sufri-las incomodidades que
xeran as obras, que son inevitables, e o Sr. Otero Cepeda pídelle que non o malinterprete, que el
non está en contra de que se fagan as obras senón en contra da organización destas.-----------------

5) Manifesta que a pista que pasa por diante do centro de saúde ten a beira rota e sen
asfaltar desde hai tempo, o que ocasiona que se transite mal por ela, e o Sr. Alcalde manifesta que
hai oito ou dez días que se ocuparon os terreos (aproveita a ocasión para agradecerlle ós veciños,
tanto deste lugar como doutros, que cedesen o terreo) e que xa deu orde de que se arranxe a
pista.---------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Pregunta cando se rematarán as obras da carballeira de Luou, e o Sr. Alcalde
respóndelle que había un badén que na Deputación teñen outro nivel e que os veciños non
queren que se lle dea máis alto, polo que está pendente de que de Deputación digan se pode
quedar así ou non, e só haberá que poñer unha fila máis de pedra ou soamente a
tapa.----------------------------

7) Pregunta cando se rematarán as obras do local de Bamonde, e o Sr. Alcalde
respóndelle que neste momento se están facendo os cuartos de baño, que se fixo o tellado de
diante e falta coloca-los sanitarios e as portas de aluminio, que xa están encargadas; que se
rematará nesta lexislatura.--------------------------------------------------------------------------------------

8) Pregunta se se pode arranxa-la pista que vai dos Tilos a Santa Lucía, e o Sr. Mallo
González responde que xa foi arranxada a semana pasada.-----------------------------------------------

9) Pregunta canto custou a obra do mirador dos Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que se
pode saber canto se gastou en materiais, porque o fixeron os obreiros do concello, e que os
veciños queren que se faga aparcadoiro ata o hotel.--------------------------------------------------------

10) Manifesta que os empregados de Correos que traballan na oficina da Ramallosa
mandaron un escrito a Correos solicitando que lles poñan un servicio no local e ameazando con
marchar dalí se non llo fan; pregunta quen ten que facelo, Correos ou o concello. O Sr. Alcalde
respóndelle que o vai construír o concello, xa que o local é da súa propiedade, e que soamente
falta que o técnico diga onde van verte-las augas.----------------------------------------------------------

Seguidamente toma a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:--------------------------------------------
1) Manifesta que xa estamos a final do ano e aínda non foron adxudicadas as axudas para

libros de texto e transportes, o Sr. Mallo González respóndelle que xa rematou o prazo de
presentación de solicitudes, e agora están en prazo para completar documentación e o Sr. Alcalde
manifesta que seguramente se adxudicarán na próxima semana. O Sr. Parajó Liñares manifesta
que se lle están poñendo máis pegas á xente, que ten presentadas dúas mocións que pensou que
se incluirían na orde do día deste pleno; o Sr. Alcalde respóndelle que non se incluíron porque
cando as presentou o Sr. Parajó xa estaba practicamente feita a orde do día da sesión.---------------

2) Pregunta sobre as axudas para infravivenda do ano 1997, e o Sr. Alcalde respóndelle
que esas axudas non se perderon, senón que entran na convocatoria de 1997; que se mandou a
documentación que faltaba e estáse á espera de que contesten.-------------------------------------------



3) Pregunta cando se arranxarán as beirarrúas de Casalonga e Oseve, e o SR. Alcalde
respóndelle que cando se incorporen os obreiros que están de vacacións. O Sr. Parajó Liñares
manifesta que hai camións que están montando sobre estas beirarrúas, polo que non é de estrañar
que rompan, e o Sr. Alcalde respóndelle que cando os camións rompen beirarrúas, pistas, etc.
obrígaselles a repoñelas, pero para iso hai que collérlle-las matrículas e denuncialos.----------------

4) Pregunta sobre a obra do abastecemento de auga a Francos, e o Sr. Alcalde respóndelle
que a C.P.T.O.P.V. daba 9 millóns e medio para esta obra, que se quedou nun pleno de comeza-
-la obra polo sur e que a rede xeral vai ir de sur a norte ata Balcaide; o Sr. Parajó Liñares
pregúntalle sobre o prazo desta obra, e o Sr. Alcalde respóndelle que non pode dar ningún prazo,
pero que se fará moi pronto.------------------------------------------------------------------------------------

5) Manifesta que en Vilar de Calo, a veciños que queren enganchar co abastecemento da
auga, Aquagest dilles que teñen que pasar unha mangueira para cada un; o Sr. Alcalde
respóndelle que non sabe nada diso, pero que entende que debe saír un tubo só e despois
ramificacións deste. O Sr. Parajó Liñares manifesta que en Cesar está feito da maneira que di o
Sr. Alcalde, e que así lles sae máis barato ós veciños. O Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr. Parajó se
non estará falando da traída dos veciños de Vilar de Calo, que tiña problemas, e o Sr. Parajó
respóndelle que non, que fala do abastecemento municipal; o Sr. Alcalde dille que mirará este
tema.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Manifesta que desde fai anos vén pedindo nos plenos que se faga a delimitación do
concello cos limítrofes (Ames, Rois, Padrón...), e que viu nas oficinas municipais un escrito
presentado pola A.VV. de Lampai sobre este tema; o Sr. Alcalde respóndelle que se está niso,
que hai un informe dun périto no cal non se considera que o deslinde estea mal, polo que os
veciños non terían razón; que o deslinde pode tardar varios anos se se fai polas malas, pero que
facéndoo polas boas tarda pouco, polo que falou co Alcalde de Padrón para ver de poñerse de
acordo antes de traelo ó pleno, a ver se se consegue facelo polas boas. Di tamén que non houbo
problemas ata que o axente forestal sacou a subhasta os pinos, co que o concello non tivo nada
que ver. O Sr. Parajó Liñares manifesta que o que quere é que se faga o deslinde, e tamén en
Francos, porque deica pouco a ponte romana vai acabar por ser de Brión (de feito, na propaganda
de Brión aparece a ponte romana de Francos); o Sr. Alcalde respóndelle que será un fallo de
Brión, ou ben poñerán a ponte na propaganda para atrae-lo turismo. O Sr. Noriega Romaguera
pregunta quen vendeu os pinos, e o Sr. Alcalde respóndelle que a Xunta, xa que son montes
comunais, e que ese organismo lles dá ós veciños unha porcentaxe do importe da venda.-----------

7) Pregunta se as viaxes do Sr. Alcalde a Arxentina son particulares ou do concello, e o
Sr. Alcalde respóndelle que son particulares.----------------------------------------------------------------

8) Manifesta que no último pleno ordinario pedíu copia do contrato de Aquagest, e o Sr.
Alcalde lle dixo que llo daría no próximo pleno; o Sr. Alcalde respóndelle que lle dixo que llo
daría nun próximo pleno.---------------------------------------------------------------------------------------

9) Pregunta polas subvencións concedidas para o centro de servicios sociais, e por que os
centros doutros concellos están rematados e este non; o Sr. Alcalde respóndelle que había moitos
problemas sobre este tema na anterior lexislatura, e que houbo moitos problemas para consegui-
-los terreos;. O Sr. Parajó manifesta que se perdeu unha subvención de 20 millóns de pesetas, e o
Sr. Alcalde respóndelle que iso non foi culpa deste equipo de goberno. O Sr. Parajó Liñares
pregunta canto deron este ano para esa obra, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre que 30 millóns,
dos que hai que gastar 5 neste ano, xa que é un convenio plurianual. O Sr. Parajó Liñares
manifesta que fai pouco tempo, neste ano, se asinou un convenio de 20 millóns, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten datos neste momento e non o recorda.------------------------------------------

10) Pide que se asfalte a ponte do río da Pedra, en Cacheiras, e o Sr. Alcalde respóndelle
que a ponte rompeu e o arranxo é máis complicado que botar unha capa de asfalto, xa que a



armazón da ponte está rota, polo que cómpre substituíla, e o Sr. Rodríguez Rodríguez está
mirando a forma de conseguir un caixón de formigón dos que se usan para face-las pontes, e así
aproveitaríase tamén para darlle máis largura; que tamén se estaba ampliando esa estrada (cre
está incluída nun plano de Agricultura), pero que comezaron a obra e marcharon sen rematala.----

11) En canto á obra da estrada de Solláns a Vilar de Calo, considera que os postes se
puideron cambiar fai máis dun ano, pero non se fixo no seu momento, e tamén se puido chegar a
entendemento antes cos veciños, sen ter que esperar a que interviñese un señor de fóra para
convencelos; o Sr. Alcalde respóndelle que non veu ninguén de fóra para iso, que se reuniron os
técnicos e el cos veciños para aclarar un malentendido.---------------------------------------------------

12) Pregunta se a obra "Mellora dos alumados públicos de varios lugares do concello, 2ª
fase" é a de aforro enerxético, e se non se fixo o ano pasado; o Sr. Alcalde respóndelle que cre,
non está seguro, queo ano pasado se fixo obra por 18.000.000 pts. aproximadamente, dos que a
metade foron aportados pola Xunta e a outra metade polo concello, e este ano fíxose outra parte,
tamén de algo máis de 18 millóns, cunha aportación ó 50% da Xunta e do concello.-----------------

13) Manifesta que na Comisión de Goberno de 14-8 se aprobou un pago de 50.000 pts.
por limpeza do campo de San Martiño, ponte romana e outros, e na Comisión de 9-9 se aprobou
outro pago de 30.000 pts. polo mesmo concepto; pregunta se foi un erro. O Sr. Castroagudín
Valladares respóndelle que non foi un erro, que se limpou por primeira vez e despois veu persoal
da Xunta e dixo que había que limpar ben as xuntas e quitarlle tódalas herbas porque a van
arranxar, esa e maila do río Tinto, e de aí vén o segundo pago.------------------------------------------

14) Manifesta que non recibíu as copias dos contratos da conservación de alumado,
televisión e limpeza; o Sr. Alcalde respóndelle que estaban da man do anterior Secretario e o
actual ten difícil atopalos.--------------------------------------------------------------------------------------

15) Pregunta como está o tema das obras da gardería dos Tilos, xa que ten entendido que
os cartos que deron non chegaron para as obras; o Sr. Alcalde respóndelle que deron 20 millóns,
e que cando se sacou a subhasta non licitou ninguén; que despois a Consellería introducíu unha
modificación, xa que quixo que se puxese un ascensor para que puidesen asisti-los nenos
discapacitados e ademais concedeu 5 millóns a maiores para o mobiliario, e que as obras están
para terminar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Manifesta que o muro do Sr. Castiñeiras segue en pé, e o Sr. Secretario respóndelle
que fai máis ou menos dous meses que lle pasou o expediente ó avogado, pero que non sabe se o
presentou no xulgado; que toma nota para preguntarllo.---------------------------------------------------

17) Pregunta sobre o bono-bus, e o Sr. Alcalde respóndelle que está en estudio, pero que
supón moito gasto e mesmo ten entendido que algún concello que o tiña o sacou; o Sr. Parajó
pregunta que concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que neste momento non o recorda.--------------

18) Pregunta se os carteis publicitarios que están no borde das vías públicas teñen que
gardar algunha distancia e pagar algo, e o Sr. Alcalde respóndelle que estaban postos de vello e el
non se meteu nese tema; que cre que a C.O.T.O.P.V. e o M.O.P.T. si se meten coa distancia á que
teñen que estar colocadas. O Sr. Parajó Liñares manifesta que nas Galanas, fronte ó mesón
"Catete" hai un cartel publicitario que lle estorba ás ventás da vivenda que hai detrás. O Sr.
Alcalde di que se o Sr. Parajó quere que se meta cos carteis publicitarios, meterase con todos, e o
Sr. Parajó respóndelle que noutros concellos hai un regulamento que especifica as distancias ás
que teñen que estar colocadas, e que non pretende que o Sr. Alcalde se meta con tódolos carteis,
soamente que mire este caso. O Sr. Alcalde respóndelle que o mirará.----------------------------------

19) Pregunta polas bandas rugosas de Vila Verde, e o Sr. Alcalde responde que se quedou
en poñer non bandas sonoras, senón limitacións de velocidade; que se enteirará de se se puxeron.
O Sr. Parajó Liñares manifesta que os sinais non fan nada, e o Sr. Castroagudín Valladares di que
se pode mandar a esa zona ós policías municipais, para que multen ós que as infrinxan.------------

20) Manifesta que, a consecuencia do paso duns camións pola pista de Balcaide a
Ameneiro, fundiuse o firme desta e romperon as mangueiras da auga dos veciños de Balcaide,
polo que agora hai auga na pista. O Sr. Alcalde respóndelle que cando se vexa un caso destes hai
que toma-la matrícula do camión para obrigalo á reposición do estragado.-----------------------------



21) Manifesta que recibíu queixas do servicio de limpeza dos Tilos; pide que se tomen
medidas e tamén que se faga alí unha campaña de desratización.----------------------------------------

22) Pregunta se o mercadiño vai ir para os Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que a prensa
terxiversou a información; que estivo ceando nos Tilos invitado pola A.VV., e os membros desta
pedíronlle que, se era posible, xestionase a consecución dun mercadiño para os Tilos, e el
contestoulles que non tiña problema en intentalo, como así o fixo; que dixeron que mesmo
podería ser compartido con Cacheiras, ó que lles respondeu que iso víao máis difícil, e que a raíz
desa conversa a prensa publicou que o Alcalde prometera un mercadiño para os Tilos; que tivo
unha reunión co presidente da Asociación de Vendedores Ambulantes sobre este tema, e este
non se negou a poñer outro mercadiño nos Tilos, senón que dixo que normalmente hai un
mercadiño en cada concello; que a A.VV. de Cacheiras mandou un escrito dicindo que gracias a
ela había mercadiño en Cacheiras, o cal non é certo, como pode testemuña-lo presidente da
Asociación de vendedores ambulantes. O Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. Alcalde se sabe se a A.VV.
dos Tilos consultou cos veciños se querían o mercadiño alí antes de solicitalo, porque el ten as
súas dúbidas. O Sr. Alcalde manifesta que el querería que houbese un mercadiño en cada unha
das zonas estratéxicas do concello, que teñan postos de churros e de polbo, e deixar neles
espacio, como no de Cacheiras, para que os veciños do concello poidan leva-los seus
productos.------------

23) Manifesta que aínda seguen no mesmo sitio os postes que hai diante dunha casa en
Francos, dos que falou no último pleno ordinario, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre que lle
pasou este tema ó aparellador municipal; o Sr. Castroagudín opina que se o dono dos postes non
os quita polas boas, haberá que ver de quitalos polas malas.----------------------------------------------

24) Pregunta pola festa do Magosto que se vai celebrar en Madrid, e o Sr. Alcalde respón-
delle que precisamente ten sobre a mesa fotocopias do programa para entregárllelas ós membros
do pleno ó final da sesión e invitar a todos. O Sr. Parajó pregunta sobre esta festa, e o Sr. Alcalde
dálle explicacións sobre a súa organización e sobre os actos que se celebrarán, manifestando que,
dada a súa boa relación cos membros da Directiva do Centro Galego de Madrid conseguíu que
este ano fose Teo o concello invitado de honor, que se levará á banda de gaitas da S.R. de Calo e
unha repre- sentación dos xenerais do Antroido do Ulla (correndo o custo de desprazamento e
estancia destas agrupacións a cargo do concello) e que se fará unha degustación dos productos
típicos daquí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

25) Manifesta que estivo mirando o rexistro de entrada e viu que hai moitas denuncias,
mesmo unha da Xunta por roubo nunha escola; o Sr. Alcalde respóndelle que ese escrito, aínda
que no membrete do papel pon "Xunta de Galicia", é do director do C.P.R.A., e refírese a tres ou
catro roubos que sufríu a escola de Bamonde; que non pode poñer reixas nas ventás, porque non
o permite a Consellería, pero que xa se tomaron medidas (cambio de porta e ventás...) para
evitalos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

26) Manifesta que hai concedida unha subvención para o Trofeo Concello de Teo, que o
ano pasado non se celebrou, e pide que se non se pode facer cos equipos grandes se faga cos
xuvenís ou cos infantís; o Sr. Alcalde respóndelle que a animadora deportiva xa ten orde de orga-
nizalo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27) Manifesta que hai presentadas denuncias de veciños e tamén da A.VV. de Cacheiras
contra a obra de Hnos. Lago Ríos, e o Sr. Alcalde respóndelle que se mandou o expediente a
informe xurídico, veu informado e notificóuselle a D. Daniel Vieites Tejo. O Sr. Parajó Liñares
pide que se lle notifique tamén á A.VV.---------------------------------------------------------------------

28) Manifesta que tamén hai presentadas varias denuncias de particulares pola realización
de distintas obras, e que esas denuncias non se resolven porque o vixiante de obras está en
Madrid facendo de pulpeiro; o Sr. Alcalde respóndelle que o vixiante de obras ten que ir a onde



lle mande o Alcalde, e o Sr. Otero Cepeda pide consten en acta as palabras do Sr. Alcalde. O Sr.
Parajó manifesta que o posto de vixiante de obras foi por oposición, e contratado para vixia-las
obras, non para pulpeiro; o Sr. Neira Picallo respóndelle que ese traballador tamén ten vacacións
e días libres, nos cales pode face-lo que queira, e o Sr. Parajó dille que non pretenda embarullalo,
que eses días non eran de vacacións do traballador e tampouco foi un fin de semana, senón que
comprenderon varios días laborables. Pide que o vixiante de obras se dedique ó traballo para o
que foi contratado.-----------------------------------------------------------------------------------------------

29) Pregunta como está o tema da revisión das normas subsidiarias na zona de Cacheiras,
e o Sr. Alcalde responde que se mandou o expediente a Urbanismo e veu informado desfavora-
blemente porque ó parecer había uns erros nel, e que se está corrixindo para volvelo a mandar.---

30) Manifesta que, segundo escrito do Sr. Piedra, hai unha subvención de 582.000 pts.
para o cemiterio de Luou que ten que xustificar para non perdela, e o Sr. Alcalde respóndelle que
ese señor solicita a licencia municipal, que se mandou o expediente ó asesor xurídico para que
dictamine, e cando este o faga daráselle resposta ó Sr. Piedra.-------------------------------------------

31) Manifesta que viu dous escritos da asistente social, un reclamando o pago das dietas e
outro agradecéndolle ó escultor Sr. Mallo a rebaixa no prezo da estatua, e o Sr. Alcalde respón-
delle que non ten noticias do segundo; que en canto ás dietas non ten datos agora, pero se algo
vai incompleto á Comisión de Goberno esta déixao sobre a mesa ata que se complete; que ese
escrito está motivado por problemas da traballadora social cun compañeiro de traballo. O Sr.
Parajó manifesta que o escrito especifica que esa señora tivo que adiantar cartos do seu peto en
Madrid para facer pagos, xa que marchou sen que se lle desen cartos porque nin o Sr. Alcalde nin
o Secretario nin o tesoureiro estaban aquel día nos seus postos de traballo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non sabe se aquel día estaban no concello. O Sr. Parajó pregunta canto cobrou o
Sr. Mallo pola estatua, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non cobrou nada; o Sr.
Parajó pregunta canto vai cobrar, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe mentres non reciba
a factura, pero que o Sr. Mallo lle dixo que lle ía facer unha rebaixa no prezo en atención á boa
relación que os uníu sempre e ó cariño especial que lle ten a este concello, do que é natural.-------

32) Manifesta, para que o Sr. Alcalde se decate, que cando as viaxes son gratis vai moita
xente, pero cando hai que pagar non, como foi o caso da excursión a Madrid, que só contou con
23 participantes, e pregunta se as 400.000 pts. que houbo que pagar de anticipo no hotel eran das
50 prazas contratadas ou das 23 que se usaron; o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe, que as
contas da excursión están aínda sen pechar. O Sr. Parajó Liñares pregunta se se pode varia-lo
programa dunha excursión só porque vaia o Alcalde, e este respóndelle que, sempre que sexa
para mellorar ou para promociona-lo concello pode face-lo que queira, e que el non obrigou a
ninguén a asistir ós actos que se fixeron a maiores do programa.----------------------------------------

33) Pregunta se o Sr. Alcalde asistíu a algunha reunión polo tema do parque de
bombeiros, e este respóndelle que non se fixo ningunha reunión porque este concello non ten
ningunha parcela axeitada para concentrar nas proximidades do concello ós bombeiros e a
protección civil, para o que se necesitaría un terreo duns 1.000 m2.-------------------------------------

34) Pregunta se este concello non se pode acoller ó plano de mellora das consistoriais, e o
Sr. Alcalde respóndelle que o ignora.-------------------------------------------------------------------------

Finalmente toma a palabra o Sr. Noriega Romaguera, e:-----------------------------------------
1) Manifesta que esta mesma mañá presentou un escrito no que solicita certificado das

subvencións concedidas para o centro sociocultural, especificando data de concesión, importe,
concepto e data de ingreso, e copia das certificacións de obra.-------------------------------------------

2) Pregunta polo deslinde do concello, manifestando que o seu grupo lévao pedindo
desde xullo do 97 e séguese
igual.------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta sobre a ampliación das estradas nas zonas por onde se está facendo a concen-
tración parcelaria, e o Sr. Alcalde respóndelle que están os técnicos facendo as avaliacións.--------



4) Pregunta cando se inaugurará o centro médico, e o Sr. Alcalde respóndelle que están
instalando o mobiliario, e pensa que se inaugurará cando rematen, pero iso ten que acordalo O
SERGAS; que mesmo pode darse o caso de que o inauguren despois de que comece a
funcionar.-

5) Manifesta que aínda non se lle entregou a relación de asociacións do concello, e o Sr.
Alcalde respóndelle que se está facendo o censo no departamento de servicios sociais; o Sr.
Secretario manifesta que ese departamento se puxo en contacto coas asociacións, pero que
houbo varias que non
contestaron.-------------------------------------------------------------------------------------

6) Pregunta se o Sr. Alcalde non cre que, aparte da depuradora do Milladoiro, se debería
facer xa a de Francos, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa está contemplada nun plano e que cre
que entra para o ano 1999, pero que se a Deputación adiantase cartos poderíase facer algo; o Sr.
Castroagudín manifesta que se quedou de ir deica pouco medir todo o de Francos para ir facendo
aldo de obra.------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Pregunta polos destellantes de Luou e Oseve, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa
viñeron e que para poder colocalos falta soamente que o electricista vaia coloca-la instalación
eléctrica necesaria. O Sr. Tallón Rego manifesta que, segundo dixo repetidamente o Sr. Alcalde,
colócanse destellantes porque Deputación non autoriza a colocación de bandas rugosas, e
pregunta por que entonces autorizou que se puxesen na zona das canteiras da Casalonga; o Sr.
Alcalde respóndelle que o ignora, porque a colocación desas bandas non foi xestionada polo
concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Manifesta que aínda non se cubríu a praza de alguacil-porteiro, aínda que o Sr. Alcalde
sempre di que quere cubrila; que o Sr. Secretario dixo que ía preguntar se valía o expediente que
había feito ou era necesario facer outro. Este respóndelle que lle contestaron de palabra que é
válida unha parte do expediente, respectando as solicitudes que había presentadas, pero que
aínda non ten o informe por
escrito.----------------------------------------------------------------------------------

9) Opina que a viaxe a Madrid contou con poucos participantes, quizais en parte porque
se elixíu mal a data, xa que coincidíu coa festa da Santa Eufemia, moi importante neste concello,
e o Sr. Alcalde respóndelle que pode ser que teña razón.--------------------------------------------------

10) Pregunta que medidas se tomarán coa beirarrúa da pista da C-541 ó cemiterio de
Cacheiras, na zona do bar Teo, e o Sr. Alcalde respóndelle que se está vendo a posibilidade de ir
a unha expropiación, e que falta que o enxeñeiro Sr. Rodríguez Rodríguez ultime os
proxectos.---

Neste momento sae da sala o concelleiro Sr. Parajó Liñares.------------------------------------

11) Manifesta que o servicio de limpeza non está cumprindo o contrato, cousa que o Sr.
Alcalde recoñeceu nun pleno, e pregúntalle que medidas pensa tomar. O Sr. Alcalde respóndelle
que está contactando con empresas para que dean presupostos para recolle-lo lixo e levalo a
SOGAMA, que será cando se clausure o vertedeiro, e esas empresas están facendo o estudio do
volume de lixo que xera este concello; que despois se consensuará co actual contratista e coa
empresa que colla o servicio para que os obreiros que actualmente fan a recollida non queden sen
traballo, xa que son deste concello. O Sr. Tallón Rego pregunta se se instalarán contedores para
recollida selectiva, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso haberá que especificalo no convenio que se
asine coa empresa; que de momento hai quen recolla o vidro, pero non o cartón; que vai intentar
que a recollida sexa selectiva, e o Sr. Mallo apunta que ó concello lle convén a recollida selectiva,



xa que SOGAMA cobra por volume de lixo, e canto menos lixo se leve ás súas instalacións
menos se paga.------------------------------------------------------------------------------------

12) Pregunta polo asfaltado da pista de Mercagalicia, e o Sr. Alcalde respóndelle que lle
mandou facer unha avaliación ó técnico e que falta preguntarlle a Concentración Parcelaria se esa
pista vai ir definitivamente por aí e se se pode asfaltar.----------------------------------------------------

13) Pregunta canto tempo vai esta-lo concello sen secretario, e o Sr. Alcalde respóndelle
que non o sabe, que de momento o Sr. Naveira está desenvolvendo moi ben esas funcións.--------

14) Manifesta que o Sr. Alcalde se comprometeu a intentar conseguir 30 millóns de
pesetas para as obras da 2ª fase do abastecemento de auga a Calo e, de non conseguilo, a investir
15 millóns do presuposto municipal neste ano; pregúntalle se iso está contemplado nos
presupostos, e o Sr. Alcalde respóndelle que si.------------------------------------------------------------

15) Pregunta sobre a construcción do albergue de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que na
Xunta estaban elaborando o proxecto, pero que non sabe se xa se sacou a subhasta; que pediron
documentación a este concello e mandóuselle. O Sr. Secretario manifesta que ten entendido que
xa foi anunciada a subhasta, e o Sr. Alcalde di que a Xunta ten interese en subhastala pronto, xa
que quere remata-la obra o ano que vén, canto antes.------------------------------------------------------

16) Pregunta se ó proxecta-la obra da praia fluvial se tivo en conta o verquido das
depuradoras, e o Sr. Alcalde respóndelle que as depuradoras actuais non dan problemas de
contaminación; o Sr. Otero Cepeda manifesta que o río vaise depurando por si mesmo conforme
corren as augas, pero se se virte moi cerca non dá depurado. O Sr. Alcalde respóndelle que se
están facendo análises frecuentes e non está habendo problemas, o Sr. Mallo González manifesta
que estivo varias veces na zona onde virte a depuradora dos Tilos e esta bora auga clara de todo,
e o Sr. Otero Cepeda di que as depuradoras depuran os verquidos nun 90 ou 95%, pero que o
restante ten que depuralo o mesmo río, o que non é problema nun traxecto relativamente longo,
pero si pode dalos se o traxecto é moi curto.----------------------------------------------------------------

17) Pregunta o custo dos parques de Mouromorto e Carballal, e o Sr. Secretario respón-
delle que lle dará eses datos nas oficinas, unha vez remate a sesión.------------------------------------

18) Pregunta se o gasto da estatua da nai estaba aprobado pola Comisión de Goberno, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non o recorda; pregunta a canto ascendeu o custo da festa da nai, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe, xa que as contas desa festa non están pechadas porque
aínda faltan facturas por presentar.----------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas, estendén-
dose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.



   
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 12 DE
NOVEMBRO  DE 1998.-----------------------------

Na casa do concello de Teo, a doce
de novembro de mil novecentos noventa e
oito.-----

Sendo as nove horas, e baixo a pre-
sidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, con asistencia de dezaseis dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.----------------------------------------------

Escusou a súa asistencia o conce-
lleiro D. Xosé Luis Otero Cepeda.--------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Parajó
Liñares manifesta que esta sesión non foi convo-
cada legalmente, xa que se convocou o luns día 10
e o día 11 foi festa local, polo que cómpre suspen-
de-la sesión; o Sr. Secretario respóndelle que non
había outra forma de facelo se se quería esgota-lo
prazo para presentación de solicitudes para as

obras do plano 2000, e que en todo caso foi culpa dos funcionarios, non do Sr. Alcalde; di tamén
que cre recordar que xa se dixera no pleno do 30-10-98 que se ía convocar este para o día 12-11.
O Sr. Alcalde manifesta que non habería problema en non celebra-lo pleno e convocalo de novo
se non fose porque remata o prazo do plano 2000 e se perderían as subvencións que conleva,
pero que se iso é o que quere o Sr. Parajó e legalmente ten a razón, faráse así, e o Sr. Parajó dille
que non se trata de face-lo que el queira, senón o que é legal, e que non pretenda botarlle a culpa
a el se non se pode celebrar hoxe o pleno e se perden as subvencións, xa que se a convocatoria
do pleno non é legal será culpa do equipo de goberno ou dos funcionarios, non
del.---------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que é fastidiado perde-los cartos, pero que as bases do plano
2000 foron publicadas no B.O.P. do 30-9-98; pregunta se o concello ten obrigación de
comunicarllo ós veciños, e o Sr. Secretario respóndelle que non, que chega a publicación no
B.O.P.; o Sr. Tallón Rego pregunta por que entón o concello sacou un bando o 19-10 (rematando
o prazo o 23-10 os veciños non tiñan tempo para presentar solicitudes) en vez de mandalo o 2-11;
que vía correcto non publicar ningún bando ou publicalo no seu tempo, pero non facelo cando o
prazo está case rematado. O Sr. Alcalde respóndelle que se se publicou foi para darlle máis
difusión ó plano 2000 entre os veciños do concello.-------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que non está moi enteirado deste tema, pero que se a convo-
catoria do pleno é ilegal non se lle pode botar a culpa á oposición de que non se poida celebra-la
sesión; o Sr. Secretario di que tamén se pode declarar de urxencia o punto 4 e adoptar acordo
sobre el, e deixa-lo resto dos puntos para un novo pleno, e o Sr. Gacio Tarrío respóndelle que o
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que habería que facer sería convocar unha sesión extraordinaria urxente, aínda que fora para as
sete da tarde, co punto 4 como único da orde do día, pero que habería que ver que di a lei sobre
este tema, e o Sr. Parajó manifesta que o que quere é que se recolla a opinión de tódolos grupos
da Corporación sobre esta situación.--------------------------------------------------------------------------

O Sr. Mallo González manifesta que a lei dispón que pasen dous días hábiles completos
entre a convocatoria dun pleno e a celebración deste para que os concelleiros poidan examina-los
expedientes que se debaterán na sesión, pero que neste caso non fan falta porque xa foron trata-
dos nas sesións das comisións informativas, e o Sr. Alcalde manifesta que, agora que a Corpora-
ción está presente, os seus membros poden darse por notificados neste momento da celebración
do pleno extraordinario urxente e levalo a cabo agora, sen demoralo, porque o expediente do
plano 2000 ten que ter entrada hoxe na Deputación.-------------------------------------------------------

Previa consulta, o Sr. Secretario manifesta que, segundo o artigo 46 da Lei de Bases de
Réxime Local, pódese declarar de urxencia o punto 4 e adoptar acordo sobre el, e deixa-lo resto
dos asuntos da orde do día para unha nova sesión.---------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo está disposto a que se celebre a sesión se
o equipo de goberno admite que houbo neglixencia na convocatoria, e que ou se celebra con
tódolos puntos da orde do día, ou non se celebra, pero que de acordarse que se trate só o punto
4, o seu grupo abandoará a
sala.----------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o seu grupo tamén está a favor de que se celebre o
pleno con tódolos puntos da orde do día, sempre que o equipo de goberno admita que houbo un
erro ou neglixencia na convocatoria da sesión.--------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario manifesta que xa admitíu que houbo un erro por parte dos funcionarios,
pero que os membros da Corporación presentes na sesión do 30-10-98 sabían que se ía celebra-
-lo pleno hoxe, xa que o dixo o Sr. Alcalde na sesión, cando se deixou o plano 2000 sobre a
mesa, que o novo prazo para presentar solicitudes remataría o 6-11 e que a sesión se celebraría o
12-11, e o Sr. Parajó di que se enteirou onte de que a convocatoria deste pleno non era legal.------

O Sr. Tallón Rego manifesta que a culpa do Secretario é relativa nisto, xa que é certo que
os concelleiros sabían desde o 30-10 que hoxe se ía celebrar outro pleno, xa que mesmo o
Secretario estivo falando diso no bar con eles.--------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario dá as gracias ó Sr. Tallón.---------------------------------------------------------
O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número

legal o de dezasete, acorda celebrar este pleno, a pesares da neglixencia existente no prazo da
convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte
-------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR..- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que en rogos e preguntas, no punto 3 da intervención do Sr.
Otero Cepeda, a continuación da frase "... o Sr. Tallón respóndelle que non, que el non vai entrar
nese xogo e que para iso está o vixiante de obras" se omitíu o seguinte parágrafo: "O Sr. Alcalde
dille ó Sr. Tallón que saíu do equipo de goberno porque quixo e agora está resentido, e o Sr.
Tallón respóndelle que nonlle concede tanta categoría ó Alcalde como para resentirse con el, que
el só se resinte cando toce un pé". O Sr. Alcalde dille ó Sr. Tallón que unha acta é un extracto,
non un relato literal de todo o que se fala na sesión, e o Sr. Tallón respóndelle que está de acordo
con iso, pero que ten interese en que a acta recolla ese parágrafo, máxime cando saíu na prensa.--



O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez realizada a corrección proposta,
e que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------

2.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS .--------------------------------------
a) Examinado o expediente promovido por HEDEGASA en virtude de instancia nº 2.149

de data 05-10-98 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento de
UN PORCHE PARA APARCAMENTO DE AUTOBUSES, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 05-10-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros, sendo o número legal
o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
HEDEGASA para a instalación de UN PORCHE PARA APARCAMENTO DE AUTOBUSES
no lugar de Igrexa, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas
prescricións legais.----------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

b) Examinado o expediente promovido por TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, S.A.
en virtude de instancia nº 1.967 de data 11-09-98 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de UNHA ANTENA DE TELEFONÍA MÓBIL, actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.----------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 11-09-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------



CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros, sendo o número legal
o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, S.A. para a instalación de UNHA ANTENA DE
TELEFONÍA MÓBIL no lugar de Vilar, parroquia de Teo deste concello, porque no expediente
se cumpriron tódalas prescricións legais.--------------------------------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

c) Examinado o expediente promovido por CHATEAUX MAYOLL, S.L. en virtude de
instancia nº 1.280 de data 19-06-98 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento deUNHA PASTELERÍA, actividade comprendida no Regulamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de no-
vembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-06-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros, sendo o número legal
o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
CHATEAUX MAYOLL, S.L. para a instalación de UNHA PASTELERÍA no lugar de Vilar de
Calo, parroquia de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións
legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

d) Examinado o expediente promovido por CEMADISA SANTIAGO. S.L. en virtude de
instancia nº 321  de data 19-02-98 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UNHA NAVE ALMACEN DE ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN,
actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e
Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.---------------------------------------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 19-02-1998.------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memoria
describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión sobre a
sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade, salubridade
e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.----------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.---------------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Corporación municipal, por unanimidade dos dezaseis membros, sendo o número legal
o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
CEMADISA SANTIAGO, S.L. para a instalación de UNHA NAVE ALMACÉN DE
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN no lugar de Galanas, parroquia de Calo deste concello,
porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.------------------------------------------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente, para
os efectos previstos no 33 do referido Regulamento.-------------------------------------------------

3.- DESLINDE CO CONCELLO  DE PADRÓN.- Dada conta do expediente que se
tramita para a realización do deslinde deste concello co de Padrón nos límites da parroquia de
Lampai, o Sr. Alcalde manifesta que, como xa dixo en plenos anteriores, é mellor tratar de chegar
a un acordo co Sr. Alcalde de Padrón para facer un deslinde amistoso, xa que doutra maneira
poderíase tardar moito tempo en ter solucionado este tema, polo que o pleno debe acordar, se
cómpre, constituír unha comisión, que deberá estar formada, consonte o art. 42.1 da Lei 5/1997,
de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, polo Sr. Alcalde, tres concellei- ros, o
Secretario da Corporación e un périto, e instar ó concello de Padrón que constitúa unha co-
misión coa mesma composición. O Sr. Secretario dá lectura a informe do topógrafo Sr. Naveira
Pequeno, que consta no expediente e no que dictamina que, ó seu xuízo, o monte que reclaman
os veciños pertence a Padrón, recomendando que se faga un deslinde oficial.-------------------------

O Sr. Alcalde manifesta tamén que, caso de non chegarse a acordo co concello de Padrón,
sería necesario solicitar que o Instituto Xeográfico Nacional fixe os lindes entre ambos concellos.



O Sr. Tallón Rego maniféstase de acordo coa realización do deslinde.------------------------
O Sr. Parajó Liñares manifesta que nos padróns de contribución rústica aparece en

Lampai monte do concello de Teo, con varias hectáreas de superficie, e quere saber por que se
está pagando a contribución dun monte que segundo parece non é de propiedade deste concello;
o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe se esa contribución corresponde ó monte en litixio ou a
outras fincas, e que iso se arranxará unha vez feito o deslinde; o Sr. Parajó Liñares insiste en pre-
guntar por que se paga esa contribución, e o Sr. Alcalde reitéralle que non sabe se a contribución
corresponde a ese monte ou a outro. O Sr. Secretario di que o informe do périto tampouco
asegura que o monte pertenza a Padrón, e o Sr. Parajó Liñares respóndelle que debe selo, cando
os veciños de Lampai o din e mesmo plantaron pinos nel.------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío maniféstase de acordo con que se faga o deslinde e di que se a contri-
bución da que fala o Sr. Parajó corresponde a ese monte habería unha razón que alegar para de-
mostrar que a finca pertence a Teo; pregunta que persoas formarán parte da comisión que se
constitúa neste concello, e o Sr. Secretario respóndelle que a idea era facultar ó Sr. Alcalde para
que as nomease; o Sr. Gacio Tarrío pídelle ó Sr. Alcalde que inclúa entre os concelleiros que
formarán parte dela a algún membro da oposición municipal, e este respóndelle que nomeará a
dous concelleiros do equipo de goberno e un da oposición, que segundo especifica o punto 2 do
artigo precitado asistirán ó acto dúas persoas que pola súa idade e acreditado xuízo poidan
xustifica-lo sitio onde estiveron os sinais divisorios e tamén os propietarios dos terreos afectados
polo deslinde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Constituír unha comisión, formada polo Sr. Alcalde, tres concelleiros, o Secretario do
concello e un périto, para proceder ó deslinde deste concello co de Padrón na zona lindante con
Lampai.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Solicitar do concello de Padrón que constitúa unha comisión, cos mesmos membros
cá anterior, para o mesmo fin.---------------------------------------------------------------------------------

3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello para nomea-los señores que formarán
parte da comisión, así como para elixi-las persoas que asistirán por parte deste municipio ó acto
do deslinde.----------------------------------------------------------------------------------

4º.- Para o caso de que non se chegue a acordo entre os concellos, facultar ó Sr. Alcalde
para solicitar do Instituto Xeográfico Nacional que ese Organismo realice o deslinde entre ambos
concellos no punto citado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- PLANO 2000 DE RECUPERACIÓN DA ARQUITECTURA POPULAR.- Dada
conta do expediente que se tramita para inclusión de obras no Plano 2000 de recuperación da
arquitectura popular da provincia da Coruña, ó abeiro da convocatoria inserta no B.O.P. nº 225,
de 30-9-98, o Sr. Alcalde manifesta que o equipo de goberno elaborou unha lista de trinta e cinco
obras, á que dá lectura por orde de preferencia destas, manifestando que non hai problema en
cambialas e mesmo en sacar algunhas da solicitude e facelas cos obreiros do concello.--------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non ve ben nin mal a inclusión desas obras no Plano,
pero di que se vai abster na votación deste asunto porque non lle parece correcto que a Alcaldía
publique un bando o día 19-10-98 para que os veciños soliciten a inclusión de obras se o prazo
remataba o día 23-10-98, máxime cando o plano fora publicado xa no B.O.P. do 30-9-98; que si
lle parecería correcto que non se publicase ningún bando.------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que é excesivo pedi-la inclusión de trinta e cinco obras,
por un importe total de 76.128.353 pts. cando a Deputación dispón de 1.800 millóns para toda a
provincia; que o correcto sería solicitar obras por un importe de 10 ou 12 millóns, que será o que
acaben dando, e que tamén ve ilóxico solicitar arranxos de igrexas, cando noutros concellos os
cregos sacan a subasta fincas propiedade da Igrexa para esas obras; propón que as obras
preferentes para este plano sexan o arranxo da ponte de Caxade, do cruceiro de Raxó, dos corgos
de Vuela, do muíño de Vilar de Calo, da fonte de Pontevea, do muíño de Cachóns, do muíño de



Vilariño e da fonte e lavadeiro de Seoane, por esta mesma orde. O Sr. Alcalde respóndelle que o
sentir do equipo de goberno é solicita-lo arranxo das igrexas, porque cando se pretende obrar
nelas, normalmente os cregos, aparte doutras axudas, pídenlles tamén cartos ós veciños, e iso é o
que se trata de evitar, e o Sr. Parajó Liñares dille que iso era o que se facía antes, pero que agora
os cregos xa comezan a face-las obras co producto da venda das fincas da Igrexa.-------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que non sabe se son tódalas obras que están nin se están
tódalas que son, e que tampouco sabe a que criterio se recorreu para fixa-la orde de preferencia;
pregunta se constan no expediente informes de Patrimonio ou algúns outros, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non; o Sr. Gacio di que, nese caso, a orde de preferencia, como a inclusión de
obras, obedece unicamente á vontade política do equipo de goberno, non a intereses de tipo
artístico ou patrimonial, polo que a postura do seu grupo será a abstención.---------------------------

Sometidas a votación, a proposta do equipo de goberno, obtén nove votos a favor, tres en
contra e catro abstencións, mentres que a proposta do grupo municipal do PSdeG-PSOE obtén
tres votos a favor, nove en contra e catro abstencións.-----------------------------------------------------

En virtude do cal, o pleno do concello, por nove votos a favor, tres en contra e catro abs-
tencións, sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:------------------

1º.- Solicita-la participación do "Plan 2000 de recuperación da arquitectura popular da
provincia da Coruña" convocado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña. As súas bases
coñécense e acéptanse na súa totalidade e solicítase a execución das memorias seleccionadas
neste municipio, consonte a seguinte orde de prelación:---------------------------------------------------

4.952.861Acondicionamento de muíños en Cachóns20

2.563.731Acondicionamento do hórreo de Caramés19

617.937Acondicionamento da fonte da Xesta18

3.395.039Acondicionamento do muíño de Vilar de Calo17

2.134.098Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Mouromorto16

2.011.588Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Cabovila15

4.168.808Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Cesar14

86.965Acondicionamento do peto de ánimas de Cacheiras13

149.083Acondicionamento do peto de ánimas de Raxó12

2.216.325Acondicionamento do muíño de Penelas11

3.145.705Acondicionamento do muíño da Barcia10

3.450.523Acondicionamento do muíño de Requián9

2.727.670Acondicionamento da fonte e lavadoiro de Feros8

1.126.352Acondicionamento da igrexa de Vilariño7

1.560.426Acondicionamento da igrexa de Teo6

1.124.681Acondicionamento da fonte de Pontevea5

2.467.929Acondicionamento do entorno da igrexa de Rarís4

1.125.214Acondicionamento da igrexa de Oza3

514.889Acondicionamento do cruceiro de Raxó2

2.128.577Acondicionamento da ponte de Caxade1

IMPORTE (Pts.)DENOMINACIÓN DA OBRAORDE



76.128.353                  TOTAL

1.173.340Acondicionamento do hórreo de Ramón Seoane35

655.690Acondicionamento do hórreo de Mª Elena Framil34

5.000.000Acondicionamento da capela de Santa Marta33

4.153.533Acondicionamento do entorno da igrexa de Reis32

2.622.760Acondicionamento do muíño de Atán31

4.993.000Acondicionamento da casa parroquial de Vilariño30

772.667Acondicionamento da fonte de Santa Lucía29

3.594.335Acondicionamento do muíño de Vilachaíño28

2.021.320Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Noceda27

2.530.880Acondicionamento da igrexa de Recesende26

1.925.141Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Seoane25

985.606Acondicionamento da fonte e lavadeiro da Pedra24

744.312Acondicionamento da fonte de Florida23

3.176.936Acondicionamento dos muíños e corgos de Vuela22

110.432Acondicionamento do cruceiro de Agoso21

2º.- Comprometerse o concello a poñe-los bens citados no apartado anterior a disposición
da Deputación para permiti-la execución das obras solicitadas, así como a permiti-lo acceso ós
nomeados bens a tódalas persoas responsabilizadas da execución das obras mentres duren
estas.--

3º.- Comprometerse o concello a facilitar e permiti-las inspeccións previas e, de se-lo
caso, á tramitación dos permisos, autorizacións e licencias precisos para a correcta execución das
obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e do seu correspondente expediente.------------------------

5º.- Comprometerse o concello a constituír unha servidume de paso ó público sobre os
bens detallados no presente acordo.---------------------------------------------------------------------------

5.- PERMUTAS DE FINCAS .----------------------------------------------------------------------
a) Dada conta do expediente que se tramita para permuta da parcela nº 447 do P.X.C.P.

de Cacheiras-Recesende, propiedade deste concello con carácter de propios, que se describe
así:--

"Finca número catrocentos corenta e sete do P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende. Rústica.
Terreo dedicado a labradío, prado e monte, ó sitio de "Pontellón", concello de Teo, que linda:
norte con José Botana Fernández (448); sur, Esperanza Mirás Pite (446); leste, camiño; e oeste,
Ignacio Feros Blanco (445-1). Ten unha extensión superficial de vintecinco áreas e cincuenta
centiáreas, e é, polo tanto, indivisible. Libre de cargas".---------------------------------------------------

Polas fincas propiedade de D. Manuel Boo de la Torre e de D. José María Lueiro Gómez
respectivamente, que a continuación se describen:---------------------------------------------------------

- Finca de D. Manuel Boo de la Torre: "Finca nº 1009 do P.X.C.P. de Cacheiras-Recesen-
de. Terreo dedicado a  labradío ó sitio de "Veiga do Mouro", concello de Teo, que linda: Norte,
cerre do cemiterio parroquial de Cacheiras; sur, camiño público; leste, José Boo de la Torre
(porción segregada da finca 1009); e oeste, Guillermo Boo de la Torre (porción segregada da finca
1009). Ten unha extensión superficial de vinte áreas e doce centiáreas. Libre de cargas."----



- Finca de D. José Mª Lueiro Gómez: "Toxeira "Cerrada de Pedrouso", de catro áreas e
sete centiáreas, que linda: Norte, Andrés Noya; sur, hds. de Ignacio Martínez Mugico; leste, hds.
de Francisco Hortas; e oeste, Guillermo Boo de la Torre. Libre de cargas.".---------------------------

RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para 1998 ascende a oitocen-
tos corenta millóns de pesetas.---------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que os bens descritos foron avaliados polo topógrafo D. Jesús Naveira
Pequeno na cantidade de cinco millóns de pesetas a finca propiedade do concello e tamén en
cinco millóns de pesetas o conxunto das fincas 1009, de D. Manuel Boo de la Torre e "Cerrada de
Pedrouso", de D. José Mª Lueiro Gómez.----------------------------------------------------------------

RESULTANDO que a causa da permuta se xustifica pola necesidade de doutar de apar-
cadoiro de vehículos ó cemiterio de Cacheiras.-------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta canto tempo hai que se comezou este expediente, e o Sr.
Secretario respóndelle que en novembro de 1997; pregunta pola avaliación dos bens de ambas
partes, e o Sr. Alcalde respóndelle que 5.000.000 pts. a do concello e 5.000.000 pts. tamén as dúas
que se ofertan a cambio; o Sr. Parajó pregunta onde está situada a finca de monte, e o Sr. Alcalde
respóndelle que tanto dá onde estea, posto que esa zona está en concentración e poden dala
noutro sitio distinto ó actual.-----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que a finca do concello, onde está situada, non ten uso para nada,
e sen embargo a de C.P. que ofertan vén ben para aparcadeiro do cemiterio e tamén para uso do
mercadiño, e que cómpre ir cambiando as leiras que non teñan ningún uso por outras que o
concello poida aproveitar; di que a permuta que se propón beneficia ó concello.---------------------

O Sr. Tallón manifesta que esta permuta non beneficia para nada ó concello, que beneficia
ós veciños desa parroquia, pero que ós do resto do concello nin lles vai nin lles ven; o Sr. Alcalde
maniféstase de acordo co Sr. Tallón, dicindo que beneficia sobre todo ós veciños de Cacheiras, e
o Sr. Tallón fai constar que votará a favor neste asunto.-----------------------------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase a favor da permuta en atención a que beneficia ós
veciños, e opina que é máis valiosa para un particular unha finca edificable, como é a do concello,
que unha ó lado dun cemiterio, na que non se pode construír; o Sr. Alcalde respóndelle que para
os veciños será máis valiosa a do concello, pero para o concello é máis valiosa a outra, xa que
beneficia á parroquia.-----------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío maniféstase en principio de acordo coa permuta, pero manifesta que
falta no expediente un informe urbanístico e pensa que o técnico non pode valorar igual a finca
do concello que as que ofertan a cambio, que sería mellor non valoralas; o Sr. Alcalde respónde-
lle que é obrigatorio que a valoración conste no expediente, e que quizais o técnico tivo en conta
ó valora-la finca do Sr. Boo de la Torre a súa idoneidade para o fin para o que se destinará. O Sr.
Gacio Tarrío manifesta que votará a favor desta permuta porque para os veciños da parroquia é
máis beneficioso ter un aparcadoiro onda o cemiterio que te-la outra finca; pregunta se non esta-
ba prevista outra permuta nesa zona, e o Sr. Alcalde respóndelle que está pendente de que lle
traian a oferta dunha finca pegada a esta; o Sr. Parajó Liñares manifesta que o dono da finca non
trouxo a documentación porque quere cambiar finca por finca, beneficiándose en metros, e non
dar ademais un anaco de monte, e o Sr. Secretario dille que ten noticias de que ese señor está
buscando unha leira de monte axeitada para ofertala tamén. O Sr. Alcalde di que probablemente
acabe ofertándoa con menos metros, pero que ós veciños lles interesa o cambio aínda que se
perda en superficie. O Sr. Gacio Tarrío pregunta se non se poden facer ambas permutas por
separado, e o Sr. Alcalde respóndelle que si; o Sr. Gacio Tarrío pregunta se na anterior lexislatu-
ra non se falara de permutar unha leira grande nesa zona, que era dos irmáns Martínez Cao, e o
Sr. Alcalde respóndelle que si, pero que as negociacións quedaron en nada xa que os veiños
protestáronllo ó anterior Alcalde.-----------------------------------------------------------------------------



CONSIDERANDO que na substanciación do expediente se observaron tódalas prescri-
cións legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto o dictame da Comisión de Facenda, emitido en sentido favorable, o pleno do
concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Prestarlle exacta conformidade ós valores asignados ás fincas polo topógrafo D. Jesús
Naveira Pequeno.------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Aproba-la permuta da parcela nº 447 do P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende, propieda-
de deste concello, polas fincas nº 1009 do P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende e maila finca
"Cerrada de Pedrouso", tendo en conta que, dado que as avaliacións dos bens das dúas partes
coinciden exactamente, non hai lugar a aboar ou recibir diferencias de valor.-------------------------

3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
outorgar escritura pública e para continua-los demais trámites do expediente.-------------------------

4º.- Que, dado que o valor dos bens obxecto de permuta non excede do vintecinco por
cento do presuposto anual da Corporación, se lle dea conta do expediente á Consellería da Presi-
dencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto no art. 109.1
do Regulamento de Bens das Entidades Locais.------------------------------------------------------------

b) Dada conta do expediente que se tramita para a permuta da parcela nº 31 do P.X.C.P.
de Lucí-Vilariño, propiedade deste concello con carácter de propios que se describe así:------------

"Finca número trinta e un do P.X.C.P. de Lucí-Vilariño.- Rústica. Terreo dedicado a seca-
no ó sitio de "Chan", concello de Teo, que linda: norte con Carmen Carrillo Trasellas e outros
(43); sur, camiño; leste, Alfonso Naveira Pequeña (30); e oeste con Amador Barreiro Fernández
(32). Ten unha extensión superficial de catro áreas e noventa e catro centiáreas, e é, polo tanto,
indivisible. Libre de cargas.".----------------------------------------------------------------------------------

Polas fincas propiedade de D. Manuel Valiño Calo que a continuación se describen:-------
a) Toxeira "Estivada", situada en termos do lugar e parroquia de Lucí, dunha superficie de

dúas áreas e trinta e nove centiáreas. Linda: norte, madarrón medianeiro con D. Manuel Naveira;
sur, división; leste, herdeiros de María Tato; e oeste, finca propiedade do concello de Teo e, en
parte, finca descrita no apartado c). Libre de cargas.-------------------------------------------------------

b) Toxeira "Norte estivada de Lucí", situada no lugar e parroquia de Lucí, dunha
superficie de dúas áreas e sesenta e unha centiáreas. Linda: norte, madarrónmedianeiro de D.
Manuel Naveira; sur, división; leste, finca propiedade do concello de Teo, e Oeste, Dolores
Cajaraville. Libre de cargas.------------------------------------------------------------------------------------

c) Toxeira "Estivada de Lucí", enclavada no mesmo lugar e parroquia de Lucí, dunha
superficie dunha área e sesenta centiáreas. Linda: norte, finca propiedade do concello de Teo; sur,
madarrón; leste, finca descrita no apartado a) e oeste, outra finca propiedade do concello de Teo.
Libre de cargas.--------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para 1998 ascende a oitocen-
tos corenta millóns de pesetas.---------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que os bens descritos foron avaliados polo topógrafo D. Jesús Naveira
Pequeno na cantidade de seiscentas noventa e unha mil pesetas a finca propiedade do concello e
en seiscentas sesenta mil pesetas o conxunto das fincas que oferta D. Manuel Valiño Calo.--------

RESULTANDO que a causa da permuta se xustifica pola necesidade que ten o concello
de dispoñer de terreos nas inmediacións do campo de bailes e da igrexa de Lucí, para diversos
usos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os Sres. Tallón Rego e Parajó Liñares maniféstanse a favor desta permuta, por considerar
que beneficia á parroquia.--------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta se a permuta se fai a instancia do concello ou da outra parte,
e o Sr. Alcalde respóndelle que a instancia de D. Manuel Valiño Calo; o Sr. Gacio pregunta se ese
señor se beneficia coa permuta, e o Sr. Alcalde respóndelle que si; o Sr. Tallón Rego manifesta
que o Sr. Valiño se beneficia coa permuta e o concello tamén, xa que a finca nº 31 ten soamente



7 metros de frente, polo que ó concello non lle vale para nada, mentres que as fincas que se
pretenden permutar si serven por estar onda o campo de baile e nunha zona onde o concello ten
mais terreos; e ó Sr. Valiño si lle vale a finca nº 31, porque linda cunha súa. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que votará a favor da permuta.----------------------------------------------------

CONSIDERANDO que na substanciación do expediente se observaron tódalas prescri-
cións legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto o dictame da Comisión de Facenda, emitido en sentido favorable, o pleno do
concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Prestarlle exacta conformidade ós valores asignados ás fincas polo topógrafo D. Jesús
Naveira Pequeno.------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Aproba-la permuta da parcela nº 31 do P.X.C.P. de Lucí-Vilariño, propiedade deste
concello, polas fincas "Estivada", "Norte Estivada de Lucí" e "Estivada de Lucí", tendo en conta
que existe unha diferencia de valor de trinta e unha mil pesetas a favor do concello de Teo, ás que
renuncia D. Manuel Valiño Calo, polo que non hai lugar a aboar ou recibir diferencias de
valor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
outorgar escritura pública e para continua-los demais trámites do expediente.-------------------------

4º.- Que, dado que o valor dos bens obxecto de permuta non excede do vintecinco por
cento do presuposto anual da Corporación, se lle dea conta do expediente á Consellería da Presi-
dencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto no art. 109.1
do Regulamento de Bens das Entidades Locais.------------------------------------------------------------

6.- MOCIÓNS DO PSdeG-PSOE .-----------------------------------------------------------------

a) O Sr. Secretario dá lectura á moción presentada polo portavoz do grupo municipal do
PSdeG-PSOE en data 15-10-98, que copiada literalmente di o que segue:-----------------------------

"D. F. Manuel Parajó, portavoz do grupo municipal socialista do concello de Teo, ante a
situación creada pola implantación da reforma educativa, presenta ante ese concello a seguinte
moción:= EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= A implantación da reforma educativa estase a realizar
con improvisación, insuficientes recursos económicos e ausencia de diálogo.= O Ensino Secun-
dario Obrigatorio (ESO), xunto coa oferta de estudios postobrigatorios de bacharelato ou de
formación profesional son o garante de acceso futuro ó mercado de traballo en condicións axeita-
das. Por iso determina-los lugares nos que se impartirán as diferentes modalidades, a infraestruc-
tura e os servicios que se afectarán, non é un problema só da Consellería de Educación, é un
problema que afecta a toda a sociedade: familia, profesores, concellos, empresas, colectivos
sociais...= É por iso que o grupo municipal socialista propónlle ó concello pleno a aprobación da
seguinte = MOCIÓN:= O concello insta á Xunta de Galicia a dialogar e acordar cos consellos
escolares, APAS e co concello a implantación da ESO e do Ensino Secundario Postobrigatorio de
xeito que sexan garantidos dos dereitos dos nosos xoves á mellor escolarización, ó máis amplo
abano de opcións formativas e condicións de instalacións, equipamentos e de servicios como
transporte e comedor, acordes coas súas necesidades".---------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares defende a moción dicindo que, aínda que a Xunta aumentou o
presu- posto consignado para educación, que pasa a se-lo segundo capítulo máis alto, cómpre
que se regule a maneira de implanta-la ESO para que tódolos rapaces poidan realizalos estudios
obrigatorios e postobrigatorios en instalacións axeitadas e preto dos seus domicilios, e que os
fagan nos colexios gratuítos.-----------------------------------------------------------------------------------



O portavoz do equipo de goberno le a resposta do grupo municipal do PP á moción:-------
"A Consellería de Educación Universitaria sempre estivo e está aberta a estudia-las

alegacións presentadas ó proxecto de rede de centros de ensino público de Galicia. En marzo de
1996, unha vez que ese proxecto foi presentado publicamente, escoitouse a toda institución,
colectivo ou persoa que, tendo algunha petición ou reclamación que facer, solicitou ser
atendido.= Para este efecto abriuse un período de alegacións, que mesmo foi prolongado por un
período notablemente superior ó inicialmente establecido. No caso concreto deste concello,
estudiáronse as alegacións presentadas pola dirección do CPRA e pola APA do colexio da Rama-
llosa. Todas aquelas propostas recollidas para calquera concello da Comunidade Autónoma que
se estimaron razoables e con viabilidade, xunto coas suxerencias do Consello Escolar de Galicia,
máximo órgano de consulta no ensino non universitario desta Comunidade Autónoma, serviron
para nos meses posteriores configurar e remata-lo documento de rede de centros que xa, con
carácter estable, contempla o futuro da escolarización en Galicia a partir do ano 2000 e que foi
presentado en marzo deste ano.= Con posterioridade, e tras algúns reaxustes puntuais absoluta-
mente necesarios derivados de problemas de ofertas de solares en relación co programa de cons-
truccións previsto, a Xunta de Galicia lle conferiu carácter normativo á referida programación
mediante a correspondente Orde de 1 de setembro (DOG de 11 de setembro). Como pode verse,
por conseguinte, por parte da Administración educativa se puxeron en práctica en todo momento
as canles de participación dos colectivos e das persoas interesadas.= No caso de Teo, programou-
se a escolarización do alumnado de ESO no IES de Cacheiras que, con 18 unidades para a devan-
dita etapa, disporá de capacidade suficiente para acoller ó alumnado deste nivel do propio
concello. Pola súa banda, no documento "Oferta inicial de ensinos de educación postobrigatoria
nos centros de ensino público de Galicia" presentado no pasado mes de xullo, establécese que o
referido IES impartirá tamén dúas liñas na modalidade de Ciencias da Natureza e da Saúde e
outras dúas na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. Con isto cremos que quedan ben
resoltas as necesidades de escolarización deste concello, cumpríndose o lóxico criterio da Conse-
llería de racionaliza-las obras a levar a cabo tendo en conta a futura evolución da poboación
escolar nos próximos anos e, naturalmente, a oferta de terreos por parte dos concellos. A Xunta
pretende, deste xeito, resolve-las necesidades de educación en cada unha das zonas educativas
que conforman o mapa escolar de Galicia "in situ" para o alumnado das idades de escolarización
obrigatoria e, ata onde sexa posible, para os niveis de ensino postobrigatorio. Naturalmente,
tendo en conta que todo o deseño que se fai sobre realidades vivas ou en evolución poderá
someterse nun futuro a unha avaliación ou revisión periódica, sempre dentro dos principios e
criterios de calidade que inspiraron a elaboración dos documentos anteriormente referidos.".------

O Sr. Alcalde manifesta que, polo tanto, o equipo de goberno non vai apoia-la moción do
PSOE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego pide que se lle explique concretamente que pide o Sr. Parajó na súa
moción e que se lle responde, o Sr. Parajó respóndelle que pide a total implantación da ESO e
que o ensino sexa impartido en instalacións axeitadas, o Sr. Alcalde di que en Teo xa está
implantada e funcionando en centros axeitados e o Sr. Parajó dille que case, non de todo. O Sr.
Tallón Rego manifesta que votará a favor da moción.-----------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que esa moción non se pode contemplar como restrinxida ó
concello de Teo, aínda que este teña solventada a situación; di que non lle vale a resposta do
equipo de goberno, porque hai que ser solidarios cos concellos que non teñen solucionado este
tema. Anuncia que o seu grupo votará a favor da moción.------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén sete votos a favor e nove en contra, polo que resulta
rexeitada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) O Sr. Secretario dá lectura á moción presentada polo portavoz do grupo municipal do
PSdeG-PSOE en data 15-10-98, que copiada literalmente di o que segue:-----------------------------

"D. F. Manuel Parajó, portavoz do grupo municipal socialista do concello de Teo, ante a
situación creada pola implantación da reforma educativa, presenta ante ese concello a seguinte



moción:= EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= A consecución da gratuidade no ensino obrigatorio é
unha arela permanente da sociedade, non só por razóns económicas senón tamén para garanti-la
igualdade de oportunidades.= O custo dos libros e material escolar permanece como unha carga
financeira considerable, concentrada no tempo e de carácter obrigatorio. Para unha familia con
dous fillos, o comezo do curso significa un gasto igual ó salario mínimo. Se os fillos asisten a un
centro concertado, o gasto medra.= Doutra banda, a medida adoptada polo Ministerio de Educa-
ción para rebaixar un 12% o prezo dos libros é insuficiente e ademais fai gravita-lo custo da
medida no sector libreiro, o máis débil do mercado editorial.= O concello non pode  asumir en
colitario o custo da gratuidade dos libros e material escolar. Non é a súa función establecer un
sistema de becas ou axudas or este concepto, cando as competencias radican no Estado ou na
Xunta.= É por iso que o grupo municipal socialista, a través do seu portavoz, propónlle ó pleno
deste concello a aprobación da seguinte = MOCIÓN:= O concello de Teo insta á Xunta de Galicia
á regulación da gratuidade progresiva dos libros de texto e material escolar, nos tramos do ensino
obrigatorio e postobrigatorio.= Igualmente, e mentres a gratuidade non acade a toda a poboación
escolar, a regulamentar un sistema de axudas e becas individuais para as familias con menores
rendas económicas.".---------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a gratuidade dos libros de texto e do transporte é a súa
loita de tódolos anos; que para o ano 98 presupostáronse 4.000.000 pts. para axudas para libros, e
a Comisión informativa aprobou axudas por un importe de soamente 1.941.000 pts. por culpa
das restriccións impostas polas bases que rexen a adxudicación destas. O Sr. Alcalde respóndelle
que o Sr. Parajó forma parte desa Comisión, e este dille que é certo, pero que iso non lle dá poder
para cambia-las bases, e que como estas son tan restrinxidas, hai familias que xa non as piden
porque saben que non llelas van dar; que hai casos de familias con rendas tan baixas que non
poden paga-los libros (como un caso que lle contaron en Francos, e como outros que lle comen-
tou o libreiro de Cacheiras) pero que segundo as bases non teñen dereito a axuda. O Sr. Alcalde
respóndelle que esas persoas poden ir ó departamento social, onde avaliarán a súa situación e, se
cómpre, ese departamento pagará os libros, independentemente das becas que haxa concedidas.
O Sr. Mallo González dille ó Sr. Parajó que tamén está o custo do transporte, que soamente para
o Instituto se deron 4.000.000 pts., e o Sr. Parajó respóndelle que si, que se deron 4.000.000 pts.,
pero que a empresa de transportes cobra 8.000.000 pts. e hai outro problema, e é que algúns
rapaces pasan hora e media no autobús tódolos días. Añade que é a Xunta de Galicia, e non o
concello, quen ten que asumi-lo custo dos libros de texto.------------------------------------------------

O Sr. Mallo González le a resposta do equipo de goberno á moción:--------------------------
" En relación con esta moción, hai que indicar que para o presente curso académico xa se

tomaron medidas relativas ó abaratamento dos libros de texto solicitando para todo o territorio
nacional, por parte da Ministra de Educación e Cultura, un desconto do 12%. Por outra parte, o
Ministerio de Educación e Cultura concedeu no presente ano 200.000 axudas para libros de texto,
por valor de 10.000 pts. cada unha, e ten previsto para o vindeiro ano 300.000 axudas de 10.000
pesetas cada unha, permitindo, ademais, un desconto máximo do 12% no prezo dos libros de
texto, así como ofrecendo a posibilidade de deducir por este concepto 25.000 pts. no IRPF por
cada fillo en idades comprendidas entre os 6 e os 16 anos. Tamén está prevista, ademais de todo
o dito, a asignaciónde 14.000 millóns de pesetas para becas.= A nivel de Galicia cómpre indicar
que, aparte de repercutir nos alumnos desta Comunidade autónoma todas as axudas e descontos
xa citados, están as partidas presupostarias destinadas a este fin por moitos concellos, así como
uns 30 millóns de pesetas, que presupostaron no presente exercicio as Consellerías de Educación
e de Familia para libros de texto, e que se prevé sexan presupostadas tamén, coa mesma cantida-
de, para 1999.= Todo o anterior demostra que a Administración está sensibilizada respecto a este
tipo de axudas e, pouco a pouco, vaise chegando a esa gratuidade, sempre dentro dunha liña de



racionalización e priorización dos medios de que dispón. Por suposto que dentro desa prioriza-
ción hai que ter en conta e atender primeiramente o ensino obrigatorio.".------------------------------

Neste momento sae da sala o concelleiro D. Manuel R. Cajaraville Campos.-----------------

O Sr. Mallo González manifesta que a disminución das axudas que o concello concede
para libros de texto é para explicarlle á poboación que esas axudas son soamente para os que as
necesitan, e que nin o concello nin as Administracións públicas teñen recursos neste momento
para darlle gratis os libros de texto a tódolos rapaces; o Sr. Parajó Liñares respóndelle que había
previstas 50 axudas para educación infantil, presentáronse 27 solicitudes e só 9 cumpren os
requisitos das bases, para primaria había 120 axudas, presentáronse 112 solicitudes e cumpren os
requisitos 55, e para 2º ciclo de ESO, FO, BUP e universidade había 60 axudas, presentáronse
109 solicitudes e cumpren os requisitos 42; que iso demostra que as bases son demasiado ríxidas,
xa que cumpren os requisitos moitas menos familias que número de axudas había previstas; que
non se poden copia-las bases dun ano para outro.----------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego maniféstase de acordo coa moción e en dárlle-los libros a tódolos
nenos de educación infantil, primaria e ESO que non poden compralos, e tamén dárllelos ós que
estudian FP, BUP e na universidade sempre que sexan pobres e valgan para estudiar, non a todos
indiscriminadamente. Di tamén que hai algunhas familias que non poden acceder ás axudas
porque entran na casa ó mellor 100 ou 120.000 pts. mensuais xustificables con nóminas ou
certificacións de pensións, e sen embargo outros, que traballan no campo, ó mellor teñen unhas
vacas e un tractor e traballan para fóra, quizais gañen ata 200.000 pts. ó mes e poden consegui-
-las becas porque, coa documentación na man, teñen dereito a elas; que iso é moi difícil de regu-
lar. O Sr. Neira Picallo manifesta que aí entra tamén a picardía da xente, que non declara todo o
que gana se non é demostrable.--------------------------------------------------------------------------------

Volve a entrar na sala o Sr. Cajaraville Campos.--------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a educación é o máis importante para unha familia, e
estima que os estudiantes deste concello deben estar protexidos; cre que se debían gasta-los
cartos en libros e non en viaxes a Arxentina. O Sr. Alcalde pídelle que se comporte, e dille que
neste momento estáse a falar dos libros, non de viaxes, e que as viaxes pagounas do seu peto e
iso non ten que importarlle para nada ó Sr. Parajó.---------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío cre que seguramente o que está fallando son as bases da adxudicación
das axudas, porque a realidde social é outra; que hai xente que necesita eses cartos e non ten
dereito a eles segundo as bases. O Sr. Neira Picallo di que tamén pode ser que sobren cartos
porque se presupostase de máis, o Sr. Alcalde manifesta que tamén hai axudas para libros que se
conceden polo departamento social e non polo de educación, e o Sr. Gacio Tarrío opina que con
tódolos rapaces que hai en Teo non é posible que sobren cartos de 4.000.000 pts. O Sr. Mallo
González opina que quizais se crea que hai máis pobres dos que en realidade hai neste concello,
o Sr. Alcalde manifesta que cre que só hai uns 600 parados en todo o concello e o Sr. Gacio di
que quizais non estea de acordo con toda a moción, pero que a salva o último parágrafo, polo
que votará a favor dela. O Sr. Tallón manifesta que votará a favor da moción, matizando que se
dos ensinos postobrigatorios só se lle debe da-las axudas ós estudiantes sen recursos e que
valgan para
estudiar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtivo sete votos a favor e nove en contra, polo que
resulta rexeitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e corenta e
cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.





   
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 27 DE NOVEMBRO  DE 1998.-----------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte-
sete de novembro de mil novecentos noventa e
oito.--------------------------------------------------------

Sendo as nove horas, e baixo a pre-
sidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, con asistencia dos dezasete mem-
bros que o compoñen e que se citan na marxe, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este
día.----------------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido a coñecemento e reso-
lución dos asuntos incluídos na seguinte ------------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DA SESIÓN ANTE-
RIOR ..- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó
borrador da acta da última sesión, que foi distri-
buído coa convocatoria da actual.---------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que antes do punto 1 el manifestou que consentiría en que
se celebrase a sesión sempre que o equipo de goberno recoñecese a existencia de neglixencia na
convocatoria e no borrador da acta non consta ese recoñecemento, e o Sr. Gacio Tarrío manifesta
que isto quedaría corrixido se onde di "... a pesares do erro existente na convocatoria..." dixese
"...a pesares da neglixencia existente na convocatoria...".---------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez rea-
lizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------

2.- MOCIÓN DO P.P .- O Sr. Secretario dá lectura á moción presentada polo grupo
municipal do P.P. en data 12 dos actuais, que copiada literalmente di o que segue:-------------------

"MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL POPULAR DO CONCELLO DE
TEO EN RELACIÓN CO XX ANIVERSARIO DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.=
O próximo día 6 de decembro, España celebra o XX aniversario da Constitución vixente.
Naquela data, os españois aprobaron, por abrumadora maioría, a norma suprema que se sometía
ó veredicto libre e soberán da súa vontade.= A celebración desta efeméride anímanos a recordar
que a Constitución de 1978 é a primeira da nosa historia que é clara expresión dunha vontade de
pacto e compromiso e non resultado da imposición dunha maioría circunstancialmente hexemó-
nica.= O desexo de liberdade e o afán de construír unha orde de convivencia pacífica, racional e
civil, consonte os principios democráticos, tan vivamente sentidos pola sociedade española,
inspiraron o traballo de tódalas forzas políticas con representación parlamentaria, aleccionadas
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pola memoria histórica da sucesión de fracasos que o dogmatismo, a exclusión e a intolerancia
provocaron na nosa historia moderna.= A Constitución española de 1978, que lle restituíu ó pobo
español a soberanía nacional e a cada cidadán as liberdades individuais, impregnou dos seus
valores as conviccións dos españois e a nosa vida cidadá; normalizou o exercicio dos dereitos
civís e políticos. Transformou profundamente o ordenamento legal e democratizado das institu-
cións do Estado; permitíu o máis amplo desenvolvemento das posibilidades de autogoberno das
Comunidades autónomas conforme a nosa fecunda diversidade e habilitou a plena integración de
España na Unión Europea e en tódolos ámbitos da comunidade internacional dos pobos libres.=
En consecuencia, o grupo municipal popular do concello de Teo:= a) Únese ás expresións de
recoñecemento e homenaxe que, con motivo do seu XX aniversario se rende nestes días á
Consti- tución española e ó espírito de consenso, reconciliación nacional e pretensión
fundacional dunha nova orde democrática que alentaron a súa redacción.= b) Expresa a súa firme
convicción na vixencia dos valores do texto constitucional para continuar rexendo a nosa
convivencia democrá- tica e, por conseguinte, na necesidade de perseverar no seu progresivo
desenvolvemento e apli- cación.= c) Manifesta a aptitude da nosa norma fundamental para
abeira-lo pluralismo ideolóxico dos españois e a diversidade das súas Comunidades. Calquera
proposta de reforma constitucional é lícita -posto que a reforma é un mecanismo de defensa da
propia Constitución fronte á erosión do tempo- sempre que se someta ás regras que a propia
Constitución establece e acade o mesmo nivel de consenso que se logrou na súa redacción.
Ningunha reforma é admisible, en cambio, mediante unha interpretación violenta da letra ou do
espírito da Constitución que altere os termos do pacto histórico conseguido ou supoña unha
suplantación do único titular recoñecido do poder constituínte, que é o pobo español no seu
conxunto.= Por todo isto, e ante tan importante aniver- sario, solicitámo-la adhesión de tódolos
grupos políticos, para que o pleno da corporación adopte os seguintes = ACORDOS:=
PRIMEIRO: Facer súa a anterior declaración e manifesta-la vontade de perseveirar no
desenvolvemento dos valores constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo.=
SEGUNDO: Recomendar a tódolos cidadáns dos nosos concellos que se sumen ós actos
conmemorativos que con tal motivo organizará este concello.".-------------------

O portavoz do grupo municipal do BNG manifesta que no día de hoxe presentou unha
en- menda a esta moción, que se transcribe, procedendo a
lela:-----------------------------------------------

"ENMENDA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O ASUNTO DA ORDE DO
DÍA RELATIVO Ó XX ANIVERSARIO DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.= O avance e a
relevancia das ideas e das propostas nacionalistas está a levar ás forzas estatais a un rearme ideo-
lóxico, á defensa de posicionamentos tradicionais e mesmo a sacraliza-lo actual marco constitu-
cional e estatutario como realidades intocables, sobre todo agora que as forzas nacionalistas, a
raíz dos acordos de Barcelona, Gasteiz e Santiago, abriron un debate sobre a cuestión nacional e
a estructura do Estado. É sorprendente que estes partidos políticos pretendan ocultar e afogar
esta dialéctica coa celebración de actos institucionais arredor da Constitución española no canto
de impulsar no seo da sociedade o diálogo sobre unha nova cultura política que sexa promotora e
respeitosa coa pluralidade e a diversidade.= A Constitución española non recoñece a Galicia
como nación, non resolveu a articulación do estado español como plurinacional e só nos
concedeu competencia subordinadas que nada teñen que ver coa soberanía política á que ten
dereito a nación galega. A realidade e a experiencia demostra que moitos dos graves problemas
que temos na agricultura ou na pesca, na industria ou no patrimonio cultural, no financiamento
ou na sanidade ó final non se resolven por falta de competencias políticas plenas por parte do
Parlamento galego e do goberno da Xunta de Galicia. A capacidade de goberno que Galicia
posúe co marco xurídico-político vixente acaba onde empeza a vontade de control do Goberno
central.= Coa celebrción deste tipo de actos arredor da Constitución o que en realidade se
pretende é, pois, ocultar e frea-la dinámica política que está a levar a unha segunda transición.=
Se algo precisa a sociedade galega coñecer e valorar é a súa propia historia nacional. Aínda hoxe
a maioría dos galegos e das galegas ignoran feitos tan relevantes como que o Reino de Galicia foi



o primeiro reino medieval de Europa, que existíu como realidade política autónoma por un
período de máis de mil anos, que a Revolución irmandiña foi o primeiro proceso revolucionario
antiseñorial que se producíu en todo o territorio europeo ou queo mariscal Pardo de Celea xogou
un importante papel na loita contra os proxectos centralistas dos Reis Católicos.= Pouco é o que
sabemos igualmente da historia do movemento galeguista. A maioría das cidadás e dos cidadáns
deste país descoñecen feitos históricos como o provincialismo, o levantamento galego de 1846, a
etapa rexionalista, as Irmandades da Fala, a Asemblea nacionalista de Lugo de 1918, o traballo do
Partido Galeguista dos anos trinta, a Asemblea de concellos que se celebrou en Santiago en 1932,
o Estatuto de Autonomía do 36... Tamén é moi escaso o noso coñecemento de figuras como
Antolín Faraldo, Alfredo Brañas, Manuel Murguía, os Vilar Ponte, Castelao ou Alexandre
Bóveda, personalidades fundamentais na historia de Galicia.= En xeral, a sociedade galega ignora
o proceso histórico que levou a que o noso país conquerise un espacio político singular ó longo
da súa existencia como pobo diferenciado, que é o que explica, en definitiva, a considera- ción de
"nacionalidade histórica" na actual Constitución española.= Por todo o anterior, Xosé Luis Otero
Cepeda, portavoz do grupo do Bloque Nacionalista Galego, ó abeiro da lexislación vixente,
formula a seguinte = ENMENDA:= 1º.- Impulsar no seo da sociedade o diálogo sobre unha nova
cultura política que sexa promotora e respeitosa coa plurinacionalidade e a diversida- de.= 2º.-
Promove-lo debate político no foro institucional sobre a relectura da Constitución española na
perspectiva da búsqueda dun marco xurídico-político que resolva definitivamente a articulación
do Estado español como realidade plurinacional, pluricultural e plurilingüe.= 3º.- Promover un
ciclo de conferencias e debates sobre a historia de Galicia, coa participación de especialistas na
materia e de destacadas personalidades da cultura galega".----------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que votará a favor da moción se se teñen en conta estas
enmendas, e en contra no caso contrario.--------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que se votará primeiro a moción e despois as enmendas, e o Sr.
Tallón Rego di que se absterá na votación da moción, porque non é moi docto nestes
asuntos.-----

O Sr. Otero Cepeda di que sería máis lóxico votar primeiro a inclusión das enmendas, e
despois a moción, ó que accede o Sr. Alcalde.--------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta, en canto ás enmendas, que hai cousas coas que está de
acordo (como por exemplo, en que Galicia é máis antiga có País Vasco ou Cataluña), pero que
outras non lle gustan, polo que a súa postura será a abstención.------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que lle parece ben a celebración do XX aniversario da
Constitución, pero que neste momento, no que se está a discuti-la posibilidade de introducirlle
modificacións, a moción parece máis ben unha defensa da Constitución, ignorando as realidades
das outras entidades, e que en canto ó parágrafo do apartado c) que di "ningunha reforma é
admisible mediante unha interpretación violenta...", pensa que as reformas serán ou non válidas
segundo o consenso que acaden. Defende a inclusión das enmendas, pedindo que de paso e
sobre a marcha se inserte na moción o recoñecemento da realidade
galega.-----------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que, vendo a moción presentada polo PP, quere remitirse
ó pleno do 27-12-96, cando, discutindo o pleno unha moción do PSOE sobre o ensino público en
Galicia, o Sr. Alcalde "opina que a moción presentada polo Sr. Parajó corresponde a unha
circular que lle pasou o PSOE ós seus representantes nos concellos para que estes a presentasen,
co fin de trasladar á vida municipal debates que teñen outros foros mellores para ser tratados,
como serían o Parlamento de Galicia e as Cortes"; di que tamén a moción que se discute hoxe é
unha circular que lle pasou o PP ós seus representantes nos concellos. Segue dicindo que, na
mesma sesión, el lle respondeu ó Sr. Alcalde "que lle fai gracia que o Sr. Alcalde o acuse de



presentar unha moción que lle pasou o partido, cando el está lendo a resposta que lle dá o seu", e
que, seguindo a mesma liña do Alcalde, el vai le-la resposta do seu partido á moción presentada
polo PP, dicindo: "O Partido Socialista, en tanto que é o único partido de implantación nacional
que participou na elaboración da Constitución española, defendeu a súa aprobación no referén-
dum e segue sendo hoxe o seu firme defensor, quere celebrar co conxunto dos cidadáns o XX
aniversario da Constitución.= A Constitución de 1978 simboliza o fin da dictadura e a recupera-
ción definitiva da liberdade. Liberdade de opinión, de expresión, de asociación, de reunión, de
folga, de manifestación. Liberdade e democracia política que lle devolven ó pobo a soberanía e o
poder para facer de España un estado social e de dereito plenamente democrático.= A Constitu-
ción de 1978 consagra a vontade maioritaria do noso pobo de apostar por un proxecto común no
que, coa dignidade dos homes ceibes, conquiramos cada día un futuro mellor individual e colec-
tivo.= Con ela, España vivíu os vinte anos máis libres e máis prósperos da súa historia. Vinte
anos de democracia, de estabilidade, de recuperación internacional, de modernización, de distri-
bución territorial do poder, de autonomías, de pluralismo de xustiza e de igualdade.= Fai vinte
anos, os socialistas participamos na elaboración da Constitución. Pedímoslles entón ós españois
que a aprobasen cun SI rotundo, cheo de xenerosidade co pasado, cargado de esperanzas para o
noso pobo e para as nosas comunidades.= Próximos a cumprirse vinte anos, seguimos
reivindicando para o noso país ese CREDO COMÚN DEMOCRÁTICO que nos permite aceptar
a recoñecer ó outro como ser distinto, crer na diversidade e no pluralismo, respectar unhas regras
de xogo nas que todo é posible e coas que todo se pode cambiar. Fóra delas, só hai violencia,
opresión, inxustiza.=Hoxe, mirando cara o futuro, os socialistas querémoslles dicir a tódolos
cidadáns e ós pobos de España que con este marco xurídico debemos entrar no século XXI, que
o reto do novo século será asegura-la súa aplicación e profundiza-lo seu desenvolvemento.
Porque aínda que a propia Constitución prevé a súa reforma, os cambios só merecerán a pena se
respectan as súas regras e aumentan o consenso social e político que obtivo a súa aprobación.=
Defender e facer forte a nosa Constitución é facer forte a nosa democracia, é consolida-los
valores de liberdade e progreso, de pluralismo e tolerancia, de xustiza e igualdade que os socia-
listas defendemos en España desde fai máis de cen anos e que hoxe queren e defenden a inmensa
maioría dos españois". Manifesta seguidamente o Sr. Parajó Liñares que está a favor da
democracia en todas partes (tamén no concello, na Xunta e na Deputación), polo que votará a
favor da moción, a ver se o equipo de goberno copia e vota algunha vez a favor dunha moción do
PSOE; e en canto ás enmendas, di que está a favor delas nalgunhas cousas, pero non na división
de España, polo que se absterá na votación da súa inclusión na moción.-------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que tanto a moción como as enmendas teñen cousas boas e
outras non tan boas; en canto á moción, pensa que a Constitución non hai que defendela, que hai
que cumprila, e pregunta por que entón se defende, respondéndose el mismo que porque se fala
de reformala. Di que a moción estaría bastante ben se se lle sacaran algunhas cousas, como por
exemplo o final do apartado c), que debería quedar así: "... ou supoña unha suplantación do
único titular recoñecido do poder constituínte, que é o pobo", e o acordo segundo, que debería
dicir: "Recomendar a tódolos cidadáns dos nosos concellos que se sumen ós actos
conmemorativos que se celebren". En canto ás enmendas, manifesta que o BNG se circunscribe
demasiado a Galicia, que hai outras nacionalidades que é preciso contemplar; que o terceiro
punto lle valería se dixese "Promover un ciclo de conferencias e de debates sobre a historia das
distintas nacionalidades que integran España, coa participación de especialistas na materia e de
destacadas personalidades da cultura". A exposición do Sr. Parajó Liñares parécelle a máis
defensora da actual Constitución, coa reforma da cal estará de acordo cando realmente sexa
necesario. Manifesta que, dado que non se vai poder chegar a un consenso obre a modificación
da moción e a modificación e inclusión das enmendas, a postura do seu grupo vai ser, tanto na
votación dunhas coma da outra, a
abstención.------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo votará a favor da moción e en contra da
inclusión das enmendas.----------------------------------------------------------------------------------------



Sometida a votación a inclusión na moción das enmendas presentadas polo BNG,
obténse un voto a favor, nove en contra e sete abstencións, polo que o pleno do concello acorda
non in- cluílas na
moción.------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén doce votos a favor, un en contra e catro
abstencións, polo que resulta
aprobada.--------------------------------------------------------------------------------------

3.- CONVENIO CONCELLO-DEPUTACIÓN SOBRE REXISTRO  DE EMPRE-
SAS.- Seguidamente dáse conta do expediente que se tramita para adhesión ó convenio da
Exma. Deputación Provincial para o acceso e consulta dos datos obrantes no rexistro oficial de
documentación de empresas contratistas desa Entidade, manifestando o Sr. Secretario que o
acceso a ese rexistro lle aforraría tempo ós funcionarios, e sobre todo ás empresas, á hora de
celebrarse as subhastas, xa que estas non terían que presentar toda a documentación nos
concellos nin aqueles cotexala, porque cunha chamada á Deputación esta remitiría por fax unha
certificación e bastaría con iso.--------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón pregunta quen será entón o responsable se as empresas non son solventes, se
será a Deputación ou o concello, e o Sr. Secretario respóndelle que o rexistro de empresas leva a
documentación (responde de se unha empresa pode concorrer, pola súa calificación, a determina-
da obra, de se ó día 1 de xaneiro non tiña débedas coa Seguridade Social, etc.), pero da solvencia
responde o aval que a empresa segue tendo obriga de presentar no concello para cada obra; o Sr.
Tallón pegunta de novo de quen será a responsabilidade se a empresa non é solvente, xa que a
Deputación certificará unha vez ó ano e as circunsatancias da empresa poden cambiar despois do
1º de xaneiro; o Sr. Alcalde respóndelle que non cre que o responsable sexa ninguén máis que a
propia empresa e que cre que o rexistro de empresas ten unha función informativa, e o Sr. Secre-
tario respóndelle que os datos que teña a Deputación serán referidos ó 1º de xaneiro de cada ano,
pero que non emitirá a certificación nesa data, senón cando se lle solicite, e supón que levará
algún tipo de control sobre as empresas; o Sr. Mallo González opina que o que fará o rexistro de
empresas será certificar que a empresa ten correcta determinada documentación (clasificación,
etc.), pero que o resto da documentación terá que seguir presentándoa a empresa no concello. O
Sr. Secretario manifesta que esta documentación é para a adxudicación previa, pero que despois
a empresa adxudicataria terá que presentar documentación, pero non as demais empresas que
concorran, que antes tiñan que presentala igual. O Sr. Tallón Rego manifesta que votará a favor
neste asunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os Sres. Otero Cepeda, Gacio Tarrío e Parajó Liñares manifestan que os seus grupos
tamén votarán a favor, dicindo este último que lle parece ben este rexistro porque as empresas
teñen que presentar documentación, como o concello ten a obriga de pedila, anque nalgún caso
seguramente non se fará.----------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------------
1º.- Aproba-la adhesión do concello de Teo ó Rexistro oficial de documentación de

empresas contratistas da Deputación da Coruña e de acordo coa Ordenanza publicada no Boletín
Oficial da Provincia nº 64, de 20 de marzo de 1998.-------------------------------------------------------

2º.- Aproba-lo clausulado do convenio de adhesión ó Rexistro de documentación de
empresas contratistas da Excma. Deputación da Coruña, que consta no
expediente.------------------

3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para a
sinatura do citado convenio.------------------------------------------------------------------------------------



4.- CONVENIO PARA A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE INFORMACIÓN Ó
CIDADÁN.- Seguidamente dáse conta do expediente que se tramita para a adhesión deste
concello ó convenio de colaboración entre a Consellería da Presidencia e Administración Pública
e a FEGAMP para a implantación e desenvolvemnte dos servicios informáticos e de telecomuni-
cacións de información ó cidadán, o Sr. Alcalde manifesta que, en resume, do que se trata é de
crear unha oficina de información, o que considera que é un ben para os veciños.--------------------

O Sr. Tallón Rego pregunta se esa oficina sería a maiores das que hai no concello, e o Sr.
Alcalde respóndelle que en principio non, que ese labor desenvolveríao un dos funcionarios que
hai na actualidade. O Sr. Tallón manifesta que votará a favor neste asunto.----------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que se trata dun convenio coa Consellería, pero que por
detrás seguro que hai unha empresa que subministra o hardware e o software, e non sabe se esa
empresa é de suficiente garantía; o Sr. Alcalde respóndelle que ignora este tema. O Sr. Otero
Cepeda manifesta que a cláusula 6ª do convenio fala dun Pentium 100, que na actualidade está
obsoleto, e de Windows 95, cando xa se está traballando con Windows 98; di que isto está bas-
tante desfasado, e pide que a empresa que subministre os equipos traia unhs máis actualizados. O
Sr. Mallo González manifesta que ese equipo actuará como un "terminal tonto", que accederá ás
bases de datos do concello, polo que non necesita moita memoria, e o Sr. Secretario di que os
equipos non os subministra ninguén, que según a cláusula 6ª "o concello se compromete a adqui-
ri-los equipos informáticos necesarios" e dá as definicións mínimas necesarias para o servicio. O
Sr. Otero Cepeda pide que se compren equipos e software modernos, e o Sr. Alcalde respóndelle
se procurará que sexa o mellor.--------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares opina que con este convenio se pretende acerca-la Administración ós
cidadáns, e que a Xunta e a Deputación admitirán documentación dirixida ós concellos; non cre
que a implantación deste servicio obrigue a aumenta-lo persoal do concello, e pide que se com-
pren equipos informáticos suficientes para levalo a cabo. O Sr. Alcalde respóndelle que el tam-
pouco cre que haxa que aumenta-lo persoal do concello para implantar este servicio, alomenos
de momento, e o Sr. Secretario manifesta que por agora este servicio non é coñecido polos
cidadáns, pero que nun futuro próximo será moi
usado.---------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta se o servicio de atención ó cidadán é o denominado "portelo
único", e o Sr. Secretario respóndelle que si; o Sr. Gacio manifesta que en principio veo ben,
como servicio ó cidadán, e pregunta que función terá; o Sr. Secretario respóndelle que sobre todo
recepción de documentación, e o Sr. Alcalde dille que as funcións do servicio estarán de acordo
co que diga a Xunta; o Sr. Mallo González respóndelle que o equipo actuará como unha terminal
tonta para acceso a datos. O Sr. Gacio pregunta se se poderán rexistrar de entrada documentos
dirixidos á Xunta, e o Sr. Mallo González respóndelle que si. O Sr. Gacio pregunta se se estudiou
o custo dos equipos, persoal, etc., e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non se pedíu
ningún presuposto dos equipos, e que o persoal será algún dos auxiliares subvencionados pola
Consellería de Familia, etc. O Sr. Gacio Tarrío pregunta se se pedirá algunha subvención para
compra dos equipos, xa que a Xunta non os subministrará, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso se
verá sobre a marcha, segundo as convocatorias de subvencións que vaian saíndo e se algunha se
axusta a estas necesidades, pero que de momento o concello só ten que acordar, de se-lo caso,
adherirse ó convenio.--------------------------------------------------------------------------------------------

Sometido este asunto a votación, o pleno do concello, por unanimidade dos dezasete
membros que o compoñen, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-la adhesión do concello de Teo ó convenio de colaboración para a
implantación e desenvolvemento dos servicios informáticos e de telecomunicacións para
información ó cidadán.------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Aproba-lo clausulado do convenio remitido pola Consellería da Presidencia e
Administración Pública, que consta no expediente.--------------------------------------------------------

3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para a
sinatura do citado convenio.------------------------------------------------------------------------------------



5.- PLAN 2000 BAIXAS.- Dada conta do expediente que se tramita para inclusión de
obras no Plano 2000-Baixas correspondente ó exercicio de 1998, segundo as bases reguladoras
publicadas pola Excma. Deputación Provincial no B.O.P. nº 250, de 31-10-98, o Sr. Alcalde
manifesta que a este concello lle corresponden 11.000.000 pts., que pode gastar libremente en
obras, equipamentos, vehículo, etc., e que o equipo de goberno considera conveniente investilos
na construcción do muro do campo da festa de Vilariño e ampliación e afirmado das pistas de
Monte a Sisto e de Vilar de Calo a Lamas, aumentándolle un metro de largura a estas vías; di
tamén que pensa que van dar axiña eses cartos.-------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non estivo na sesión da Comisión de Urbanismo e
Obras, pero que votará en contra neste asunto porque non se fai, con estes cartos, ningunha obra
na súa zona.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda pregunta se este Plano é distinto do Plano 2000 de recuperación da
arquitectura popular, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que son cartos provintes das baixas na
adxudicación de obras; o Sr. Otero Cepeda manifesta que lle parecen necesarias as obras de am-
pliación das pistas, pero non así a do muro de Vilariño, que tampouco estivo na sesión da Comi-
sión informativa, e que polo tanto a súa postura neste asunto será a abstención.----------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que na sesión da Comisión de Urbanismo e Obras se falou
de tres obras e agora fálase soamente de dúas, e o Sr. Alcalde respóndelle que se está a falar
igualmente de tres obras, porque a ampliación das pistas está contemplada en dous proxectos
diferentes, un de Vilar de Calo a Lamas e outro de Monte a Sisto, ademais do do muro de Vilari-
ño, xa que as bases reguladoras do Plano non permite que as obras excedan de 5.000.000 pts. O
Sr. Gacio Tarrío pregunta se eses cartos chegan para face-las tres obras, e o Sr. Alcalde respón-
delle que o que pretende nas ampliacións de pistas é soamente colle-lo metro de terreo de amplia-
ción e asfaltalo, e posteriormente, se dá tempo dentro desta lexislatura,  intentará botarlle unha
capa de aglomerado ou de asfalto a toda a pista. O Sr. Gacio Tarrío pregunta se a pista de Lamas
que se pretende ampliar chega ata Vilar de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que ata abaixo da
Peugeot. O Sr. Parajó Liñares manifesta que cando aparecen algúns cartos a maiores sempre se
invisten nun sitio determinado; que o Sr. Alcalde dixo que ía terminar Cacheiras e despois
compensar ó resto das parroquias máis desfavorecidas, pero que ó final os cartos seguen indo
para Cacheiras cando hai obras noutros sitios que son máis necesarias. Opina que non é ben
arranxar esas pistas, xa que se van construír 160 chalets nesa zona e os camións estragarán as
pistas que agora se arranxen.-----------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que lle parecería mellor meter eses cartos en rematar obras
que xa están comezadas, como por exemplo a estrada de Vilar de Calo, á que se lle daría un bo
empuxón con eses cartos; pregunta cando se van quita-los postes da luz nesa vía. O Sr. Alcalde
respóndelle que se reuníu cos enxeñeiros e co xefe de FENOSA en Santiago, e este quedou en
saca-los postes,e que no sentir do equipo de goberno está rematar esa obra; o Sr. Gacio Tarrío
dille que si, que estará no sentir do equipo de goberno, pero que a cuestión é se se pode facer, e o
Sr. Alcalde respóndelle que a esa obra 11.000.000 pts. non lle fan nada, e que se está pendente
dalgún plan, así como dalgún permiso que falta. O Sr. Gacio Tarrío pregunta polo importe das
obras, e o Sr. Secretario respóndelle que é 3.715.838 pts. o do muro de Vilariño, 3.768.376 pts. o
da pista de Monte a Sisto e 3.515.786 pts. o de Vilar de Calo a Lamas. O Sr. Gacio Tarrío
pregunta se tamén hai postes no tramo que se vai ampliar nestas pistas, e o Sr. Alcalde
respóndelle que si. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o seu grupo vai apoiar este tema, que se vai
fiar unha vez máis do Sr. Alcalde a ver se dá rematado a obra de Vilar de Calo antes de que
finalice a lexislatura. Cre tamén que a obra do muro de Vilariño non é urxente, o Sr. Alcalde



respóndelle que a queren os veciños e a dona dos terreos veu ó concello e asinou a cesión; o Sr.
Gacio Tarrío dille que tamén os veciños doutras parroquias queren que se lle fagan obras.---------

O pleno do concello, por quince votos a favor, un en contra e unha abstención, sendo o
número legal e de asistentes o de dezasete, acorda:--------------------------------------------------------

1º.- Participar no Plano 2000-Baixas, anualidade de 1998, da Excma. Deputación Provin-
cial da Coruña, as bases do cal se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitando a realización
dos investimentos que a continuación se indican, que serán financiados integramente pola Depu-
tación:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.000.000                                          TOTAL

3.515.7863.- Ampliación e afirmado de pista de Vilar de Calo a Lamas

3.768.3762.- Ampliación e afirmado de pista de Monte a Siso
3.715.8381.- Construcción de muro de mampostería en Vilariño

PRESUPOSTO  (Pts)DENOMINACIÓN

2º.- Aproba-los correspondentes proxectos técnicos das obras citadas.------------------------
3º.- Declarar que o concello conta cos terreos necesarios para a execución das obras e que

ten resolto todo o relacionado coas autorizacións administrativas e coas concesións que sexan
necesarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Solicitar da Excma. Deputación a delegación da contratación e da execución das
obras, para o que conta cos medios necesarios, debendo entenderse aceptada esta delegación no
caso de que efectivamente se produza.-----------------------------------------------------------------------

5º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a execución de todo o relacionado
co presente acordo.----------------------------------------------------------------------------------------------

6.- RATIFICACIÓN NA FINANCIACIÓN DO PLANO ADICIONAL Ó P.O.S.
-1998.- Dada conta de circular remitida pola Excma. Deputación Provincial sobre contratación
das obras incluídas no Plano provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia
municipal e rede viaria local adicional 2/98, o Sr. Secretario manifesta que cómpre que o concello
preste aprobación ó financiamento da obra "Saneamento en Calo", a cal está feita e pendente de
certificar, e o Sr. Castroagudín Valladares manifesta que esa obra é o saneamento que se fixo
detrás do Bariloche.-------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que votará a favor neste asunto.-----------------------------------
O Sr. Otero Cepeda manifesta que se trata dun aumento de obra, e o Sr. Secretario res-

póndelle que non, que soamente se trata de ratificarse no financiamento da obra que se fixo. O
Sr. Otero Cepeda manifesta que votará a favor neste asunto.---------------------------------------------

Os Sres. Parajó Liñares e Gacio Tarrío manifestan que os seus grupos votarán tamén a
favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos seus membros, acorda prestarlle a súa aproba-
ción ó financiamento da obra "Saneamento en Calo", segundo consta na circular da Excma.
Deputación Provincial nº 11534 de saída, de data 02-11-1998,  con número 2554 de rexistro de
entrada deste concello, de data 06-11-98.--------------------------------------------------------------------

7.- RÉXIME DE TAXAS E PREZOS  PÚBLICOS.- Visto o expediente relativo á
Ordenanza de normas xerais para o establecemento e esixencia de prezos públicos, dáse conta do
dictame favorable emitido pola Comisión de Facenda e dos informes de Secretaría e de Interven-
ción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trala ampla lectura do contido das citadas normas, e atopándoas adaptadas ós preceptos
legais vixentes que regulan os prezos públicos, e sendo conveniente para os intereses municipais,
tras deliberación e por unanimidade dos dezasete membros que o compoñen, o pleno deste
concello acorda:--------------------------------------------------------------------------------------------------



1º.- Aprobar inicialmente as normas xerais para o establecemento e esixencia de prezos
públicos, na forma en que foron redactadas e segundo consta no expediente.--------------------------

2º.- Que, de conformidade co artigo 49 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime Local, se abra un período de información pública e audiencia ós interesados de trinta
días para a presentación de reclamacións e suxerencias.---------------------------------------------------

3º.- Posteriormente se someterá de novo a este pleno para a súa aprobación definitiva, se
procedese.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.



  
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CON- CELLO

 QUE TIVO  LUGAR O DÍA 21 DE DECEMBRO  DE 1998.-----------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte-
ún de decembro de mil novecentos noventa e oito.-

Sendo as dezanove horas, e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o ple-
no do concello, con asistencia de quince dos seus
membros, sendo o número legal o de dezasete , a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este día.----------------------------------------------------

Escusaron a súa asistencia os con-
celleiros D. Manuel R. Cajaraville Campos e D.
Antonio Seoane Blanco.--------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da Corpo-
ración, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde
dá conta da paralización, o día 12-11-98, da obra
que realiza D. José Darriba Rodríguez en Vilano-
va-Recesende, consistente na construcción dun
valado e plantación de árbores sen garda-la distan-
cia regulamentaria á vía pública e sen a correspon-
dente licencia municipal.--------------------------------

Seguidamente pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte
-------------------------------------------------------------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR..- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que no punto 2, despois da frase "Manifesta seguidamente
o Sr. Parajó Liñares que está a favor da democracia en todas partes (tamén no concello, na Xunta
e na Deputación), polo que votará a favor da moción", debe dicir "a ver se o equipo de goberno
copia e vota algunha vez a favor dunha moción do PSOE".-----------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda aproba-lo antedito borrador,
unha vez realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.-----------------

A continuación, o pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda declarar de
urxencia e incluír na orde do día o punto seguinte:---------------------------------------------------------

2.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE  SOBRE AXUDA ÓS DAMNIFICADOS POLO
FURACÁN MITCH .- O Sr. Secretario dá lectura á moción presentada polo portavoz do grupo
municipal do PSdeG-PSOE en data 18-12-98, que copiada literalmente di o que segue:-------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
D. Manuel J.L. Pereira Suárez
D. Manuel Mata Iglesias
D. Julio Gacio Tarrío
D. Martín José Noriega Romaguera
Dª Mª Carmen Casal Nogueira
D. F. Manuel Parajó Liñares
D. Pedro R. del Árbol Amo
D. Xosé Luis Otero Cepeda.
D. Manuel Tallón Rego
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



"O grupo municipal socialista (PSdeG-PSOE) no concello de Teo, a través do seu porta-
voz D. F. Manuel Parajó Liñares, e de acordo co disposto no Regulamento orgánico vixente,
presenta ante o pleno da corporación municipal esta moción, baseada nos motivos e considera-
cións seguintes:= Os lamentables sucesos e traxedias ocasionadas polo furacán Mitch ós diversos
pobos de Iberoamérica foi unha terrible desgracia, á que responderon urxentemente coa sua
axuda humanitaria e económica diversos organismos públicos, así como particulares e organiza-
cións non gubernamentais.= Por este motivo é polo que o grupo municipal socialista presenta a
seguinte moción ante esta corporación para que se tome o seguinte acordo de resolución:= Que
os ingresos a percibir por tódolos concelleiros de Teo correspondentes ó próximo pleno, así
como unha aportación económica de 500.000 pts. por parte do concello, sean destinados
urxentemente ós necesitados deses países.".-----------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego maniféstase a favor da moción, puntualizando que cómpre buscar unha
canle adecuada para facer chegar ese diñeiro ó seu destino e que sexa ben investido.----------------

O pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda destina-los cartos que
debían percibi-los presentes pola asistencia a este pleno, mais unha aportación de 500.000 pts. do
presuposto municipal, a axuda ós damnificados polo furacán Mitch, entragándollos para este fin
á O.N.G. "Médicos sin fronteras".-----------------------------------------------------------------------------

3.- ROGOS  E PREGUNTAS .- Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Tallón Rego, e:--
1) Manifesta que o día 11 dos actuais presentou un escrito sobre erros na toponimia da

sinalización do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que a empresa que fixo ese traballo foi
contratada pola Deputación, e que lle consta que efectivamente hai varios erros, a pesares de que
se lle deu unha copia do D.O.G. que insire a toponimia do concello e mesmo se lle corrixiron os
borradores nas oficinas municipais, pero que un directivo da empresa falou cos técnicos e vanse
corrixi-los erros existentes. O Sr. Tallón Rego pide que se obrigue a corrixilos antes de recibi-la
obra, e o Sr. Parajó Liñares di que tamén hai erro no nome da aldea de Vilaverde, que agora se
escribe Vila Verde; o Sr. Alcalde respóndelle que ese non é un erro, que no D.O.G. figura o nome
escrito en dúas verbas separadas e que no ano 1991, cando se aprobou a toponimia, houbo un
prazo de reclamación, unha vez rematado o cal non se pode cambiar ningún nome; di que o
mesmo lles pasou ós veciños de Bamonde, que incluso aportaron documentación antiga no que o
lugar figuraba como Vaamonde, pero fixérono fóra de prazo e non tivo remedio.--------------------

2) Manifesta que o mesmo día 11-12-98 presentou outro escrito no que solicita
información sobre a concentración parcelaria dos montes das parroquias de Luou, Rarís e
Lampai, xa que ten noticias extraoficiais de que hai unha pequena probabilidade de que comecen
os trámites; o Sr. Alcalde respóndelle que leva loitado moito para que boten para diante a
concentración do monte nas parroquias que faltan e que a documentación está en Concentración
desde o ano 1992 sen que lle tocasen, porque o Conselleiro non é partidario de concentra-lo
monte mentres haxa labradío sen concentrar. O Sr. Tallón Rego manifesta que ten noticias de
que queren que se lles mande un escrito solicitando a concentración do monte, e o Sr. Alcalde
res- póndelle que non necesitan un escrito para saber que o concello quere que a fagan, porque el
está continuamente pedíndoo. O Sr. Tallón Rego manifesta que, segundo a información que ten,
só con que o concello se solidarizase poderían comezar agora a concentración de Luou, Rarís e
Lampai, e o Sr. Alcalde repítelle que as está pedindo case tódolos días, e tamén as de outras
parroquias (Lucí, Vilariño, Oza, Bamonde, Teo...) O Sr. Tallón Rego manifesta que, se a Xunta
fixe- se número, vería que case lle sae rendible face-la concentración dos montes, a pesares do
que custa, porque aforraría moitos cartos na loita contra os incendios forestais; o Sr. Alcalde dille
que había uns presupostos, que ían a 23.666.720 pts., pero que agora están desfasados, e que
pensa que van incluír a concentración desas parroquias a primeiros de ano.---------------------------

Toma a continuación a palabra o Sr. Otero Cepeda, e:--------------------------------------------
1) Pregunta, en relación coa 2ª fase do abastecemento de auga, se se comezaron a dar

enganches a particulares, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que moitos, aínda que non lle pode
dicir en que zonas concretamente; o Sr. Mallo González informa de que, segundo o último infor-



me de Aquagest, no terceiro trimestre deste ano se fixeron máis de duascentas conexións. O Sr.
Otero Cepeda pregunta se o concello non leva control disto, e o Sr. Mallo González respóndelle
que Aquagest cobra as cotas de enganche e llas ingresa ó concello. O Sr. Alcalde di que fai uns
días a Comisión de Goberno acordou facer unha desviación da tubería da auga cara a Solláns e
arredores a fin de non ter que subila á Póboa (o que gasta enerxía) e volvela a baixar; que a pre-
sión non era suficiente para bombear a Vilar de Calo e Milladoiro, pero polo menos conséguese
aforrar no abastecemento a eses outros lugares que quedan máis baixos.-------------------------------

2) Pregunta cando van comezar a funcionar os saneamentos pequenos que se foron
facendo en diversos lugares, e o Sr. Alcalde respóndelle que comezan a funcionar desde que a
empresa instala a depuradora, a excepción dos que se fixeron con cargo a plans provinciais que,
ó facerse o número de metros ata onde chegan os cartos, terán que esperar a que se poida face-lo
resto que falta; que Lampai, Bamonde, Oza, San Domingo e Cornide xa poden enganchar ó
saneamento, senón tódolos veciños alomenos unha gran parte, pero que hai empresas que están
traballando no concello que ofertaron facer determinado número de metros de saneamento onde
quixese o concello (unhas ofertaron 1.000 metros, outras 500...) e así xuntáronse sobre 6 ou 7
km. de tubería, que se van aproveitar en primeiro lugar para sitios como Oza ou Lampai onde só
faltan cachiños pequenos de rede para que poidan conectarse tódolos veciños. O Sr. Otero
Cepeda manifesta que esta é a primeira noticia que ten de que estea funcionando o alcantarillado
de Cornide, e di que se puido poñer un bando informativo; o Sr. Alcalde respóndelle que xa se
puxo, pero que se o Sr. Otero Cepeda o considera necesario non hai inconveniente en poñer
outro; este pide que se faga, e pregunta onde hai que solicita-lo enganche, e o Sr. Alcalde
respóndelle que na oficina que Aquagest ten no centro comercial dos Tilos, ou tamén nas oficinas
municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta por canto tempo vai haber que utilizar aínda o vertedeiro de Luou, e o Sr.
Alcalde respóndelle que o persoal da Consellería de Medio Ambiente xa fixo as calas para a
clausura, e que agora están co proxecto; que hai dúas empresas que quedaron de dar ideas para
ver en canto sae o custo anual de recollida selectiva, limpeza periódica de viais, etc., mesmo o
traslado á planta de SOGAMA, pero que aínda non contestaron, aínda que parece ser que sae
bastante caro, máis de 40 millóns ó ano. O Sr. Otero Cepeda pregunta se se están controlando os
verquidos que realizan particulares ou empresas no vertedeiro, e o Sr. Alcalde respóndelle que o
único control que hai é o dos compañeiros que ven depositar lixo alí e anotan as matrículas dos
vehículos, pero que cre que esta situación vai durar só uns poucos meses máis. O Sr. Otero
Cepeda pregunta se funciona a recollida de papel, e o Sr. Alcalde respóndelle que tiña contactos
cunha empresa, pero esta cerrou ó día seguinte de falar con el; que sen embargo a recollida de
vidro está funcionando bastante ben, que só ten un problema, e é que hai algúns contedores colo-
cados que a empresa non sabe deles, por eso non os baleiran, pero avísaselle, díselle onde están e
recollen o vidro bastante rapidamente; di tamén que o contedor de papel dos Tilos houbo que
balei- ralo e queimalo, porque estaba a tope e non había quen recollera o papel. O Sr. Otero
Cepeda manifesta que a reciclaxe é unha actividade pouco rendible, pero que hai algunha
empresa que se dedica a iso.-----------------------------------------------------------------------------------

4) Manifesta que o concello lle mandou unha copia do DOG sobre convocatoria de
subven- cións da Consellería de Cultura, e esta sérvelle de exemplo para demostrarlle ó equipo de
goberno que as institucións públicas que dan cartos funcionan cun regulamento para
adxudicalos; que este concello debería ter tamén un regulamento para o outorgamento de
subven- cións. O Sr. Alcalde respóndelle que quizais algún día se faga, pero que de momento o
criterio do equipo de goberno é concede-las subvención co mesmo sistema que se viña
utilizando.-------------



5) Pregunta cantos membros da corporación foron a Arxentina, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non recorda cantos, que do equipo de goberno foron case todos. O Sr. Otero
Cepeda pregunta canto lle custou ó concello esa viaxe, e o Sr. Alcalde respóndelle que o único
que pagou o concello foron unhas metopas que se lle entregaron a autoridades, xa que o cruceiro
foi pagado por outros organismos oficiais e o resto dos regalos que se fixeron pagáronos os
propios membros da Corporación do seu bolso. O Sr. Otero Cepeda pregunta canto se gastou na
festa do Magosto que se celebrou en Madris, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste
momento, que recorda que había que paga-los autobuses para a banda, o regalo que se fixo á
xente de alí, unha estatuiña, as dietas do alcalde e non sabe se o hotel dos músicos (cre que non);
tamén se deron uns cartos (que os puxo el do seu bolso) para que estes puidesen ir ó parque de
atraccións, e pagáronselle a el as súas dietas; que pode quedar algo sen dicir, pero que non
recorda nada máis neste momento. O Sr. Otero Cepeda pregunta a cantos comensais invitou o
concello o día do San Martiño, e o Sr. Alcalde respóndelle que ignora o número de persoas que
eran, pero que invitou, entre outros, ós membros de Protección Civil que colaboraron no
desenvolvemento da festa, ó persoal do concello que estivo traballando alí ese día, ós
concelleiros, ó Delegado Provincial de Agricultura da Xunta de Galicia, a alcaldes de concellos
limítrofes, ó Sr. Touceda e señora, a xente do Centro Galego de Bos Aires e a D. Manuel Torres
Carballal. O Sr. Otero Cepeda manifesta que non se refería ó persoal que estivo traballando,
senón a invitados do Sr. Alcalde, e este respóndelle que cre que en total serían entre 50 e 80
persoas. O Sr. Otero Cepeda pregunta canto custou a comida, e o Sr. Alcalde respóndelle que o
ignora, posto que aínda non pasaron a factura. O Sr. Otero Cepeda manifesta que está ben
paga-la comida de D. Manuel Torres Carballal, que ten escasos recursos económicos, pero que lle
parece mal que se usen os cartos públicos para pagarlle a comida a uns cantos políticos e a outra
xente que ten cartos para pagala do seu bolso; o Sr. Alcalde respóndelle que se o invitan a unha
festa noutro concello ou noutro país el ten que
corresponder.---------------------------------------------------

Seguidamente toma a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:--------------------------------------------
1) Pídelle ó Sr. Alcalde que apoie, dentro do plano 2000, o desvío da estrada de

Ramallosa á Casalonga na zona da canteira, do que fixo o proxecto a Deputación, e o Sr. Alcalde
respóndelle que o concello non ten nada que ver nesa obra, xa que a van facer entre a Deputa-
ción e Estructuras Agrarias. O Sr. Parajó Liñares manifesta que lle dixeron que se o concello o
solicita esa obra podería ser incluída no plano 2000, e o Sr. Alcalde respóndelle que as obras do
plano 2000 para este concello xa foron solicitadas, e esa non figura entre elas. O Sr. Parajó pide
que se solicite, e o Sr. Alcalde respóndelle que o problema que había con esa obra, polo que non
se fixo antes, era facer unha rotonda, xa que o concello quería facer un entronque pola zona do
Espiño e o MOPT non deixa facer entronques, e vaise facer unha rotonda na zona da
marmorería, e aproveitar para face-la estrada con máis largura da que tiña. O Sr. Parajó manifesta
que parece ser que a Deputación está esperando o apoio do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle
que o que está esperando é a poder face-la obra, polo tema do MOPT, e que parece ser que se vai
comezar no próximo ano; que cre recordar que había tamén un problema co desnivel da pista, xa
que a porcentaxe era demasiado alta para que a aprobaran. O Sr. Parajó manifesta que espera que
se apoie este tema.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2) En canto á masa común de Chaves, que lle dixeron que xa estaba medida, manifesta
que o lindante estáa absorbendo, e que o que ese señor debe facer, se lle interesa a finca, e soli-
citar que o concello lla permute; o Sr. Alcalde respóndelle que cre que o aparellador municipal e
mailo périto Sr. Naveira foron medir esa finca, pero que toma nota e mandará ós obreiros muni-
cipais a delimitala correctamente.-----------------------------------------------------------------------------

3) Manifesta que en Feros hai algún tramo sen alumado e con grandes baches na calzada
da pista, e pide que se arranxen estas deficiencias; o Sr. Alcalde respóndelle que xa coñecía o
problema, e que toma nota para mandar que a bacheen urxentemente.----------------------------------



4) Pregunta se están aprobadas as obras de infravivenda solicitadas para 1997, e o Sr.
Alcalde respóndelle que a Consellería pedíu máis documentación, que lle foi remitida, e que cre
que si están aprobadas.------------------------------------------------------------------------------------------

5) Pregunta se se van arranxa-las beirarrúas da Casalonga, e o Sr. Alcalde respóndelle que
si, que se van arranxar esas e tamén as doutros lugares; que había oito obreiros e agora
conseguíronse catro máis; que están traballando nos camiños dos Tilos, e cando rematen esa
obra irán face-las
beirarrúas.-----------------------------------------------------------------------------------------

6) Pregunta polo tema dos enganches da auga de Vilar de Calo, que o Sr. Alcalde quedara
de mirar, e este respóndelle que toma nota para facelo, pero que quizais sería importante
aproveitar cando Concentración parcelaria abrira a pista, para mete-los tubos por ela; que hoxe
mismo, tamén, lle dixo ó aparellador municipal que falase co enxeñeiro de Concentración para
ver de uni-la pista de Vilar de Calo con Ames, a fin de que os coches saian directamente á
rotonda do Milladoiro, evitando os atascos que se producen no semáforo da saída
actual.-----------

7) Pide novamente copias dos contratos de Aquagest, limpezas e conservación de
alumados, e o Sr. Alcalde respóndelle que o Sr. Secretario estáos buscando, porque non sabe
onde están, xa que os gardara o anterior Secretario.--------------------------------------------------------

8) Pregunta por que o Sr. Mirás leva tres anos sen cobra-lo aumento do IPC do seu
contrato, e o Sr. Alcalde respóndelle que tiña que presentar cada ano un escrito solicitando ese
aumento e non o fixo nunca; o Sr. Parajó Liñares respóndelle que é obriga do concello pagarllo,
non do Sr. Mirás solicitalo.-------------------------------------------------------------------------------------

9) Pregunta canto custou a revista que se imprimíu recentemente, dos concellos de Vedra,
Boqueixón, Ames de Teo, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non custou nada; que
non sabe como foi financiada, probablemente con publicidade, e que quizais pidan unha
aportación en concepto de publicidade do
concello.---------------------------------------------------------------------

10) Pregunta sobre o programa que ten contratado este concello na cadea COPE, e o Sr.
Alcalde respóndelle que se trata basicamente de publicidade, anuncios institucionais e promoción
do concello. O Sr. Parajó pregunta se o paga o Sr. Alcalde do seu bolso, e este respóndelle que
non, que se paga con cartos do concello. O Sr. Parajó pregunta se tódolos concelleiros poden
intervir nese programa, e o Sr. Alcalde respóndelle que non, que só pode intervir el. O Sr. Parajó
manifesta que non está de acordo en que se gasten 300.000 pts. en seis meses para ese fin, e o Sr.
Alcalde respóndelle que eses cartos van ben empregados, xa que é publicidade para o concello.---

11) Pregunta por que a Comisión de Goberno aprobou unha certificación do saneamento
de Cornide por importe de 7 millóns de pesetas cando o límite que por lei ten fixado para os
pagos é de 5 millóns, e o Sr. Alcalde respóndelle que esa obra foi sacada a concurso e que a
empresa adxudicataria incorreu en baixa temeraria, e que despois refusou face-la obra porque lle
saía moita pedra ó excavar e encarecíaselle o custo, polo que houbo que darlla á seguinte empre-
sa que máis baixo licitou. O Sr. Parajó Liñares opina que a Comisión de Goberno non pode
aprobar unha obra dese importe, e o Sr. Alcalde respóndelle que si pode, que está mal informado,
pero que se o considera conveniente pode recorrer este tema pola vía xudicial.-----------------------

12) Pregunta polas obras do centro sociocultural, e o Sr. Alcalde respóndelle que se
puxeron as ventás porque había 5 millóns concedidos, e que cre que para o próximo ano hai
concedidos outros 15 millóns. O Sr. Parajó Liñares pregunta cantos cartos se recibiron, e o Sr.
Alcalde respóndelle que neste momento non ten datos. O Sr. Parajó manifesta que o día 27 de
novembro presentou un escrito pedindo datos sobre este tema e preguntando por que se retrasou
a construcción do centro ,e aínda non se lle deron, e o Sr. Alcalde respóndelle que a obra se



retrasou debido ás negociacións que comezara a anterior corporación para conseguir 1.000 m2 de
terreo onda a casa do concello para construí-lo centro, e que precisamente por esa demora se
perdeu unha anualidade de convenio; que o Sr. Secretario está buscando os datos e que se lle
responderá tan pronto os teña. Este manifesta que xa ten os datos das cantidades aportadas pola
Xunta, pero que lle faltan os da Deputación. O Sr. Parajó Liñares pide que se lle responda o antes
posible.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Pregunta por que o concello contratou a oito persoas para face-lo servicio de axuda a
domicilio, cando o pleno acordara contratarllo a unha cooperativa, co que se perdeu unha
subvención de 2 millóns de pesetas que daban para este servicio, e o Sr. Alcalde respóndelle que
conseguíu unha subvención da Consellería de Familia que ven en tres bloques: un para contratar
catro albaneis e catro peóns durante catro meses, outro para contratar oito animadores deportivos
durante o mesmo período e outro para contratar oito persoas para a axuda a domicilio, tamén por
catro meses, e que a oficina de colocación mandou a relación de xente en paro, da que se elixiron
persoas deste concello. O Sr. Parajó pregunta por que ós dous días da contratación houbo que
escoller outras dúas persoas, e o Sr. Alcalde respóndelle que foi porque dúas das persoas elixidas
para o servicio de axuda a domicilio renunciaron ó traballo, debido a que non tiñan medio de
transporte para desprazarse ás casas dos beneficiarios, e que de todos modos as bases para a
contratación da cooperativa xa están feitas e preparadas para levar a un próximo pleno, xa que a
contratación destas persoas é soamente por catro meses. O Sr. Parajó Liñares manifesta que
houbo tempo de sobra para face-las bases da contratación da cooperativa, contratala e poñer a
funciona-lo servicio, xa que o acordo plenario foi adoptado fai seis meses, e que desde entón ata
agora houbo xente que solicitara a axuda a domicilio e estaba sen ela esperando a que se contra-
tara, e o Sr. Alcalde respóndelle que durante ese tempo se estiveron facendo as bases e ultimando
todo o procedemento.-------------------------------------------------------------------------------------------

14) Manifesta que o contedor de vidro que está colocado onda "Casa Braulio", en Bal-
caide, está cheo a tope e con botellas fóra, e non o baleiraron; o Sr. Alcalde respóndelle que toma
nota e que o mirará.----------------------------------------------------------------------------------------------

15) Pregunta polo tema dos postes que hai colocados nunha casa de Francos, e o Sr. Cas-
troagudín Valladares respóndelle que o dono da casa quere vendela (só lle falta unha certifica-
ción do Rexistro para ultima-la venda) e tan pronto formalice o alleamento quitará os postes.-----

16) Manifesta que a directiva do novo cemiterio de Luou presentou no concello a solici-
tude de declaración de utilidade pública (que esperaba que se incluíra neste pleno, pero non foi
así); cre que se se enfoca o tema dándolle para adiante a un dos dous cemitarios acabaríase o
problema e se aforrarían cartos en avogados, que son caros. O Sr. Alcalde respóndelle que o
expediente de declaración de utilidade pública necesita conter determinada documentación, pero
que se traerá ó pleno en canto se poida.----------------------------------------------------------------------

17) Pregunta se este concello terá o servicio de bombeiros compartido con Santiago, e o
Sr. Alcalde respóndelle que o terá mancomunado con Santiago ou con outro concello limítrofe
que o teña, xa que este concello carece dunha leira axeitada para poñe-los bombeiros e Protec-
ción Civil, que sería o ideal, e que se neste mandato non dá tempo de conseguir dalgún modo o
servicio de bombeiros, xa o fará a próxima corporación; que quizais haxa que compartilo co con-
cello ou grupo de concellos que diga a Deputación.--------------------------------------------------------

18) Pregunta se se solicitou algunha subvención para obras na casa do concello, e o Sr.
Alcalde respóndelle que neste momento non ten datos, que iso sábeo o aparellador municipal;
que as obras que se están levando a cabo estánas facendo os alumnos da escola-obradoiro, e que
o concello soamente paga os materiais.----------------------------------------------------------------------

19) Manifesta que coñece a existencia dun escrito presentado por Dª Dolores Cabanas
recorrendo a resolución que lle denegou a axuda para libros de texto, e o Sr. Alcalde respóndelle
que houbo varias protestas e a asistente social e o encargado da oficina de cultura están estudian-
do o expediente para corrixi-los posibles erros; que se se demostra que existen, os afectados
cobrarán as becas.------------------------------------------------------------------------------------------------



20) Manifesta que ás veces ordéase a paralización dunha obra e ó día seguinte ou á
semana seguinte ve que a obra continúa, como é o caso de "Carpilar", en Carballal; o Sr. Alcalde
respóndelle que stivo hoxe mesmo co aparellador e co secretario tratando deste tema. O Sr.
Parajó manifesta que no despacho do aparellador hai colgado un escrito sobre as facultades do
Alcalde en canto a obras, e ve que este non as está exercendo.-------------------------------------------

21) Pregunta quen son os monitores deportivos que contratou o concello, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non os coñece, que só sabe que dous son licenciados do INEF e outro é de Calo
e xoga ó fútbol no Arousa.---------------------------------------------------------------------------------------

22) Manifesta que a limpeza do polideportivo de Calo é moi deficiente, polo que sería
necesario advertir ó adxudicatario deste servicio; o Sr. Alcalde respóndelle que se comprou
recentemente unha máquina para limpar ese recinto e o señor que limpa está moi contento con
ela; o Sr. Parajó di que segue habendo moito pó no polideportivo.--------------------------------------

23) Pregunta polas obras de abastecemento a Francos, o Sr. Castroagudín respóndelle que
se rematou a obra ata onde chegaron os 9 millóns que había para ela, aproximadamente (Vilares,
Faramello e Francos ata a entrada) e o Sr. Alcalde di que a partir de aí vaise segui-la obra ata
Balcaide con cartos do concello. O Sr. Parajó pregunta se se vai seguir agora a obra, e o Sr.
Alcalde respóndelle que está esperando que se faga o proxecto ou a memoria avaliada para
acometela xa.---------------------------------------------------------------------------------------------

24) Pregunta por unha subvención concedida pola Comisión de Goberno para estudios de
nenos de Arxentina, e o Sr. Alcalde respóndelle que é unha beca, preferentemente para un rapaz
fillo de emigrante de Teo en Arxentina, para que estudie no colexio Santiago Apóstol; que lle
están pedindo unha beca a tódolos concellos, e este concedeulla.----------------------------------------

25) Pregunta como está o tema da venda das parcelas, e o Sr. Alcalde respóndelle que se
pedíu documentación para face-lo prego de condicións, eque unha das cousas que ten pensado
facer o equipo de goberno é mercar en Rarís unha finca preto do campo da festa, que cre custa
uns 23 millóns de pesetas, para unificar servicios. O Sr. Parajó Liñares pregunta que superficie
teñen as parcelas, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o recorda, pero que ese dato está na
valoración. O Sr. Parajó pregunta que se vai facer co promotor que edificou nunha parcela do
concello, que por certo ten construído en máis da metade da finca, e o Sr. Alcalde respóndelle
que están o técnico municipal e mailo périto medindo para ver como está ese tema, e que se o
constructor colleu terreo municipal hai que recupera-lo terreo ou o seu valor.-------------------------

Toma por último a palabra o Sr. Gacio Tarrío, e:--------------------------------------------------
1) Pide novamente que se lle facilite a relación de asociacións que ten solicitada desde fai

tempo, o Sr. Secretario respóndelle que ten unha relación das asociacións que solicitaron sub-
vencións, entre as que hai oito ou dez que non coñecía, pero que ignora se hai algunha máis que
non solicitou subvención, e o Sr. Alcalde dille que esa relación estábaa facendo o departamento
social, pero tiña problemas porque había asociacións que non lle facilitaban os datos; que esa
relación tamén é importante para o concello, a fin de poder mandarlles información. O Sr. Secre-
tario manifesta que se lle mandou unha carta ás asociacións e despois o departamento social
mandoulle outra ás que non contestaron; que ten entendido que lles pareceu mal que se lles
preguntase polas súas actividades. O Sr. Secretario dille ó Sr. Gacio que unha vez remate o pleno
lle dará os datos dos que dispón, que están nas oficinas.--------------------------------------------------

2) Manifesta que ten presentado un escrito solicitando copias das certificacións de obra
do centro sociocultural e xustificación das subvencións concedidas e ingresadas, e que non se lle
deu ningún dato, cando alomenos as certificacións de obra si que se lle poderían dar xa; o Sr.
Secretario respóndelle que ten datos do ano 1996 ata agora, pero que lle faltan os de antes; que lle
pedíu á Xunta e á Deputación unha relación dos cartos ingresados, e aquela remitiulla, pero esta
non contestou aínda. O Sr. Gacio Tarrío repite que non debería de haber problema en darlle



copias das certificacións de obra, e o Sr. Secretario respóndelle que o problema é atopa-los
expedientes, que estaban da man do anterior Secretario.--------------------------------------------------

3) Manifesta que se investiron 9 millóns de pesetas no abastecemento de auga a Francos,
pero que había compromiso do Sr. Alcalde de investir 15 millóns en Calo para abastecementos
de augas; pregunta se se vai continuar esa obra, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que llo acaba
de dicir ó Sr. Parajó, e que soamente está esperando a que estea feito o proxecto ou memoria
avaliada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Pregunta polas vivendas de protección oficial, manifestando que leva tres anos e pico
falando deste tema; o Sr. Alcalde respóndelle que cre que as van conceder, e o Sr. Secretario
manifesta que chegou hoxe un escrito no que piden que se mande unha certificación do rexistro,
xustificativa de que a finca está inscrita a nome do concello, e mais un acordo plenario de que se
van face-las beirarrúas, para continua-lo expediente. O Sr. Gacio Tarrío di que quere saber se se
están facendo xestións e cantas vivendas se van construír, e o Sr. Secretario respóndelle que o
expediente vai para diante e que se construirán tódalas que collan na finca. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que, mentres tanto, Ames leva cen vivendas de protección oficial máis.-------------------

5) Pregunta polo deslinde con Padrón na zona de Lampai, e o Sr. Alcalde respóndelle que
se lle notificou ó Alcalde de Padrón o acordo deste pleno e que despois falou con el e este res-
pondeulle que non cría que houbese problema en face-lo deslinde amistoso, pero que o tema
aínda non se levou a cabo porque previamente ten que acordalo o pleno do concello de
Padrón.---

6) Pregunta polo tema dos postes que hai na estrada de Vilar de Calo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que falou o xoves o Sr. Gradín e que este lle dixo que xa se lle adxudicara a unha
empresa o cambio dos postes de arriba, que debe estar para facelo; que se falou co Sr. Castiñei-
ras, que non deixou ocupa-lo terreo, e este dixo que agora vía que aquio así quedaba mal e3
ofrecía perigo para os coches, polo que estaba decidido (ó parecer) a acceder a que se lle ocupe o
terreo, pero quere que se lle faga un documento comprometéndose o concello a realiza-la obra no
prazo dun mes, a construírlle un muro novo e a transplantarlle dúas árbores que ten alí; entón, o
aparellador fixo un pequeno borrador e se o Sr. Castiñeiras o acepta vaise facer canto antes. Di
tamén que falou cun señor que é o representante do dono das naves de Carrero, e parece ser que
tamén se vai poder coller ese terreo, pero neste momento ese señor está en Bos Aires e hai que
volver a falar con el; que tamén se solicitou de Telefónica que retire o poste porque ofrece perigo
para o tráfico, e tamén un de Cacheiras, pero aínda non contestaron nada, polo que haberá que
reiterarlle o escrito.----------------------------------------------------------------------------------------------

7) Pregunta polo tema do alcantarillado conxunto con Ames, e o Sr. Alcalde respóndelle
que cre que está para saír a subhasta; que a depuradora de Pontevea vai tardar máis (vai a uns 600
millóns de pesetas), pero están xa co proxecto e ten entendido que o queren saca-lo proxecto a
primeiros de ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Pregunta polas obras na pista da Grela, que lle deron largura ata o límite con Ames, e o
Sr. Alcalde respóndelle que esa obra foi financiada pola Deputación; que estivo onte alí co
Alcalde de Ames e con xente da empresa que fai a obra, e cre que só vai haber que pagar un
muro e unha viña que se tiraron.-------------------------------------------------------------------------------

9) Pregunta polos presupostos de 1999, e o Sr. Alcalde respóndelle que hai feito soamen-
te un estudio pequeno baseado no presuposto deste ano, e que non se fixo nada máis porque
aínda non ten os estudios dos investimentos.----------------------------------------------------------------

10) Manifesta que lle dixeron que o bar "A Cova" tiña un contedor diante, do que se
servían tamén os veciños, pero que agora o puxo detrás, en terreos propios seus e con permiso
do Alcalde, e os veciños non poden botar nel o lixo. O Sr. Alcalde respóndelle que moitos
negocios grandes, que xeran grandes cantidades de lixo, teñen os contedores dentro e os sacan
de noite, e que tamén hai empresas que teñen contedores propios. O Sr. Tallón Rego manifesta
que isto arranxaríase quitándolle os contedores de alí e levándoos para outro sitio, e cando
protestaran diríaselles que ou os teñen fóra, para servicio de todos, ou que busquen o contedor



máis próximo e boten o lixo
nel.------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Pregunta que parcelas se van vender, e o Sr. Alcalde respóndelle que se mirará no seu
momento, cando sexa a hora de sacalas a subhasta.--------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e cin-
cuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
 


