
   
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 5 DE XANEIRO  DE 1999.----------------------------------

Na casa do concello de Teo, a cinco
de xaneiro de mil novecentos noventa e nove.------

Sendo as nove 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 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, pasándose de seguido 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 pleno do concello, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi

redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------

2.- PREGO  DE CONDICIONS  PARA A CONTRATACION  DO
SERVICIO DE AXUDA A DOMICILIO .-  Dada conta do expediente que se tramita
para a aprobación do prego de condicións para a contratación do servicio de axuda a domicilio,
inquire o Sr. Secretario de tódolos grupos teñen copia do prego de condicións.-----------------------

O Sr. Tallón inquire de que xeito se fará o concurso, xa de dubida que sexa legal, xa que
estaba feito para unha coopetavia .----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde dille que se fará cunha cooperativa, que era unha das fórmulas que dicía a
Xunta.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta o Sr. Tallón que control vai haber sobre o tema e que condicións se pedirán ós
candidatos, xa que pode haber algún malo, e o Sr. Alcalde respóndelle que o control levarao o
departamento de Servicios Sociais do concello, que tamén dirá as condicións dos candidatos, e o
Sr. Mallo di que se algún dos candidatos non serve haberá que cambialo. O Sr. Fandiño explica
que servicios sociais levará un control e seguimento de cada caso en particular e que se poderá
estudiar puntualmente.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó manifesta que non está de acordo en que o contrato sexa controlado pola
Comisión de Goberno e polo Alcalde, senón que terá que controlalo o Pleno .------------------------
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Unha vez feitas as modificacións propostas, o Pleno do concello, por unanimidade dos
asistentes, acorda aproba-lo seguinte -------------------------------------------------------------------------

PREGO  DE CONDICIONS

Para a contratación do Servicio de Axuda a Domicilio

OBXECTO.-  Ten por obxecto o presente Prego a contratación cunha cooperativa, para o
Servicio de Axuda no Fogar a domicilio a aquelas persoas ou familias que acorde a Comisión de
Goberno ou, en caso de urxencia, por Decreto da Alcaldía, que comprende principalmente as
seguintes tarefas:-------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Presta-las atencións necesarias para a realización de tarefas domésticas (limpeza, lavado
e planchado de roupa, compra e preparación da comida, etc.)-----------------------------------

b) Atención persoal ou especial como aseo persoal , control de medicación, pequenas
xestións, atención de necesidades básicas de nenos ou adultos.------------------------------------------

c) Atencións de carácter relacional: acompañamento ó médico, realización de
xestións,participación en actividades sociais.---------------------------------------------------------------
As relacións entre a Corporación e o contratista e entre este e os usuarios rexeranse polas
Normas que se unen a este
Prego.---------------------------------------------------------------------------------------

PREZO  DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO.-  O importe do gasto
previsto para este contrato é de NOVE MILLONS DUASCENTAS DEZASEIS MIL .-------------

O pagamento efectuarase por horas de traballo a un custo máximo de 1000 pts./hora.------
O abono á entidade adxudicataria das cantidades que resulten farase por meses vencidos,

mediante a presentación de factura na que se relacionarán os servicios prestados, número de
horas e persoas atendidas. A indicada factura requirirá o informe do departamento de Servicios
Sociais e o conforme de Concelleiro-Delegado deste servicio.-------------------------------------------

DURACION  DO CONTRATO.-  A duración do contrato será por un ano, puidéndose
prorrogar por anos vencidos ata un tope máximo de 3 anos.----------------------------------------------

En cada prórroga do contrato revisarase o prezo da hora anteriormente fixado, sen que en
ningún caso se  poida supera-lo I. P. C. do ano anterior.---------------------------------------------------

CAPACIDADE  PARA CONTRATAR.-  Terá capacidade para contratar calquera persoa
física ou xurídica que teña capacidade legal para isto, constituida en cooperativa.--------------------

En todo caso terá que xustifica-la existencia de persoal propio, capacitado e suficiente
para a prestación do servicio.----------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTACION.-  Os interesados deberán de presenta-la seguinte documen-
tación:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Fotocopia compulsada do D. N. I. , ou escritura de constitución da cooperativa, que
deberá ser bastanteada polo Secretario da Corporación.---------------------------------------------------

b) Estatutos da cooperativa.---------------------------------------------------------------------------
c) Documentos xustificativos de que a cooperativa dispón de elementos persoais e

materiais suficientes para a execución do contrato. Poderanse presentar xustificantes de traballos
realizados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Xustificante de alta no I. A. E.--------------------------------------------------------------------
e) Certificado xustificativo de estar ó día nas obrigas tributarias e de Seguridade

Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Certificado de non estar incurso en causa de prohibición de contratar.----------------------
g) Modelo de proposición.----------------------------------------------------------------------------
FIANZAS.- O adxudicatario constituirá unha fianza definitiva, por importe de 200.000

pts. para garanti-lo cumprimento do contrato.---------------------------------------------------------------
A fianza poderá constituirse en calquera das formas autorizadas pola Lei, na caixa da

Tesourería Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------



A devolución da fianza definitiva solicitarase unha vez rematado o contrato.----------------
PRESENTACION  DE PLICAS.-  As plicas presentaranse na Secretaría Xeral deste

Concello de 9 a 13 horas, durante o prazo de 20 DÍAS NATURAIS, contados a partires da
publicación na prensa do anuncio correspondente.---------------------------------------------------------

As plicas presentaranse en sobres pechados, contendo a documentación e a oferta
económica, coa seguinte inscrición: " Documentación para tomar parte na licitación para a
prestación dos traballos de axuda a domicilio".-------------------------------------------------------------

APERTURA DE PLICAS.-  A apertura de plicas, terá lugar perante a Mesa constituida
polo Señor Alcalde, o Secretario do Concello, o Interventor municipal ou quen o substituian, un
Técnico en Servicios Sociais representante do departamento de Servicios Sociais, un Técnico de
Administración Xeral, un representante dos grupos minoritarios e un Secretario que designará
polo órgano de contratación, que levantará a acta correspondente.--------------------------------------

Efectuarase ás doce horas do primeiro día hábil seguinte ó último sinalado para a
presentación; de ser sábado trasladaríase o primeiro día hábil seguinte.--------------------------------

A acta e o informe pasaránse ó Pleno, que adxudicará o contrato á empresa que considere
fixese a oferta máis interesante para este concello.---------------------------------------------------------

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.- Teranse en conta como criterios para a
adxudicación, os segintes:--------------------------------------------------------------------------------------

a) Experiencia na prestación do Servicio De Axuda No Fogar.---------------------------------
b) Rebaixa da cantidade fixada como máximo por hora de traballo.----------------------------
c) Organización e medios cos que conta a empresa.-----------------------------------------------
d) Cursos de formación dos traballadores en materia de coidadores de anciáns.--------------
FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.- O contrato formalizarase dentro dos dez días

seguintes a notificación da adxudicación e unha vez constituída a fianza definitiva.-----------------
O documento no que se formalice o contrato será administrativo. Poderase formalizar en

escritura pública cando o solicite o contratista, sendo da sua conta os gastos que se orixinen.------
EXECUCIÓN DO CONTRATO.- -----------------------------------------------------------------
Obrigas do contratista de caracter específico:------------------------------------------------------
O contrato executarase a risco e ventura para o contratista.--------------------------------------
O contratista contará co persoal necesario para a execución do contrato, que dependerá

exclusivamente do mesmo, sendo o Concello alleo a ditas relacións laborais.-------------------------
INTERPRETACION  DO CONTRATO.-  O pleno do concello terá as prerrogativas de

interpreta-lo presente contrato, así como as de modificar ou suspender a execución por
conveniencias do servicio,  sen prexuízo da indemnización que proceda.------------------------------

MODIFICACIÓN DO CONTRATO.- Toda modificación do contrato requerirá acordo
previo do órgano que leve a cabo a adxudicación.----------------------------------------------------------

RESOLUCION  DO CONTRATO.-  Serán causas de resolución as consignadas na
vixente Lei de Contratos das Administracións Públicas.--------------------------------------------------

MODELO DE PROPOSICION :-------------------------------------------------------------------
Don ............................................................., veciño de ......................................, con

enderezo en ............................., en nome propio ( ou en representación de
......................................), invitado a participar no concurso para a organización dos traballos de
axuda a domicilio, e aceptando as responsabilidades e obrigas que impoñen as condicións
sinaladas o efecto, comprométese a executalas pola cantidade de 
......................... ( en letra ) pts./ hora.

Data e signatura do propoñente
No non establecido no presente Prego estarase á normativa da Lei de Contratos das

Administracións Públicas.--------------------------------------------------------------------------------



3.- ESTUDIOS DE DETALLE.----------------------------------------------------

a) A continuación dáse conta do estudio de detalle e proxecto de compensación tramitado
a instancia de D. José Luis Rodríguez Esteban, en representación de GADEVI 2000 DE
VIVENDAS S.L., redactado polo arquitecto D. Pablo Costa Buján, comprensivo dun terreo
situado na parcela nº 50 de Cacheiras, dunha superficie de 1961 m2 clasificados 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 21-10-1998 e no DOG nº 208, de 27-10-1998, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.------------------------------------------------------------

Despois de estudiado este expediente o Sr. Gacio pregunta por un posible documento
existente entre os colindantes, respondéndolle o Sr. Secretario que tal documento non obra no
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Pleno do concello, por trece votos a favor e tres abstencións (do Grupo Independente,
por non existir no expediente o referido documento entre colindantes), acorda:-----------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "GADEVI 2000 DE
VIVIENDAS S.L.".----------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Comunicarlle 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 e proxecto de compensación tramitado
a instancia de D. Ramón Souto Caneda e D. José Esturao García, en representación de UNEDA
2000 S.L., redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro Alonso, comprensivo dun terreo
situado en Cacheiras, de 13.880,20 m2 clasificados como solo URTA nas Normas de odenación
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 03-11-1998 e no DOG nº 216, de 06-11-1998, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.------------------------------------------------------------

O Pleno do Concello, por unanimidade dos asistentes, acorda:----------------------------------
Aproba-lo estudio de datalle e o proxecto de compensación promovidos por D. Ramón

Souto Caneda e D. José Esturao García.---------------------------------------------------------------------
Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e

publicalo no Diario Oficial de Galicia.-----------------------------------------------------------------------

4.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS .---------------------- 
a) Examinado o expediente promovido por AIRTEL MOVIL S.A., en virtude de instancia

nº 2.135 de 26-09-1997, solicitado licencia municipal para a instalación, apertura e funciona-
mento dunha BASE PARA TELEFONIA MOVIL en Vilar-Teo, 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 26-09-1998.------------------------------------------------------

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 cidadáns e a súa adecuación ó medio ambiente.---------------------------------------------



CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico
asignado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planea-
mento do Concello, que no está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas muni-
cipais sobre a materia, que se respectan as distancia previstas e que non existe actividade
municipalizada con monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras
actividades análogas xeradoras de efectos aditivos.--------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demáis 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 da licencia municipal instada por
AIRTEL MOVIL S.A., para a instalación dunha BASE PARA TELEFOÍA MOVIL no lugar de
Vilar, parroquia de Teo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescicións
legais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 b) Examinado o expediente promovido por Dª Palmira Grau Jofre en virtude de instancia
nº 2.151 de 07-10-98, solicitado licencia municipal para a instalación e funcionamento dun
depósito de G.L.P. en Grela-Lampai, 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 07-10-1998.------------------------------------------------------

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

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixido 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 cidadáns e a súa adecuación ó medio ambiente.---------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico
asignado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planea-
mento do Concello, que no está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas
municipais sobre a materia, que se respectan as distancia previstas e que non existe actividade
municipalizada con monopolio que resulte incompatible.-------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras
actividades análogas xeradores de efectos aditivos.--------------------------------------------------------

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demáis 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 da licencia municipal instada por Dª
Palmira Grau Jofre, para a instalación dun depósito de G.L.P. no lugar de Grela, parroquia de
Lampai deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescicións legais.--------------

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



 5.- DECLARACION  DE UTILIDADE  PUBLICA DO CEMITERIO
PROMOVIDO POLA  "ASOCIACION  VECIÑAL CAMPOSANTO DE
LUOU" .- Dada conta do expediente que se tramita para a declaración de utilidade pública do
cemiterio promovido pola ASOCIACION VECIÑAL CAMPOSANTO DE LUOU, o Sr. Alcalde
pide ó Sr. Secretario que dé lectura ó escrito presentado por D. Ramón Figueroa García.-----------

Toma a palabra o Sr. Tallón e dí que votará a favor neste asunto,  xa que o expediente vai
moi lento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó di que lle gustaría saber cal e a opinión do equipo de goberno antes de da-la
súa., e o Sr. Alcalde respóndelle que o equipo de goberno está de acordo na declaración de
utilidade. O Sr. Parajó Liñares manifesta que votará a favor neste asunto porque o seu grupo o ve
conveniente, e se o expediente que se presente para o outro cemiterio está ben, pola súa parte
pode haber dous cemiterios na parroquia.--------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio manifesta que lle gustaría que houbese un cemiterio en Luou, ben sexa este
ou outro, pero en todo caso votará a favor neste asunto.---------------------------------------------------

O Pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o nú-
mero legal o de dezasete, acorda:------------------------------------------------------------------------------

1º.- Declarar de utilidade pública a construcción do cemiterio promovido pola Asocia-
ción Veciñal Camposanto de Luou, nunha finca situada en Aido, parroquia de Luou deste
concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Facultar a D. Armando 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 dez horas, esten-
déndose 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 9 DE FEBREIRO  DE 1999.---------------------------------

Na casa do concello de Teo, a nove
de febreiro de mil novecentos noventa e nove.------

Sendo as nove 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 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-
lleiros D. Xosé Luis Otero Cepeda.-------------------

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

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido 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. Secretario manifesta que na relación de asistentes se omitíu ó Sr. Cajaraville

Campos, que estivo presente na sesión.----------------------------------------------------------------------
O Sr. Parajó Liñares manifesta que tamén se omitíu na relación de asistentes a D. Antonio

Seoane Blanco, que no punto 2, apartado "Interpretación do contrato", onde di "A Comisión de
Goberno terá as prerrogativas de interpreta-lo presente contrato..." debe dicir: " O pleno do
concello terá as prerrogativas de interpreta-lo presente contrato...", e que no punto 5, tralo pará-
grafo "O Sr. Alcalde respóndelle que o equipo de goberno está de acordo na declaración de utili-
dade" se omitíu a intervención do Sr. Parajó, polo que se debe incluí-lo seguinte parágrafo: "O Sr.
Parajó Liñares manifesta que votará a favor neste asunto porque o seu grupo o ve convenien- te,
e se o expediente que se presente para o outro cemiterio está ben, pola súa parte pode haber dous
cemiterios na parroquia".---------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que no mesmo punto 5, onde di "O Sr. Gacio manifesta que
lle gustaría que houbese un cemiterio en Luou, ben sexa este ou outro" falta engadi-la seguinte
frase: "... pero en todo caso, votará a favor neste asunto.".------------------------------------------------

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

2.- CESIÓN DE USO DO EDIFICIO DA CÁMARA AGRARIA LOCAL.- Dada
conta do Decreto 234/1998, de 30 de xullo, da Consellería de Economía e Facenda, inserto no
D.O.G. nº 154, de 11-8-98, no que se acorda a cesión de uso, a título gratuíto do edificio da
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Cámara Agraria Local a favor deste concello, o Sr. Secretario manifesta que, segundo o citado
Decreto, a cesión de uso de antedito inmoble queda sometida ás seguintes cláusulas: a) Que o fin
da cesión será a dedicación do inmoble a fins e servicios de interese xeral agrario; b) Que a cesión
de uso se outorga por un período de dez anos contados desde a sinatura da correspondente
escritura, prorrogables por períodos sucesivos da mesma duración se así o acordase
expresamente o Consello da Xunta, por proposta da Consellería de Economía e Facenda, logo da
petición do cesionario con anterioridade ó vencemento do período anterior, quedando excluída a
tácita recon- ducción; c) Que se o dereito cedido non se aplicase ó fin sinalado dentro do prazo
de dous anos, contado desde o outorgamento da escritura pública, se deixase de estalo con
posterioridade, se descoidase ou utilizase con grave quebramento ou se incumprisen calquera das
outras cláusulas, considerarase resolta a cesión e o dereito reverterá á Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia; d) Que serán por conta do cesionario os gastos de
conservación e mantemento o inmoble do que se cede o uso, así como os gastos polos servicios
con que conte o inmoble que se individualicen mediante aparellos contadores e as cotas dos
tributos que poidan grava-lo inmoble; e) Que serán tamén por conta da entidade cesionaria as
obras de adaptación, reparación e mellora do inmoble, as cales requirirán a presentación do
proxecto e a súa aprobación pola Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Economía e
Facenda, e que as expensas investidas quedarán en beneficio do inmoble, sen que en ningún caso
poidan ser reembolsadas pola Comunidade Autónoma de Galicia, propietaria do inmoble; e f)
Que o cesionario subscribi- rá unha póliza, da que será beneficiaria a Comunidade Autónoma de
Galicia, que cubra os danos do inmoble do que se cede o uso, así como a responsabilidade civil
por posibles danos a
terceiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón manifesta que se podería ter un monitor, perito agrícola ou similar, que lle
puidese explicar á xente cousas sobre a maneira e o momento de sementar, etc., e o Sr. Alcalde
respóndelle que este non é o momento de decidir iso, senón soamente de aceptar ou non a
cesión. O Sr. Tallón Rego manifesta que se non se pensa dedica-lo inmoble a fins agrarios votará
en contra neste asunto, e o Sr. Alcalde dille que por suposto será dedicado a eses fins e a outros,
xa que do contrario o uso do inmoble revertería á Xunta, pero que neste momento o que hai que
facer é acorda-la aceptación da cesión para poder arranxalo, xa que está en moi mal estado. O Sr.
Tallón manifesta que votará a favor da aceptación do inmoble, sempre que sexa dedicado ó fin
para o que se cede.----------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que este tema foi bastante debatido na sesión da comisión
informativa, e dille ó Sr. Alcalde que se decate de que non se pode colle-lo edificio por collelo,
senón que hai que destinalo a fins agrarios; que haberá que saber a que se vai destinar, non
collelo e que despois o quiten cando xa se teñan gastado os cartos en arranxalo; que primeiro hai
que ver se ionteresa collelo e facerlle as obras necesarias, ou se sería mellor renunciar a el. O Sr.
Alcalde respóndelle que pensa dedicalo a fins agrarios, e que quizais collería tamén nel o servicio
de protección civil, etc., e que pensa que sempre é conveniente collelo, porque custa menos
arranxar este local que facer un novo. O Sr. Parajó Liñares pídelle que estudie este tema, pois ten
entendido que o concello de Santiago pode colle-lo inmoble da Cámara Agraria sen ter que
dedicalo a fins agrarios, e anuncia que votará a favor neste tema.----------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta se se avaliou o custo do arranxo dese edificio, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non; o Sr. Gacio Tarrío opina que debería de haber un informe técnico sobre
isto, para poder decidir se compensa arranxalo para unha cesión por dez anos, xa que quizais non
valga a pena, e o Sr. Alcalde respóndelle que na súa opinión deberíase acepta-la cesión, xa que as
obras necesarias no inmoble (botar unha placa e o tellado e adecentalo por dentro) non deben ser
demasiado caras. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que votará a favor da aceptación da cesión.--------

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

1º.- Acepta-la cesión de uso do inmoble da Cámara Agraria, situado na finca "Gandarón",
en Ramallosa-Lucí, publicada no D.O.G. nº 154, de 11-8-1998.-----------------------------------------



2º.- Aceptar en tódolos seus termos as condicións especificadas no artigo 2º do Decreto
nº 234/1998, do 30 de xullo, da Consellería de Economía e Facenda, publicado no D.O.G.
citado.---

3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
formaliza-la aceptación da cesión de uso do antedito inmoble, así como para continua-los demais
trámites do expediente.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

a) Examinado o expediente promovido por "Hnos. Lago Ríos, S.L." en virtude de
instancia nº 2243, de data 19-10-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de DOUS DEPÓSITOS DE 10.000 LITROS DE G.L.P. PARA 66 VIVENDAS,
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 19-10-98.---------------------------------------------------------

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
"Hnos. Lago Ríos, S.L." para a instalación de dos depósitos de 10.000 litros de G.L.P. para 66
vivendas no lugar de Cacheiras, 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 REPSOL BUTANO, S.A. en virtude de
instancia nº 2288, de data 22-10-98, 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 22-10-98.---------------------------------------------------------



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
REPSOL BUTANO, S.A. para a instalación de UN DEPÓSITO AÉREO DE 2.450 LITROS DE
PROPANO no lugar de Vilanova (vivenda de D. Juan Carlos Ginarte Cabada), parroquia de
Recesende 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 REPSOL BUTANO, S.A. en virtude de
instancia nº 2289, de data 22-10-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 4.880 LITROS DE PROPANO PARA 16
VIVENDAS E 2 BAIXOS COMERCIAIS, 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 22-10-1998.------------------------------------------------------

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 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 de UN DEPÓSITO AÉREO DE 4.880 LITROS DE
PROPANO PARA 16 VIVENDAS E 2 BAIXOS COMERCIALES no lugar de "Veiga do
Espiño", 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 REPSOL BUTANO, S.A. en virtude de
instancia nº 2701, de data 23-11-98, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 4.880 LITROS DE G.L.P. PARA 16
VIVENDAS, 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 23-11-1998.------------------------------------------------------

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 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 de UN DEPÓSITO AÉREO DE 4.880 LITROS DE
G.L.P. PARA 16 VIVENDAS no lugar de Os Tilos (U8A), parroquia de Os Tilos 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.- ESTUDIO DE DETALLE .- A continuación dáse conta do estudio de detalle e do
proxecto de compensación tramitados a instancia de "Promociones Bellavista Estradense, S.L.",
redactado polo arquitecto D. Juan Carlos Picáns Villar, comprensivos dun terreo situado en Ca-
cheiras (nº 200 do P.X.C.P. desa parroquia), de tres mil novecentos metros cadrados de superficie
bruta e tres mil cincocentos catro metros cadrados de superficie neta, clasificados 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 21-10-98 e no D.O.G. nº 208, de 27-10-98, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa conta.-------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que na sesión da Comisión informativa viuse que faltaban
detalles importantes neste expediente, e di tamén que os promotores están facendo xa a obra, a
pesar de que non teñen aínda a licencia; o Sr. Alcalde respóndelle que normalmente se lles dá
permiso para comezar co movemento de terras, e se o técnico lles di que o expediente está ben e
que non vai haber problema os constructores solen comezar a face-las zapatas, para ir aforrando
tempo e cartos, pero que en vista do que se dixo no pleno, mandóuselle orde de paralización ós
constructores que estaban facendo isto; que non sole haber un seguimento estricto in situ destas
obras. O Sr. Secretario dille ó Sr. Tallón que na comisión informativa el pensou que faltaban uns
planos, porque así o dicía o informe xurídico, que ten data de setembro de 1998, pero que non se
decatou de que eses planos si que constaban no expediente, visados polo Colexio Oficial de
Arquitectos en outubro dese mesmo ano; o Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr. Secretario se entón a
documentación do expediente está correcta, e este respóndelle que si, e o Sr. Alcalde dille ó Sr.
Tallón que, ó estar correcta a documentación, non se impedíu que comezase o movemento de
terras, e despois o constructor comezou coas zapatas, ó que o Sr. Tallón responde que a
documentación non estará completa para comeza-la obra mentres o contratista non teña a
licencia correspondente. O Sr. Tallón Rego manifesta que votará a favor neste asunto, se é que
efectiva- mente está correcto o expediente, pero fai constar que a obra foi comezada antes de
estar aprobado o estudio de detalle; advirte de que a próxima vez que ocorra algo semellante
denuncia- rá ó
concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o informe xurídico que consta no expediente non foi
redactado por un avogado calquera, senón polo asesor xurídico do concello, quen ten a obriga de
respaldar a este e de velar polos intereses municipais; di que, segundo o informe do citado asesor
xurídico, o día da sesión da comisión informativa o expediente non estaba completo nin se sabía
das competencias do concello nas augas que discorren por zona urbana. Opina que non se pode
estar pasando por esa zona tódolos días e non para-la obra cando a comezaron. Di tamén que o
expediente foi presentado no concello en xullo do ano pasado, polo que o tempo transcorrido ata
que se trouxo ó pleno é excesivo, e o Sr. Secretario respóndelle que, ó faltar documentación,
déuselle ó interesado un prazo para que a presentase, e entre que o técnico mira o expediente,
que se lle oficia ó promotor, que este fala cos arquitectos, que estes fan os planos e os visan no
colexio e despois os presentan no concello, o tempo foi pasando. O Sr. Parajó di que de todas
formas lle parece un tempo excesivo, xa que desde que o asesor xurídico presentou o informe
pasaron seis meses ata que o expediente veu ó pleno, e manifesta que o seu grupo votará a favor
neste asunto, xa que o último informe emitido polo técnico do concello di que o expediente está
completo e que se pode aproba-lo estudio de detalle.------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que pode habérselle concedido ó promotor licencia
municipal para movemento de terras, cousa que ignora, e que tamén hai un estudio de detalle
presentado no concello desde fai máis de seis meses, pero que para que o constructor poida
comeza-la obra cómpre que teña concedida a licencia municipal para ela, cun proxecto, o que
non ten que ver co estudio de detalle. Di tamén que cómpre que conste no expediente outro
informe xurídico que diga que a documentación é correcta, xa que segundo a lexislación vixente
é preceptivo que conste no expediente informe xurídico favorable. Manifesta que votará a favor
neste asunto, porque en principio lle vale o expediente tal como está, pero que se tome nota de
como hai que facelo para evitar no futuro unha deixadez deste tipo, xa que non quere pensar en
que sexa unha ilegalidade.--------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares opina que non se lles debe permitir ós constructores que comecen as
obras para despois ter que paralizárllelas e que estes, ás nove da noite, estean chamando por
teléfono a un concelleiro botándolle-la culpa de que lles pararan a obra, e o Sr. Gacio Tarrío
pídelle ó Sr. Alcalde que matice, xa que dixo "... ustedes dixeron que se mandase orde de



paralización ós contratistas..." e en ningún momento o grupo municipal dos independentes dixo
nada parecido; o Sr. Tallón Rego manifesta que foi el quen pedíu que se paralizasen as obras
comezadas sen licenica.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "Promociones
Bellavista Estradense, S.L.", 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.----------------------------------------------------------------------

5.- SUBVENCIÓNS OBRAS NA CASA DO CONCELLO .- Dada conta do expediente
que se tramita para solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais unha
subvención para obras de reforma da casa do concello, ó abeiro da Orde do 3-12-98, inserta no
D.O.G. nº 244, de 18-12-98, o Sr. Secretario manifesta que cómpre que o pleno do concello
acorde a aprobación das obras que se van realizar e a aceptación das condicións de financiamento
e demais requisitos establecidos na citada Orde.------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que se pode pedi-la subvención, pero que a Consellería só
dispón duns 400 millóns de pesetas para atender tódalas solicitudes, polo que non cre que lle
dean case 74 millóns a este concello, senón, todo o máis, millón ou millón e medio, e o Sr.
Alcalde respóndelle que o seu grupo é partidario de pedi-la subvención pola totalidade da obra,
xa que fai uns meses, cando o plano de recuperación da arquitectura popular, tamén se xulgou
excesivo pedir 70 millóns e sen embargo concederon todo o que se pedíu. O Sr. Tallón Rego
maniféstase de acordo con solicita-la subvención, pero cre que se debería facer un proxecto e
levalo por etapas, e o Sr. Alcalde respóndelle que ese proxecto xa se fixo e xa se mandou, e non
recorda o que deron (cre que foron 10 millóns plurianuais), pero que hai que seguir pedindo para
face-lo resto da obra. O Sr. Tallón Rego anuncia que votará a favor neste asunto.--------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que "por pedir que non sexa", pero dille ó Sr. Alcalde que
cre que os 70 millóns do plano de arquitectura popular son en catro anos, e o Sr. Alcalde respón-
delle que cre que o Sr. Parajó está equivocado niso. O Sr. Parajó Liñares manifesta que o Sr.
Alcalde quere leva-los méritos dese tema, pero que cando se perden cartos de subvencións non o
di. Manifesta que votará a favor neste tema.-----------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío maniféstase de acordo en que veñan cartos para Teo, pero cre que ó
mellor había que planificar mellor a obra e facer pequenos proxectos de fases da obra; o Sr.
Alcalde respóndelle que xa se fixo un proxecto total da obra, e agora o que se fai é ir desglosando
partes del en función dos cartos que se van conseguindo, e que pensa que é mellor desta maneira,
que o proxecto total conste na Xunta, para que poidan ve-lo que falta da obra. O Sr. Gacio Tarrío
manifesta que votará a favor neste asunto, e apunta que o plano de recuperación da arquitectura
popular é de dous anos, polo que deron 35 millóns por cada ano.----------------------------------------

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

1º.- Aproba-las obras de ampliación e reforma da casa consistorial do concello de Teo, 2ª
fase, por importe de setenta e tres millóns catrocentas cincuenta e nove mil setecentas noventa e
nove pesetas, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.--------------

2º.- Solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, ó abeiro da Orde de
3 de decembro de 1998, inserta no D.O.G. nº 244, de 18-12-98, unha subvención de importe igual
ó custo total da obra.--------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Acepta-las condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na Orde
citada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

6.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE .- Seguidamente o Sr. Secretario dá lectura á moción
presentada polo portavoz do grupo municipal do PSdeG-PSOE en data 12-12-98, que copiada
literalmente di o que segue:------------------------------------------------------------------------------------

"O grupo municipal socialista (PSdeG-PSOE) no concello de Teo, a través do seu porta-
voz F. Manuel Parajó Liñares e ó abeiro do disposto no Regulamento Orgánico vixente, presenta
ante o pleno da corporación municipal esta MOCIÓN, baseada nos motivos e consideracións
seguintes: = EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= O pasado día 10 de decembro vense de conmemo-
ra-lo 50 aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que no seu principio 25.1
di: "Toda persoa ten dereito a un nivel de vida axeitado que lle asegure, e tamén á súa familia, a
saúde e o benestar, e, en especial, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servicios sociais
necesarios. Ten, así mesmo, dereito ós seguros no caso de desemprego, enfermidade, invalidez,
viuvidade, vellez e outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias
alleas á súa vontade".= Coincidindo coa efeméride, o Valedor do Pobo ven de entregar no
Parlamento o seu informe "Discriminación, marxinación, exclusión social en Galicia" que reflicte
que algún dos devanditos dereitos humanos son inalcanzables en Galicia para un número
importante de galegos, que o informe avalia nun número de 143.000 persoas, das que só 3.437
están a recibi-la renda de integración social (RISGA).= O funcionamento da RISGA, di o
informe, é insatisfactorio, ó non acadar a tódalas persoas que están en situación de risco. E,
engadimos, as contías ás veces son moi cativas e o procedemento burocrático é lento.= É por iso
que o grupo municipal socialista presenta esta moción diante do pleno desta corporación para
que se tome o seguinte acordo de resolución: = 1º.- O concello insta á Xunta de Galicia a
estende-la protección prevista no artigo 25.1 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos a
tódolos cidadáns que se atopan en situación de discriminación, marxinación ou exclusión social,
mediante a modificación da RISGA e a axilización dos seus procedementos.= 2º.- Así mesmo
insta á Xunta de Galicia a transferirlle ós concellos os medios económicos e humanos necesarios
en materia de servicios sociais para mellora-la atención ós colectivos citados.".----------------------

O Sr. Parajó Liñares defende a moción dicindo que é un problema que se plantea desde
hai bastantes anos e que agora o Valedor do Pobo vénlle da-la razón ás críticas formuladas contra
a xestión da Xunta no tema das persoas marxinadas; que segundo o informe do Valedor do Pobo
hai en Galicia máis de 143.000 persoas que o están pasando mal, e soamente 3.437 beneficiarias
da RISGA. Pensa que debería ser máis doado poder acceder á RISGA, para o que cómpre que se
modifiquen as bases desta, pero que hai que facerlles unha modificación máis ampla que a que
fixo a Xunta, que resulta insuficiente, e que se pide tamén que se lles dea ós concellos máis poder
e máis recursos para atender a estas persoas. O Sr. Alcalde manifesta que o seu grupo votará a
favor da moción só se se lle fan as seguintes modificacións: que o punto 11 diga "O concello
insta á Xunta de Galicia a estende-la protección prevista no artigo 25.1 da Declaración Universal
dos Dereitos Humanos a tódolos cidadáns que se atopan en situación de discriminación,
marxinación ou exclusión social" e o punto 2 diga "Así mesmo insta á Xunta de Galicia a darlle
maior participación ós concellos en materia de servicios sociais para mellora-la atención ós
colectivos citados".--------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que o ideal sería que se lle puidese dar cobertura a tódolos
casos, pero iso é difícil, e que o problema está en como se valora ata onde se pode alcanzar; que
se a RISGA ten unhas normas que non se poden tocar, hai xente que non pode acceder a ela. O
Sr. Alcalde manifesta que cre que a Xunta o está facendo bastante ben, e que hai moitos casos de
xente que non pode conseguir unha RISGA debido ós ingresos da unidade familiar ou a outras
circunstancias, e o Sr. Tallón di que ahí está o quid, que a RISGA tampouco pode ser unha
panacea, e manifesta que votará a favor da moción.--------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que se o informe do Valedor do Pobo di que en novembro
había 143.000 necesitados en Galicia e soamente 3.437 perceptores de RISGA, cómpre que se



modifique a normativa para que esa xente poida acollerse a ela; cre necesario facer algo e
deixarse de tanta publicidade como fai o Goberno central, que dixo que ía aumentar en 63.000
millóns de pesetas a doutación para pensións e á hora da verdade só se subiron 1.000 pts. as
pensións dos vellos. O Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr. Parajó se acepta as modificacións propostas
polo equipo de goberno, e este respóndelle que a moción foi informada favorablemente pola
Comisión correspondente tal como estaba redactada, e o PSOE apóiaa tal como foi redactada.----

O Sr. Gacio Tarrío pregunta cal foi o dictame da Comisión informativa, e o Sr. Secretario
respóndelle que esta, por tres votos a favor e dúas abstencións, informouna favorablemente,
propoñéndolle ó pleno que acorde a súa aprobación. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que ó seu
grupo lle parecen ben as modificacións propostas polo equipo de goberno, xa que non desvirtúan
o fondo da moción, pero que el lle engadiría ó final do punto 2º a frase "seguindo as
tecomendacións do Valedor do Pobo, e o Sr. Alcalde respóndelle que se se acorda facerlle á
moción as modificacións propostas polo equipo de goberno, e só estas, o seu grupo votará a
favor neste asunto, e en caso contrario votará en contra da
moción.--------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que admitirá as modificacións propostas polo equipo de
goberno se este admite tamén a proposta polo Sr. Gacio Tarrío, e advírtelle ó Sr. Alcalde que, de
votar contra a moción, estará votando tamén en contra de solucionar situacións de marxinación;
di tamén que pode estar de acordo coa modificación proposta para o punto 2º da moción, pero
non coa do 1º, porque se elimina a alusión á RISGA. O Sr. Tallón Rego manifesta que lle gustaría
saber ata onde alcanzan as modificacións propostas.--------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que se procederá a vota-la moción tal como foi presentada,
debido á postura intransixente do Sr. Parajó Liñares ó non acepta-las modificacións propostas, e
o Sr. Gacio Tarrío dille que tamén o Sr. Alcalde se está mostrando intransixente ó non acepta-la
modificación proposta polo portavoz do grupo "Independentes de Teo", e manifesta que votará a
favor da moción.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7.- PLAN CONCERTADO .- Dada conta da memoria de actividades a realizar polo
departamento de servicios sociais durante o ano 1999, o Sr. Parajó pide que se persoe no pleno o
técnico municipal de servicios sociais para que a explique, ó que accede o Sr. Alcalde.-------------

Presente a asistente social Dª Nieves Pérez Rey, procede a explicar en que consiste cada
un dos apartados ou programas de servicios sociais de atención primaria para os que se solicita
subvención con cargo ó plan concertado (persoal, axuda no fogar, apoio á unidade de
convivencia, prevención e inserción social, aloxamento alternativo e fomento da cooperación
social), así como as prórrogas de convenios para investimento (locais de Ramallosa, Galanas, Teo
e Bamonde) e a solicitude dun novo convenio para eliminación de barreiras arquitectónicas.-

O Sr. Gacio Tarrío pregunta cantas persoas estaban prestando a axuda no fogar ós doce
beneficiarios que a tiña, e a traballadora social respóndelle que ata agora había unha persoa para
cada beneficiario, pero que a raíz de que se contrate este servicio a unha cooperativa cambiará o
sistema. O Sr. Alcalde dille á asistente social que pode abandoa-la sala, agradecéndolle a súa
colaboración e felicitándoa polo bo funcionamento do departamento de servicios sociais. A Sra.
Pérez Rey sae da sala, e a continuación o Sr. Alcalde procede a dar conta da programación co-
rrespondente ós servicios sociais especializados.-----------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que, según ten entendido, para este ano haberá 16 persoas
beneficiarias da axuda no fogar, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso é soamente unha previsión,
que se lle prestará este servicio a tódalas persoas que o soliciten e que teñan dereito a el. O Sr.



Tallón pregunta cantas persoas estaban máis ou menos empregadas para este servicio, e o Sr.
Alcalde respóndelle que ó principio eran unha por cada beneficiario, e que despois, cunha
subvención da Consellería de Familia, se contrataron oito persoas, que son as que actualmente o
están facendo, pero que isto cambiará en canto se contrate a unha cooperativa para face-la axuda
no fogar.O Sr. Tallón Rego manifesta que, a 1.000 pts/hora e dúas horas diarias (que era o tempo
que máis ou menos se estaba facendo) o custo do servicio sae a 2.000 pts/día por beneficiario, e
pregunta canta xente se beneficiará del; o Sr. Alcalde respóndelle que iso é imposible de saber,
porque a xente que o necesite iráo pedindo conforme vaia pasando o ano, pero que se lle prestará
axuda a domicilio a tódolos que o soliciten e acrediten ter dereito e necesidade deste servicio. En
canto ó investimento, o Sr. Tallón Rego manifesta que é moi fácil pedir "prórroga de convenio",
pero que non se especifica cantidade e que nunca se lle dixo ó pleno canto se leva gastado nos
centros, e o Sr. Alcalde respóndelle que non se pode pedir cantidade, senón que hai que pedir
soamente prórroga do convenio e despois negociar coa Xunta a cantidade que concederán. O Sr.
Tallón manifesta que votará en contra neste asunto, porque o Sr. Alcalde non lle di ó pleno
cantos cartos se levan concedido e gastado en investimento para os citados locais.-------------------

O Sr. Parajó Liñares cre que o Sr. Alcalde lle ten medo á asistente social, e que non a
deixou apenas falar porque pode dar datos que a el non lle interesa que se saiban; manifesta que
hai convenios asinados para o centro sociocultural da Ramallosa por importe de 130 millóns de
pesetas, dos que se perderon a maioría, e por iso, en canto a traballadora social fala de convenios
o Sr. Alcalde mándaa marchar. O Sr. Alcalde pídelle ó Sr. Parajó que se comporte e se cinga á
orde do día, e este respóndelle que non o interrompa; que está falando dos convenios, polo que
non se saíu da orde do día, e que ten pedido datos que non se lle dan nunca, porque o Sr. Alcalde
non llos quere dar, e por iso non ten máis remedio que acudir á prensa; o Sr. Alcalde pídelle
novamente que non se saia da orde do día, e dille que se reserva o dereito de exerce-las accións
legais que estime convenientes en relación coas acusacións que fixo o Sr. Parajó contra el no
periódico. O Sr. Parajó Liñares manifesta que na memoria de servicios sociais especializados
prográmase unha excursión para 50 persoas a Canarias e outra, tamén para 50 persoas, a
Portugal; manifesta que a estas excursións sempre van os mesmos, os que teñen cartos, e
pregunta a onde irán os que non os teñen; o Sr. Alcalde respóndelle que a pesar do límite de
prazas poden apuntarse tódalas persoas que o desexen e cumpran os requisitos, e que se son
máis de 50 faráse un sorteo, como xa se fixo nalgunha ocasión, o que sabe ben o Sr. Parajó,
posto que, por descon- fianza, asistiu a el; que na adxudicación das prazas das excursións nunca
houbo favoritismos nin se intentou ocultar nada. O Sr. Parajó Liñares dille que lle vai volver a
pasar como no ano 98, que programou unha excursión a Madrid para 50 persoas e só foron 23, e
di tamén, en canto á axuda a domicilio, que o ano pasado se perderon 10 millóns de pesetas de
sub- vención por non contratar no seu momento a unha cooperativa para face-lo servicio.
Anuncia que se absterá na votación deste
asunto.---------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta canta xente se utilizou para atende-los doce beneficiarios da
axuda a domicilio o ano pasado, e o Sr. Fandiño Pazos respóndelle que en principio había doce
persoas, unha por cada beneficiario, e despois, mediante unha subvención da Consellería de
Familia, contratáronse a oito persoas, cesando as doce anteriores. O Sr. Gacio Tarrío pregunta
cantos beneficiarios da axuda a domicilio se estima que haberá neste ano, e o Sr. Alcalde respón-
delle que quizais dezaseis ou dezaoito, que todo depende da xente que a solicite e do que estimen
os técnicos de servicios sociais. O Sr. Fandiño Pazos manifesta que a cantidade presupostada é
estimativa segundo o que se pensa que se vai necesitar, e que o custo do servicio en 1998 non é
aplicable para 1999, xa que o servicio de axuda a domicilio cambia por completo. O Sr. Gacio
Tarrío manifesta que tampouco se lle pode decir que cantidade se destinará a investimento, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non, porque haberá que negociala no momento no que concedan a
prórroga dos convenios. O Sr. Gacio Tarrío di que a postura do seu grupo neste asunto será
tamén a abstención.----------------------------------------------------------------------------------------------



O Sr. Parajó Liñares pregunta cando foi publicada a orde da axuda a domicilio, e o Sr.
Fandiño Pazos respóndelle que en xullo de 1998; o Sr. Parajó pregunta que se fixo desde entón, e
o Sr. Fandiño respóndelle que se prorrogou un pouco o sistema que se estaba levando, e despois
comezouse a presta-lo servicio coa xente contratada coa subvención da Consellería de Familia; o
Sr. Parajó Liñares pregunta canto tempo pasou desde que saíu a orde ata agora, sen que de
momento se contratase a ningunha cooperativa, e o Sr. Alcalde respóndelle que o tempo necesa-
rio para que os técnicos municipais redactaran as bases que rexerán o servicio. O Sr. Parajó
Liñares dille ó Sr. Alcalde que, debido á neglixencia que demostrou o equipo de goberno neste
tema, pasaron cinco meses sen que algunhas persoas que tiñan solicitada a axuda a domicilio
puidesen recibila, e que está demostrando a mesma neglixencia con respecto ó IGVS. Dille tamén
que ten un departamento social que non o merece, e reitera que o seu grupo se absterá na
votación deste asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

1º.- Aproba-la memoria de actividades de servicios sociais comunitarios ou de atención
primaria deste concello para o ano 1999, redactada polo técnico municipal de servicios sociais,
debendo eliminarse , ó final do parágrafo 1º do apartado "PERSOAL", as palabras "deste ano".---

2º.- Aproba-la memoria de actividades de servicios sociais especializados deste concello
para o ano 1999, 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):-

17.514.84331.894.124                                   SUMA

962.5001.925.000Fomento da cooperación social
500.0001.000.000Aloxamento alternativo

1.750.0004.500.000Prevención e inserción social
386.250515.000Apoio á unidade de convivencia

3.200.0009.216.000Axuda no fogar

675.0001.350.000Mantemento

10.041.09313.388.124Persoal

Subvención solicitadaImporte totalCONCEPTO

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

375.000750.000Prevención da delincuencia
325.000650.000Terapia ocupacional minusválidos e terceira idade

1.500.0003.000.000Romaría da Terceira Idade-Día da Nai

1.200.0002.400.000Excursión a Lisboa, Portugal
1.747.5003.495.000Excursión a Las Palmas de Gran Canaria

Subvención solicitadaImporte totalCONCEPTO



5.147.50010.295.000                                 SUMA

4º.- No apartado de "Investimento", solicita-la sinatura dun convenio para eliminación de
barreiras arquitectónicas, e prórroga dos convenios e novos convenios para as obras no centro
sociocultural e da terceira idade de Teo, situado na Ramallosa, e para as obras dos locais
socioculturais de Galanas, Teo e Bamonde.-----------------------------------------------------------------

5º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello para continua-los demais trámites do
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e corenta
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 FEBREIRO  DE 1999.-------------------------------------------

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

Sendo as nove 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 catorce  dos seus
membros no primeiro acordo, de quince no derra-
deiro e de dezaseis nos restantes, sendo o número
legal o de dezasete , a fin de celebra-la sesión ordi-
naria 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 dá conta das
paralizacións de obras decretadas desde o último
pleno ordinario, que foron as seguintes:--------------

- O 08-02-99, paralización da cons-
trucción dun edificio de vivendas, de "UNEDA
2000, S.L.", en Montouto-Cacheiras, por carecer de
licencia municipal.-----------------------------------

O 08-02-899, paralización da cons-
trucción dun edificio de vivendas, de "PROMOCIONES BELLAVISTA ESTRADENSE, S.L.",
en Cacheiras, por carecer de licencia municipal.------------------------------------------------------------

- O 08-02-99, paralización da construcción dun edificio de vivendas, de "VILARES
LUGO, S.L.", en Cacgheiras, por carecer de licencia municipal.-----------------------------------------

- O 24-02-99, paralización da construcción de obras para a instalación dun cadro eléctrico,
de D. Manuel Framil Cao, en Igrexa-Calo, por non garda-las distancias de retranqueo mínimo a
vías públicas e carecer de 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 debe rectificarse o nome do Sr. Seoane Blanco, que
figura como Blanco Seoane.----------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos catorce 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.--------------------------------------------------------------------

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. Manuel Tallón Rego
D. Xosé Luis Otero Cepeda
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



Neste momento entran na sala os concelleiros D. Mario Fandiño Pazos e D. Pedro Rafael
del Árbol Amo.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ESTUDIO DE DETALLE .- A continuación dáse conta do estudio de detalle e do
proxecto de compensación tramitados a instancia de "Vilares Lugo, S.L.", redactado polos arqui-
tectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, comprensivo dun terreo situado
en Cacheiras (fincas 197 e 198 do P.X.C.P. da zona), de 5.196,58 metros cadrados de superficie
total, clasificados 5.138,80 m2 deles 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 229, de 25-11-98, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa contra, constando no expediente escrito da A.VV. de
Cacheiras no que solicita se cumpra a normativa vixente no referente á protección de cauces
fluviais e á vexetación da ribeira.-----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego pide que se dea lectura ós informes xurídicos e ó escrito presentado
pola A.VV. de Cacheiras, ó que procede o Sr. Secretario. O Sr. Tallón manifesta que o problema
estaba en que cando se celebrou a sesión da comisión informativa faltaba no expediente o último
informe do asesor xurídico do concello, e o Sr. Secretario respóndelle que o recibíu o día 24 de
febreiro. O Sr. Tallón pregunta que fai o concello cando alguén leva a cabo unha obra sen li-
cencia e sen informes, e pide que quede ben clara a súa postura en contra de que se dean estas
situacións e a favor de que se cumpra a legalidade en tódolos expedientes. Manifesta que a súa
postura neste asunto será a abstención.-----------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que sempre criticou esta forma de urbanizar Cacheiras,
sobre todo a zona do río (a Ribeira), pero veu o progreso e desfai todo. Di que a súa postura sería
cambiar todo o plan urbanístico. O Sr. Alcalde respóndelle que o plan urbanístico vixente non foi
cousa desta Corporación, senón da anterior, na que tamén estaba o Sr. Otero, e este dille que é
certo, pero que a responsabilidade non é súa, xa que votou en contra del, e sen embargo o Sr.
Alcalde, que formaba parte do equipo de goberno na anterior lexislatura, votou a favor. Anuncia
que votará en contra neste asunto.-----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que a súa opinión é que haberá que darlle para adiante a
este asunto, visto o novo informe do asesor xurídico (aínda que non aclara moito), posto que na
sesión da comisión informativa se dixo que había que refacer ese informe; o Sr. Secretario res-
póndelle que o primeiro informe dicía que o promotor debía aportar certa documentación, e o Sr.
Parajó dille que ese señor non presentou ningunha documentación nova e cárgase o asunto sobre
o aparellador; manifesta que votará a favor neste asunto, pero di que non se pode paralizar unha
obra para que despois veña o estudio de detalle e se aprobe. O Sr. Alcalde respóndelle que se se
parou a obra foi porque o pedíu a oposición municipal, e que despois de paralizada o promotor
ten un prazo para legalizala, e o Sr. Tallón pide que non se confundan as cousas, que foi el quen
falou de paraliza-las obras que non tivesen licencia, e, en efecto, aínda que unha obra conte cun
estudio de detalle presentado, ou mesmo aprobado, mentres non teña concedida a licencia de
obra non se pode comezar a construír.------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta novamente que o seu grupo vai apoiar este asunto, e pide
que se comece a leva-las cousas como é debido.------------------------------------------------------------

A Sra. Casal Nogueira manifesta que, a pesares de que o informe xurídico non aclara
moito a situación, o seu grupo votará a favor neste asunto.-----------------------------------------------

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

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "Vilares Lugo, S.L.",
así como o proxecto de compensación unido a el.----------------------------------------------------------

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



3.- PLAN 2000 DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE.- Dada conta do expe-
diente que se tramita para inclusión de obras no Plan 2000 de Protección de Medio Ambiente,
segundo publica o B.O.P. nº 24, de 30-3-99, o Sr. Alcalde manifesta a conveniencia de incluír
nese Plan unha parte da obra de clausura e selado do vertedeiro de lixo e obras de construcción
da área de recreo da Burga; di tamén que a obra do vertedeiro ascende a  44.181.613 pesetas, das
que a Xunta aporta o 60%, polo que quedaría para incluír neste plan serían uns 17 millóns de
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que a idea lle parece estupenda, e pregunta se hai previsión
de a onde se vai manda-lo lixo cando o vertedeiro estea clausurado; o Sr. Alcalde respóndelle que
está mantendo conversas con dúas empresas, que xa estiveron recorrendo o concello co actual
adxudicatario da recollida de lixo, a fin de elaborar presupostos, e que será o pleno quen terá que
decidir despois a quen se lle contrate, pero o novo adxudicatario será quen teña que asu- mi-lo
transporte do lixo, que irá de momento á planta de SOGAMA, se non se consegue que deixen
levalo a outra planta de transferencia que estea máis preto; que iso sairá caro, porque terían que
transporta-lo lixo ata Cerceda, pero conséguese un beneficio para os veciños ó quitar de aí esa
fonte de contaminación; e que unha vez que estea selado o vertedeiro, pensa pechar con cancelas
as dúas cabeceiras da pista que van a el e darlle unha chave a cada propietario, así como montar
un servicio de vixiancia, ben sexa coa Garda Civil, gardas de seguridade, etc., para evitar que se
siga levando lixo ó vertedeiro ou que se tire nos arredores del. O Sr. Tallón pregunta se
SOGAMA deixa levar alí o lixo deste concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, pero que está
intentando poder levalo a unha planta de transferencia máis cercana, porque así o custo sería
máis baixo. O Sr. Tallón manifesta que sería mellor se se conseguise facelo así, porque se aforra-
rían cartos, pero que está de acordo con que se clausure o vertedeiro canto antes, aínda que a
recollida saia máis cara, porque é primordial saca-lo vertedeiro de aí. Manifesta que votará a favor
neste asunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda maniféstase de acordo con que se clausure o vertedeiro, que é prexu-
dicial non só polos fumes e os olores, senón sobre todo pola contaminación que ocasiona
(substancias tóxicas no aire), que vai en contra da saúde da xente, pero di que ten unha dúbida en
canto á forma, xa que, polo que sabe, o plan 2000 ten unhas normas moi estrictas; as obras teñen
que ser adxudicadas e controladas pola Deputación e cada proxecto ten que ser unha obra com-
pleta, non admiten fases. O Sr. Alcalde respóndelle que xa falou deste tema co persoal da Depu-
tación e non hai problema, xa que o proxecto da parte que se inclúe neste plan está desglosado
aparte; que en Medio Ambiente lle ofreceron a posibilidade de que fose o pleno quen contratase
esta obra, pero que el non quixo, pois xulgou preferible que o fixese todo Medio Ambiente (a ver
se o logramos). O Sr. Otero Cepeda dille ó Sr. Alcalde que debe ter coidado cos prazos para
entrega da documentación deste plan, pois o prazo remata o día 1 de marzo, e o Sr. Secretario
respóndelle que xa está ó tanto. O Sr. Otero Cepeda manifesta que sería importante que se fixese
a recollida selectiva de lixo, como xa se está facendo nalgúns concellos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que son concellos piloto para saber como vai funcionar, e os outros quedaron para
máis adiante, pero que xa está sobre iso, e que cando se contrate de novo o servicio de recollida
de lixo pensa propoñerlle ó pleno que inclúa unha cláusula que obrigue ó contratista a face-la
recollida selectiva en canto estea instaurada. O Sr. Otero Cepeda manifesta que nos concellos
onde está funcionando a recollida selectiva, aparte dos contedores que se puxeron nas rúas se lles
deu a cada veciño tres caldeiros para a distribución do lixo.----------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o selado do vertedeiro é unha das cousas máis
importantes que hai que facer, xunto co abastecemento de auga e o saneamento, e que hai que
facelo xa, non con vistas electorais senón porque é indispensable; di que ten noticias de que non
haberá novas plantas de transferencia ata primeiros do próximo ano, e que xa o Sr. Alcalde fixo



xestións no seu momento con algún concello e non lle deixaron leva-lo lixo alí; o Sr. Alcalde
respóndelle que o Sr. Parajó non sabe con que concellos está mantendo tratos. O Sr. Parajó opina
que o Sr. Alcalde non debería perder tempo neses contactos, e que se a recollida de lixo é dema-
siado cara haberá que pedir un crédito para poder facela. Di tamén que os contedores de lixo
están todos cheos, e o Sr. Alcalde respóndelle que é debido a que rompeu o camión; o Sr. Parajó
Liñares di que entón haberá que comprar outro, e que outros concellos piden camións con cargo
a este plan. Anuncia que votará a favor neste asunto.--------------------------------------------------------

A Sra. Casal Nogueira estima que a clausura do vertedeiro é primordial, e pregunta se só
se pechará ou tamén se retirará o material existente; o Sr. Alcalde respóndelle que se vai proceder
ó selado do vertedeiro, e que como se faga é cousa da Xunta, que foi quen fixo as calas e os estu-
dios. A Sra. Casal manifesta que votará a favor neste asunto.--------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------
1º.- Participar no Plan 2000 de protección de medio ambiente 1999-2000 da Excma. Deputación
Provincial da Coruña, as bases do cal se coñecen e se aceptan na súa totalidade, solicitando a
realización dos investimentos que a continuación se indican, que serán financiadas integramente
pola Deputación:-------------------------------------------------------------------------------------------------

25.000.000                                                 TOTAL

6.337.9072.- Acondicionamento de entorno da "Fonte da Burga", fase A

18.662.0931.- Clausura e selado do vertedeiro de Teo

PRESUPOSTODENOMINACIÓN 

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, no suposto de que se soliciten actuacións en ben patrimoniais ou de dominio público que
estean sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, o concello se compromete á súa
obtención con carácter previo á licitación da obra.---------------------------------------------------------

4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a execución de todo o relacionado
co presente acordo.----------------------------------------------------------------------------------------------

4.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- Antes de entrar no turno de rogos e preguntas,
o Sr. Alcalde manifesta a conveniencia de declarar de urxencia e incluír na orde do día o asunto
"Obras de abastecemento de augas en Calo", dicindo que é un bo momento para levar a cabo
estas obras, xa que hai que pasar tubos pola estrada N-550 e o MOPT proxecta facer obra nela,
polo que cómpre declarar de urxencia esta obra a fin de que se poida comezar canto antes, xa que
ademais o abastecemento de auga desde Socastro a Ameneiro, incluíndo Texexe, é unha obra ne-
cesaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda pregunta se realmente a obra é tan urxente como para que non se poi-
da esperar a incluíla no próximo pleno que se celebre, e o Sr. Alcalde respóndelle que o sentir do
equipo de goberno é declarala de urxencia para poder facela canto antes. O Sr. Otero Cepeda
manifesta que se absterá na votación da declaración de urxencia.----------------------------------------

Os Sres. Tallón Rego e Parajó Liñares manifestan que votarán en contra da declaración de
urxencia, e a Sra. Casal Nogueira anuncia que a postura do seu grupo en canto a declarar de
urxencia ese asunto será a abstención.------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por nove votos a favor, catro en contra e tres abstencións, sendo o
número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda declarar de urxencia e incluír na
orde do día desta sesión o asunto seguinte:------------------------------------------------------------------

5.- OBRAS DE ABASTECEMENTO  DE AUGAS EN CALO .- O Sr. Alcalde dá conta
da conveniencia de realiza-la obra de abastecemento de auga desde Socastro, por Texexe, ata



Ameneiro, para enlazar co abastecemento que vén de Francos, dicindo que esta obra se fará cos
25 millóns de pesetas que "Aquagest, S.A." ofertou en obras a cambio de que non se denunciase
o contrato de abastecemento de auga e depuración de residuais que ten asinado con este
concello. Di tamén que é moi bo momento para facer esta obra, xa que houbo que facer
urxentemente o abastecemento de Francos, debido a que non se sabe por que as fontes dese
lugar están todas contaminadas, aproveitaríase para enganchar a esa obra o abastecemento de
Socastro, Texexe e Ameneiro, tratando tamén de conseguir cos mesmos cartos o tramo de
Balcaide a Ameneiro, e así quedaría lista toda esa
zona.------------------------------------------------------------------------------------
 O Sr. Tallón Rego manifesta que lle parece moi ben que se faga esta obra, pero non está
conforme co seu financiamento, xa que pensa que eses 25 millóns que o concello ganou en obras
poderían ser 40 ou máis se se denunciase o contrato no seu momento, polo que a súa postura
neste asunto será a abstención.---------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que o contrato debeu ser denunciado cando venceu, xa que
as condicións de abastecemento de augas e saneamento cambiaron desde que se asinou;
pregunta cando habería que telo denunciado, e o Sr. Secretario respóndelle que cre que en
novembro de 1996. O Sr. Otero Cepeda opina que non se denunciou porque á empresa non lle
interesaba, xa que lle conviñan os cambios que houbo no servicio; o Sr. Alcalde respóndelle que
non se rescin- díu o contrato porque se estimou que a empresa estaba cumprindo ben co servicio,
e o Sr. Otero Cepeda dille que denuncia-lo contrato non é o mesmo que rescindilo, que se pode
denuncia-lo contrato e despois volvelo a asinar coa mesma empresa, pero baixo outras
condicións; pregunta cando se pode volver a denunciar, o Sr. Secretario respóndelle que cre que
ós cinco anos e o Sr. Alcalde di que cre que ós catro anos. O Sr. Otero Cepeda manifesta que o
equipo de goberno non quixo denuncia-lo contrato no seu momento e agora segue vixente, a
pesares de que está obsole- to, o Sr. Alcalde respóndelle que non está obsoleto, xa que
cambiaron as taxas e o número de usuarios, e o Sr. Otero Cepeda dille que se debeu de
denunciar, que ninguén da nada por nada e que se a empresa ofertou 25 millóns en obras a
cambio de que seguise como estaba foi porque lle interesa o contrato tal como está, xa que
deixándoo así ela gana máis deses cartos, e que non denunciándoo o concello entrou a aceptar
ese trato. Pide ve-lo contrato de "Aquagest". Di tamén que o Sr. Alcalde, na exposición de
motivos, dixo que non se sabe por que motivo as augas de Francos están contaminadas, pero
sabe moi ben, xa que hai informes do farmacéutico municipal que así o din, que esas augas están
contaminadas por metais que proceden do lavado das canteiras de Carballal; o Sr. Alcalde
respóndelle que ignoraba iso, o Sr. Otero Cepeda vólvelle a preguntar se non o soubo ata agora, o
Sr. Alcalde respóndelle que non o sabía, que el non é un técnico, e o Sr. Otero Cepeda pide
consten en acta as palabras do Sr. Alcalde. Segue dicindo o Sr. Otero Cepeda que está a favor de
que se faga esta obra, pero non co financiamento, xa que lle parece raro e irregular, polo que a
súa postura neste asunto será a abstención.-------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que en xullo de 1997 dixo nun pleno que había que
denun- cia-lo contrato de "Aquagest", e que o volveu a dicir en outubro ou novembro, e que non
se lle fixo caso; que en decembro dese ano preguntou por este tema e se lle dixo que non se ía
denunciar porque estaba ben; que o Sr. Alcalde negociou el só con "Aquagest" e esta empresa lle
deu 25 millóns de pesetas en obras, pero que se chegase a denuncia-lo contrato conseguiría 100
millóns (que chegaban para o abastecemento de auga a todo Calo), porque houbo un aumento
moi importante de usuarios do abastecemento de augas desde a sinatura do contrato. Pensa que
con este tema o Sr. Alcalde lle ocasionou un prexuízo grande ós veciños do concello, porque se
perderon moitos cartos en favor da empresa. Di tamén que leva moito tempo pedindo que se lle
deixen ve-los contratos da limpeza, do lixo e da auga, e non se lle queren ensinar, porque o



Alcalde agacha todo o que non lle interesa mostrar. Opina que, gracias á negociación do Sr.
Alcalde, roubáronselle ós veciños de Teo 75 millóns de pesetas, que ganou "Aquagest". O Sr.
Alcalde pregúntalle ó Sr. Parajó se lle está chamando ladrón, e este respóndelle que por culpa del
se lle roubaron eses cartos ós veciños. O Sr. Alcalde pide consten en acta as palabras do Sr.
Parajó, dille que nunca negociou só ningún tema referente ó concello e que ó seu xuízo a
empresa está levando ben o servicio; o Sr. Parajó respóndelle que iso é unha cousa, e o feito de
que se estea facturando o dobre do que se facturaba é outra; manifesta tamén que para as obras
de abastecemento de auga a Calo xa deu a Xunta de Galicia 100 millóns de pesetas, e pídelle ó
Sr. Alcalde que lle explique ós veciños de Calo onde os meteu; este respóndelle que iso non é
certo, que a Xunta non lle deu eses cartos e que é moi doado falar, pero que cando ten unha
acusación deste estilo debe comprobala antes, porque se arrisca a dicir cousas que non son certas
e contra as que se poden tomar medidas. O Sr. Parajó Liñares manifesta que está de acordo con
que se faga o abastecemento de auga a Socastro, Texexe e Ameneiro, pero non co seu
financiamento, polo que a postura do seu grupo neste asunto será a
abstención.----------------------------------------------------

A Sra. Casal Nogueira manifesta que non está de acordo coa forma de financiamento da
obra (obra que podería haberse feito antes), pero si coa realización desta, que lle parece necesa-
ria, polo que o seu grupo votará a favor neste asunto.------------------------------------------------------

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

1º.- Levar a cabo as obras de abastecemento de augas de Socastro a Ameneiro, por Texe-
xe, por importe de vintecinco millóns de pesetas, sen ningún custo para o concello, xa que serán
realizadas por "Aquagest" con cargo á cantidade ofertada en obras no momento da prórroga do
contrato de abastecemento de auga.---------------------------------------------------------------------------

2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste momento sae da sala o concelleiro D. Xosé Luis Otero Cepeda.------------------------

5.- ROGOS  E PREGUNTAS .- Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Tallón Rego, e
pregunta en que fase está o expediente do novo cemiterio de Luou, respondéndolle o Sr. Alcalde
que está en trámite de documentación; o Sr. Secretario manifesta que o expediente está na
Comisión Provincial de Urbanismo, que este organismo pedíu un par de documentos máis e se
lle mandaron; que pensa que agora está completo e non tardará en volver ó concello; o Sr. Tallón
Rego fai saber que o presidente do Padroado do Cemiterio de Luou, Sr. Piedra, mandoulle ós
socios unha convocatoria para unha asemblea na que vai vende-los panteóns. O Sr. Alcalde
aproveita para informar de que xa veu a autorización definitiva do cemiterio municipal.------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non fará máis preguntas, porque xa as ten feitas doutros
plenos e o Sr. Alcalde nunca ten datos; pide que non volva a darse o caso que está pasando cos
estudios de detalle, xa que lle parece ilegal.-----------------------------------------------------------------

Toma a continuación a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:-------------------------------------------
1) Pregunta se se publicaron as bases para a contratación dunha cooperativa para o

servicio de axuda a domicilio, e o Sr. Secretario respóndelle que aínda non, xa que estivo
ultimando o expediente coa axuda da asistente social, e que espera que se publiquen luns ou
martes a máis tardar; o Sr. Parajó Liñares pregunta por que non se publicou aínda, se está
aprobado, e o Sr. Secretario respóndelle que foi por exceso de traballo.--------------------------------

2) Manifesta que soubo pola prensa que roubaron unhas portas e ventás vellas (que cre
que estaban fóra) na antiga escola das Galanas; o Sr. Alcalde respóndelle que cre que ese material
estaba dentro da escola; que sonou a alarma e ten entendido que algún veciño colleu a matrícula
do coche dos ladróns, pero que quen sabe disto é a Garda Civil. O Sr. Parajó Liñares manifesta
que, sen embargo, non saíu na prensa ningún artigo sobre as trescentas e pico mil pesetas que
roubaron na casa do concello, que eran para os damnificados do furacán Mitch en



Centroamérica; o Sr. Secretario respóndelle que a Garda Civil non deu máis noticias deste tema, e
que o seguro paga o 80% dos cartos roubados; o Sr. Alcalde di que a Garda Civil tomou as
impresións dixitais, se as había, no despacho onde roubaron, e que avisarán cando descubran
algo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Manifesta que o Sr. Alcalde dixo no último pleno que ía manda-los obreiros munici-
pais a medi-la masa común de Chaves, e pregunta se foron; o Sr. Alcalde respóndelle que non
sabe se foron os obreiros, que el mandoulle ó topógrafo Sr. Naveira que a medise, pero que igno-
ra se o fixo. O Sr. Parajó Liñares manifesta que este tema leva dous anos así, que xa é hora de
que se solucione.-------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Pregunta se se arranxaron os baches e se puxo o alumado na pista de Feros, e o Sr.
Alcalde respóndelle que os baches están arranxados e o alumado posto.-------------------------------

5) Pregunta se viñeron aprobadas as solicitudes de infravivenda de 1997, e o Sr. Alcalde
respóndelle que viñeron aprobadas (cre que o 2 de febreiro) algunhas daquelas de 1996, e que
aínda faltan algunhas pero non porque a documentación estea mal; que se preocupou de
informarse para poder responderlle ó Sr. Parajó, por mor da nota que este publicou na prensa. O
Sr. Parajó Liñares di que o Sr. Alcalde non está dicindo a verdade neste tema, xa que falou co Sr.
Lillo e este díxolle que hai concellos que funcionan mal, pero que o de Teo "lévase a palma";
pregunta se veu aprobada a da señora que morreu, e o Sr. Alcalde respóndelle que si; pregunta se
se pode face-la obra, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe, que iso é cousa do
departamento social, que é quen está levando o tema, e moi ben levado, polo que xa felicitou á
traballadora social; o Sr. Parajó dille que quizais por iso a deixou falar tanto o outro día no pleno,
e o Sr. Alcalde respóndelle que falou, e moi ben por
certo.--------------------------------------------------------

6) Pregunta polo arranxo das beirarrúas da Casalonga a Oseve, e o Sr. Alcalde respónde-
lle que vai manda-los obreiros municipais, pero que aínda non o fixo porque están rematando
outras obras, para que o Sr. Parajó non diga que as obras quedan empezadas e sen finalizar.-------

7) Pregunta se se atopou xa o contrato de Aquagest, e o Sr. Alcalde respóndelle que non
o sabe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Pregunta se se sacaron os postes de Francos, e o Sr. Castroagudín respóndelle que
falou co dono da casa, e este díxolle que está en tratos para vendela e que o señor que a quere
comprar lle dixo que xa os quitaba el, pero que se non chegaba a vendela sacaríaos o propietario
actual; o Sr. Alcalde manifesta que eses postes non foron postos de agora, senón que están de
moi vello, que eran dunha viña, e o Sr. Parajó respóndelle que si, pero que habería que quitalos,
xa que a viña non existe na actualidade.----------------------------------------------------------------------

9) Pregunta se este concello terá o servicio de bombeiros en mancomunidade con Santia-
go, e o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe nada novo, pero que cre que si.--------------------------

10) Pregunta polos presupostos de 1999, e o Sr. Alcalde respóndelle que se están elabo-
rando, pero que aínda non están listos para levar ó pleno.-------------------------------------------------

11) Pregunta se se tomarán medidas cunha obra de "Carpilar", en Carballal, que foi para-
lizada pero se seguíu facendo e está sobre a pista, e o Sr. Alcalde respóndelle que tomará as
medidas que fixen as normas subsidiarias e que diga o técnico municipal.-----------------------------

12) Pregunta pola venda de parcelas nos Verxeles, e o Sr. Alcalde respóndelle que ese
asunto está no Xulgado; pregunta canto hai edificado na parcela, e o Sr. Alcalde respóndelle que
o ignora. O Sr. Parajó Liñares dille que se hai un informe técnico ten que sabelo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que el non é técnico, e que non mirou o informe, que se mandou directamente ó
Xulgado. O Sr. Parajó Liñares dille que, aínda que non sexa técnico, puido le-lo informe.----------

13) Pregunta polo tema dos deslindes de Teo con Padrón e Brión, e o Sr. Alcalde respón-
delle que non se tratou de facer ningún deslinde con Brión; o Sr. Parajó dille que habería que



facelo, xa que Brión pretende que a ponte de Francos é del e non de Teo, o Sr. Castroagudín
respóndelle que a ponte está considerada agora mesmo como pertencente a Teo, e o Sr. Alcalde
di que o Alcalde de Brión o chamou para dicirlle que a ponte é metade de Teo e metade de Brión,
e entón foi á ponte cos do Xacobeo e o Alcalde de Brión, e quedaron todos convencidos de que a
ponte é de Teo.---------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Pregunta cando se retirarán da estrada os postes de Vilar de Calo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que FENOSA sacou algúns (non puido sacalos todos, porque non lles deixaron
grapar), e a Telefónica mandáronselle varios requirimentos e non os quitaron, polo que a
comisión de goberno acordou notificalos de que, mentres non os quiten, esa empresa é respon-
sable dos accidentes que se ocasionen por culpa dos postes; que está pendente de mandar este
asunto ó Xulgado. O Sr. Secretario manifesta que ten todo listo para darllo ó asesor xurídico e
que o leve ó Xulgado, que só falta recibir, firmado, o acuse de recibo da notificación.---------------

15) Pregunta quen é o culpable de que desde o 01-12-98 non se mandasen máis borrado-
res de actas da comisión de goberno, e o Sr. Alcalde respóndelle que a funcionaria que redacta as
actas estivo enferma, e que se precisa algún día para os seus asuntos tamén llo deixa, porque os
funcionarios se portan ben, e que ten catro ou cinco borradores enriba da mesa para lelos, pero
que non tivo tempo. O Sr. Parajó Liñares recórdalle que legalmente ten o prazo de doce días para
remitirlle ós concelleiros os borradores das actas, e pide que, cando se lle manden, se acompañe
certificación acreditativa do día no que se lle remiten. O Sr. Secretario respóndelle que non sabe
se iso é legal, e di que o consultará co asesor xurídico do concello.-------------------------------------

Neste momento sae da sala o concelleiro D. Martín José Noriega Romaguera.---------------

16) Pregunta pola revisión das normas, e o Sr. Alcalde respóndelle que non se fai revi-
sión, senón desenvolver PERIS, porque xa non se poden dar máis licencias nalgúns lugares; que
estivo o outro día co Director Xeral, en compañía do enxeñeiro Sr. Rodríguez e co técnico
municipal, para que aquel acelerase o tema, e que lle encargou o traballo a unha arquitecta, quen,
según cre, fixo xa o levantamento topográfico e algunha cousa máis.-----------------------------------

Abandoa a sala o concelleiro D. Mario Fandiño Pazos.-------------------------------------------

17) Pregunta se se van quita-los indicadores vellos, segundo se dixo no pleno de 20 de
agosto, e o Sr. Alcalde respóndelle que si; que entre os sinais novos había algúns incompletos e
outros con erros de toponimia, polo que falou co xerente da empresa que os fixo e quedou en
reface-los que están incorrectos, así como algúns que faltaban no proxecto e outros que estaban
ben e xa foran colocados, que apareceron pintados con spray, e tamén oito sinais de entrada e
saída do concello (en total, sobre cen indicadores), sen ningún cargo para o concello, a cambio de
que este os coloque, porque así a empresa gasta máis nos sinais pero aforra o custo de desprazar
persoal a colocalas ou contratar a quen as coloque, e o concello aforra o importe dos indicadores
e colócaos todos con obreiros do concello; que cando veñan os sinais novos procederáse a colo-
calos e a retirar simultaneamente os vellos. Di tamén que xa se mandou a Valencia un fax cos
nomes correctos, e que pensa que manden axiña os sinais, xa que a empresa ten que pechar
pronto o exercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------------

18) Pregunta sobre as obras da depuradora de Calo, e o Sr. Alcalde respóndelle que, polo
que sabe, están para adxudicar, e que ascenden a uns 366 millóns de pesetas.-------------------------

19) Pregunta por que se perdeu unha subvención de 5.000.000 pts. da Deputación para
cultura, e o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos diso, pero que cre que o Sr. Parajó está
equivocado, pero que si lle pode contestar a unha nota que o Sr. Parajó sacou na prensa falando
de 100 millóns de pesetas. O Sr. Parajó dille que ó que lle ten que contestar e ós escritos que ten
presentados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) Pregunta se está recibida a urbanización "Parque Montouto", e o Sr. Alcalde respón-
delle que practicamente si, que só falta a sinatura do promotor; pregunta cal foi o motivo do re-



traso, e o Sr. Alcalde respóndelle que a falta de tempo. Pregunta se se cancelou o aval, e o Sr.
Secretario respóndelle que non. O Sr. Parajó manifesta que lle parece raro que non houbese
tempo desde xuño de face-la recepción da urbanización.--------------------------------------------------

Volve a entrar na sala o Sr. Fandiño Pazos.--------------------------------------------------------

21) Manifesta o Sr. Parajó que o concello está sen secretario desde decembro de 1997, e
pregunta se hai que comunicar isto para que se cubra a praza; o Sr. Alcalde respóndelle que cre
que non, e o Sr. Parajó di que cre que si hai que facelo; pregunta se a xubilación do anterior
secretario se puxo en coñecemento do organismo correspondente, o Sr. Alcalde respóndelle que
non o sabe, pero que o mirará, e o Sr. Secretario dille que cre que xa o fixo o anterior Secretario;
o Sr. Parajó di que cre que non foi así.-----------------------------------------------------------------------

22) Manifesta que o Sr. Alcalde quedou fai catro anos en remata-las obras do polidepor-
tivo de Calo ese ano ou o seguinte, e aínda non están terminadas, e o Sr. Alcalde respóndelle que
se están facendo, que xa están adxudicadas. O Sr. Parajó dille que non quere que lle conte histo-
rias, senón ver feitos, e que o Sr. Alcalde debía cumpri-la súa palabra.---------------------------------

23) Manifesta que en Ameneiro, frente á nave de Rodiñas, hai aínda unha marquesina de
lata; que isto se leva comunicado varias veces, e aínda non se cambiou, e que tamén hai outra en
Vilariño que cómpre cambiar. O Sr. Alcalde pregúntalle se chove dentro, e o Sr. Parajó
respóndelle que non. O Sr. Alcalde dille que se están substituíndo tódalas marquesinas vellas,
pero que non se pode facer todo nun día, polo que se comezou polas máis urxentes; que no
sentir do equipo de goberno está leva-lo concello ós niveis que se merece, pero que todo leva o
seu
tempo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24) Pide que se instale unha cabina telefónica no centro médico de Calo, e o Sr. Fandiño
respóndelle que xa está solicitada.----------------------------------------------------------------------------

25) Pregunta como se fixo a selección do persoal das obras, e o Sr. Alcalde respóndelle
que se pide unha relación á oficina de emprego segundo as características do posto a desenvol-
ver. O Sr. Parajó pregunta de onde se contrataron os obreiros que ten o concello na actualidade, e
o Sr. Alcalde respóndelle cre que os últimos contratados foron do Servicio Galego de
Colocación, e tódolos anteriores do INEM.------------------------------------------------------------------

Toma a palabra por último a Sra. Casal Nogueira, e:---------------------------------------------
1) Pregunta polo estado de contas do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que non cre

que se lle poida dar un estado de contas a cada concelleiro, pero que membros do grupo político
"I.T." e outros viñeron durante varios meses ó concello a ve-las contas. A Sra. Casal Nogueira
pregunta se se fan balances das contas, e o Sr. Alcalde respóndelle que o concello non é unha
empresa, que o presuposto conta cunhas partidas presupostarias das que se van gastando os
cartos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Pregunta se se seguen as obras do muro do campo de festas de Luou, e o Sr. Alcalde
respóndelle que estaban pendentes de que a Deputación dese rasante para a estrada; que querían
baixar esta, pero viñeron mirar e lle dixeron ó aparellador municipal que vai quedar igual ou qui-
zais sacarlle algo, moi pouco; que agora hai que volver a falar cos veciños e retomar este tema
para remata-lo muro.--------------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta que pasa co cruceiro de Raxó, e o Sr. Alcalde respóndelle que ese cruceiro
levou dous golpes de coches e había perigo de que caese, polo que os veciños e o cura chamaron
ó concello para que se cambiara de sitio, e entón sacouse, apiláronse as pedras para que non
romperan e quedou o Sr. cura de i-lo martes con Enrique para ver de poñelo onde queiran os



veciños e non estorbe, e tamén colocarlle darredor uns fitos de pedra para que os coches non
batan nel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 30 DE MARZO DE 1999.------------------------------------

No salón de actos da Consistorial de
Teo, a treinta de marzo de mil novecentos noventa
e nove.-----------------------------------------------------

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

Escusou a súa asistencia o concellei-
ro D. Xosé Luis Otero Cepeda.------------------------

Asiste o Secretario Acctal. da
Corporación D. Jesús Naveira Vázquez.-------------

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido 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 desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído coa
convocatoria da actual.-----------------------------------

O Pleno do concello, por unanimidade dos trece membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorta aprobalo tal como foi redactado e que se rexistre lo libro correspon-
dente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste momento entran na Sala os Sres. Parajó Liñares, Del Arbol Amo e Seoane Blanco.-

2.- PREGO  DE CONDICIÓNS DA VENDA DAS PARCELAS DE SAN SADURNI-
ÑO.- O Sr. Alcalde dá conta do expediente que se tramita para o alleamento de fincas municipais
procedentes da compensación do Plan Parcial da finca San Sadurniño, manifestando que a
intención do equipo de goberno é mercar, co producto da venda desas parcelas, varias leiras,
entre elas unha en Rarís, dúas en Pontevea, outra en Calo, e calquera outra que pidan os veciños
para ben parroquiais, unha pequena na carballeira de Francos e os solares que se poidan adquirir
para a  construcción de vivendas sociais; di tamén que os cartos procedentes da venda das
parcelas de San Saturniño serán dedicados unicamente ó antedito fin, e que cómpre que o
concello aprobe, se o considera conveniente, o prego de condicións para a venda das citadas
fincas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario manifesta que a comisión informativa aprobou o prego de condicións
que constaba no expediente tras introducirlle algunhas modificacións, das que dá
conta.-----------------

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 José Noriega Romaguera
Dª Mª Carmen Casal Nogueira
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. Tallón Rego manifesta que considera correctas as condicións, pero que o fin xa se
verá despois, pero que se neste momento só se trata de aproba-lo prego de condicións, votará a
favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que, en principio, quere saber por que se teñen que vender
esas parcelas, xa que son un patrimonio municipal que se revaloriza co tempo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que se venden porque neste momento o único que lle están dando ó concello é
gastos; o Sr. Parajó manifesta que está de acordo en vender, segundo o que se vaia comprar con
eses cartos, e o Sr. Alcalde dille que o concello tiña débedas coas comunidades de propietarios
das urbanizacións, algunha de ata dous millóns de pesetas, e que conseguíu que fosen
condonadas, pero que non lle parece normal que o concello teña que pagar tódolos meses unha
cantidade polas parcelas que ten nas urbanizacións. O Sr. Parajó Liñares manifesta que ten
entendido que a parcela que se quere comprar en Rarís é para cambiarlla ó cura, e o Sr. Alcalde
respóndelle que é un terreo para cubri-las necesidades dos veciños, e cita tódalas leiras que se
pretende adquirie, dicindo que a de Pontevea é para a depuradora, que non hai máis remedio que
comprala, que en Calo está pendente de negociación e que tamén se intentará comprar calquera
finca que soliciten os veciños e que sexa para ben da parroquia. O Sr. Parajó respóndelle que se é
iso o que se pretende, en principio está de acordo coa forma, pero que xa se verá se se pode estar
conforme tamén co fondo do asunto.-------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o Sr. Alcalde dixo que se ía comprar un terreo para
construír vivendas sociais, e pregunta por que non se fan en Montouto, na finca do concello, en
vez de vendela para comprar outra; o Sr. Alcalde respóndelle que pensa que o concello vai ganar
cartos vendendo esa finca e mercando outra. O Sr. Gacio Tarrío maniféstase de acordo con iso,
pero pregunta se hai algunha finca que se poida comprar que teña as características desta, ou
sexa que se poidan construír dezaseis vivendas nela; segue dicindo que, en todo caso, ó seu
grupo non lle parecería mal que se fixese unha permuta de fincas, e pregunta se aquí se trata de
aproba-lo prego de condicións ou de que se poidan subhasta-las fincas; o Sr. Secretario
respóndelle que se trata de aproba-lo prego de condicións, xa que a venda das fincas está
contemplada no presuposto municipal. O Sr. Parajó Liñares responde que no presuposto de
ingresos hai unha partida que recolle o producto de alleamento de fincas, pero poden ser esas ou
outras. O Sr. Alcalde di que as propostas serán feitas en sobre pechado, e o Sr. Gacio Tarrío
manifesta que non está de acordo en que se venda a parcela de arriba, excepto que houbese unha
oferta por ela, e o Sr. Alcalde respóndelle que as ofertas virán despois, unha vez que se saiba que
se vende; o Sr. Gacio Tarrío pregunta se hai unha relación das fincas que se pretenden mercar, o
Sr. Secretario le a relación de fincas e o Sr. Gacio Tarrío dille que niso están todos de acordo,
pero que se non hai datos das superficies das fincas, prezos, etc. O Sr. Alcalde dá os datos que
coñece.------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que votará a favor da aprobación do prego de condicións
para a venda das parcelas.--------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que no momento da aprobación dos presupostos debeuse
de haber feito constar para que se venden as parcelas, cousa que non se fixo, e di tamén que o
outro día lle pedíu datos sobre este tema a alguén do equipo de goberno, e esa persoa lle dixo
que os tiña, pero que non tiña por que dalos. Anuncia que a postura do seu grupo neste asunto
será a
abstención.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o seu grupo tamén se absterá neste asunto.----------------
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 prego de condicións para a venda de parcelas municipais de "San

Saturniño" que consta no expediente, unha vez incluídas as modificacións propostas pola
comisión informativa.-------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

a) Examinado o expediente promovido por REPSOL BUTANO, S.A. en virtude de
instancia nº 246 de data 08-02-99 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO DE G.L.P. DE 2.450 LITROS, 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 08-02-1999.------------------------------------------------------

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
REPSOL BUTANO, S.A. para a instalación de UN DEPÓSITO DE G.L.P. DE 2.450 LITROS
para dar subministro á vivenda propiedade de D. Manuel romero González no lugar de Castres,
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.-------------------------------------------------

b) Examinado o expediente promovido por D. MARCOS BASCOY SONEIRA en
virtude de instancia nº 2805 de data 30-11-98 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de UN CAFÉ-BAR, 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 30-11-1998.------------------------------------------------------

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 asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
MARCOS BASCOY SONEIRA para a instalación de UN CAFÉ-BAR no lugar das Pozas,
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. MANUEL BALSEIRO GONZÁLEZ en
virtude de instancia nº 2287 de data 22-10-98 solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento de UN DEPÓSITO AÉREO DE 1.120 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 22-10-1998.------------------------------------------------------

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 asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por D.
MANUEL BALSEIRO GONZÁLEZ para a instalación de UN DEPÓSITO AÉREO DE 1.120
LIGROS DE PROPANO no lugar de Oseve, nº 11, 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.-------------------------------------------------



4.- ESTUDIO DE DETALLE .- A continuación dáse conta do estudio de detalle tramita-
do a instancia de d. José Fontenla Torres, en representación de "ESTRONOR, S.L.", redactado
polo arquitecto D. Antonio Espinosa Murias, comprensivo da parcela "Chan do Trigo", situada
en Ramallosa-Lucí, de 5.349 metros cadrados, clasificados 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 23-01-99 e no D.O.G. nº 19, de 29-01-99, presentándose
na súa contra unha reclamación subscrita por D. José Antonio Sánchez Seijo o día 06-02-99,
rexistro de entrada nº 232, pola titularidade dunha porción da parcela antedita, sendo retirada esta
reclamación polo interesado o día 05-03-99, rexistro de entrada nº 440, constando no expediente
ámbolos dous escritos.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que no hai xeito de que se explique se o terreo é en parte
do concello ou non; que non está en contra do estudio de detalle, xa que é partidario de que se
fagan obras neste concello, pero que quere saber se esa parte do terreo é ou non de propiedade
municipal; o Sr. Alcalde respóndelle que ese tema vén de moi atrás, polo que non é partidario de
meterse niso, e que pretende intentar que quede arranxado agora para sempre.------------------------

O Sr. Gacio Tarrío opina que o concello está obrigado a meterse neste tema se están
usando un terreo de propiedade municipal, e que hai que arranxar este tema, porque pode vir
outro contratista e querer facer obras noutro terreo propiedade do concello.---------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que quere regularizar isto, e que se aparece algún docu-
mento que demostre que parte do terreo é propiedade municipal, entón votaría en contra do
estudio de detalle, e o Sr. Gacio di que el votaría a favor do estudio de detalle se se engadira a
frase "salvo o dereito de propiedade". O Sr. Tallón Rego maniféstase nos mesmos termos có Sr.
Gacio. O Sr. Parajó Liñares manifesta que votará a favor se toda a documentación está en regla e
se lle engade á redacción do acordo a frase formulada polo Sr. Gacio, co que o equipo de
goberno se mostra
conforme.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por D. José Fontenla
Torres, en representación de "ESTRONOR, S.L.", salvo o dereito de propiedade, 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.----------------------------------------------------------------------

5.- PLAN 2000 BAIXAS.- O Sr.Alcalde dá conta do expediente que se tramita para a
inclusión de obras no Plan 2000 Baixas da Excma. Deputación Provincial (anualidade de 1999),
no que se asigna a este concello a cantidade de 7.000.000 pts., manifestando que a proposta do
equipo de goberno é incluír no citado Plan as obras "Ampliación do saneamento de Paredes á
Ramallosa, fase A", por importe de 3.650.000 pts. e "Saneamento de Cachóns á depuradora", por
importe de 3.350.000 pts.---------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non ten nada en contra da proposta do Sr. Alcalde, pero
que a súa postura neste asunto será a abstención.-----------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase de acordo sempre que se faga a obra completa, non só
unha fase, e que se o importe dela se pasa do límite, que o pleno acorde face-lo resto pola súa
conta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Gacio Tarrío pregunta que tramo de obra quedaría sen facer e cal é o seu valor, e o
Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe exactamente, e que as bases deste plan non permiten que



o concello poida poñer cartos suplementarios para face-la obra. O Sr. Gacio Tarrío pregunta
cantos metros se fan por ese prezo, e o Sr. Secretario respóndelle que a primeira das obras é de
430 metros e a segunda de 435 metros. O Sr. Gacio Tarrío manifesta que o seu grupo votará a
favor neste asunto, e o Sr. Parajó Liñares di que a súa postura será a abstención.---------------------

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

1º.- Participar no Plan 2000-Baixas, anualidade de 1999, da Excma. Deputación Provin-
cial da Coruña, as bases do cal se coñecen e se aceptan na súa totalidade, solicitando a realiza-
ción dos investimentos que a continuación se indican, que serán financiados integramente pola
Deputación:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3.350.000 pts.2.- Saneamento de Cachóns á depuradora
      3.650.000 pts.1.- Ampliación do saneamento de Paredes á Ramallosa, fase A

PRESUPOSTODENOMINACIÓN

2º.- Aproba-los correspondentes proxectos técnicos das obras relacionadas no apartado
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 as concesións que sexan
necesarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Solicitar da Excma. Deputación a delegación da contratación e execución das obras,
para o que conta cos mediso necesarios, debendo entenderse aceptada esta delegación en 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.- OBRAS DE AFORRO ENERXÉTICO.- Seguidamente dáse conta do expediente
que se tramita para solicitar da Consellería de Industria e Comercio unha axuda de 9.942.720 pts.
para a realización de obras de aforro enerxético en varios lugares do concello por un importe total
de 19.885.439 pts., ó abeiro da Orde de 09-02-99, inserta no D.O.G. nº 44, de 04-03-1999.--

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

1º.- Aproba-la memoria avaliada das obras para as que se solicita subvención, e que
ascende a 19.885.439 pts.---------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Solicitar da Consellería de Industria e Comercio, ó abeiro da Orde citada, unha
subvención de 9.942.720 pts. para as anteditas obras.------------------------------------------------------

3º.- 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,
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 ABRIL DE 1999.-------------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a trinta
de abril de mil novecentos noventa e nove.----------

Sendo as nove 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 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 dá conta das
paralizacións de obras decretadas desde o último
pleno ordinario, que foron as seguintes:--------------

- O día 08-02-99, paralización da
construcción dun edificio de vivendas en Montou-
to, de "UNEDA 2000, S.L.", con estudio de detalle
aprobado definitivamente polo pleno en sesión de
05-01-99.--------------------------------------------------

- O día 08-02-99, paralización da
construcción dun edificio de vivendas en Cacheiras, de "Promociones Bellavista Estradense,
S.L.", con estudio de detalle aprobado definitivamente polo pleno en sesión de 09-02-99 e licen-
cia de obras solicitada con data 10-02-99.-------------------------------------------------------------------

- O día 08-02-99, paralización da construcción dun edificio de vivendas en Cacheiras, de
"Vilares Lugo, S.L.", con estudio de detalle presentado e sen aprobar definitivamente.--------------

- O día 23-02-99, paralización da instalación dun cadro eléctrico en Igrexa-Calo, de D.
Manuel Framil Cao, por non gardar retranqueos e carecer de licencia municipal.---------------------

- O día 24-03-99, paralización da canalización de vía pública en Fornelos-Rarís, que reali-
zou D. Manuel Blanco Cuns, por carecer de licencia municipal.----------------------------------

- O día 05-04-99, paralización da construcción dun muro, de D. Manuel Blanco Cuns, por
non gardar retranqueos e carecer de licencia municipal.---------------------------------------------------

- O día 16-04-99, paralización do movemento de terras que realizou D. Luciano Blanco
Martínez en Póboa-Cacheiras, por carecer de licencia municipal.---------------------------------------

- O día 28-04-99, paralización da instalación de antenas en Vilar de Calo e Cornide, de
"Retevisión", por carecer de licencia municipal.------------------------------------------------------------

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

 O R D E    D O    D Í A : 

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. Manuel Tallón Rego
D. Xosé Luis Otero Cepeda
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



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 pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aprobalo tal como foi redactado e que se rexistre no libro correspon-
dente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- MOCIÓN DO B.N.G.- O Sr. Secretario dá lectura á moción presentada por D. Xosé
Luis Otero Cepeda en data 26-02-99, que copiada literalmente di o que segue: "MOCIÓN DO
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO SOBRE A CONSTRUCCIÓN DE 13 ENCOROS NO
RÍO ULLA.= EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= Unión Fenosa vén de presentar un proxecto para a
construcción de 13 encoros no río Ulla e nos seus afluentes: o Arnego, o Pambre e o Deza. Eses
encoros afectan directamente ós concellos de Touro, Arzúa, Santiso, Palas de Rei, Antas de Ulla,
A Golada, Lalín, Silleda e As Cruces. A afección directa vén determinada polo feito de estaren
enclavadas neses termos municipais as cabeceiras dos encoros, pero ese proxecto, unha vez máis,
volve a poñer en grave perigo a supervivencia do río Ulla, entendido como ecosistema singular.
Neste sentido o noso concello tamén é afectado, e como tal debe posicionarse ó respecto.= Os
encoros provocan un importante deterioro da calidade das augas dun río. Tódolos encoros
provocan procesos de colmatación, iso é: arrastres de materia orgánica que se acumula no fondo
do encoro e despois é arrastrada río abaixo. Isto provoca que a auga baixe cunha moi elevada
presencia, en suspensión, de materia orgánica e limos, co que baixa perigosamente o osíxeno
disolto na auga. Eses sedimentos de materia orgánica, ademais, deposítanse ó longo do río, co
que tamén prexudica gravemente ós desovadoiros dos peixes, poñendo en grave perigo a súa
reproducción.= No encoro de Portodemouros e proceso da auga é o seguinte: nos meses de
outono o río arrastra gran cantidade de materia orgánica, pola diferencia de temperatura entre as
diversas láminas de auga. A auga superficial, que sempre está máis quente, ó baixa-la tempera-
tura ambiental neses meses posteriores ó verán, enfría, e como consecuencia descende hacia o
fondo. Esa corrente de auga provoca o ascenso da auga do fondo, que leva con ela gran canti-
dade de materia orgánica, que sae á superficie, co que aínda que se fagan aperturas do encoro de
superficie, e non de fondo, o efecto da colmatación prodúcese igual. Para dicilo graficamente, o
encoro de Portodemouros compórtase como cunha xigantesca pota de cocido, onde as
diferencias de temperatura provocan unha revoltura que, neste caso, afecta gravemente á calidade
das augas que desencora. Dos 13 encoros proxectados por Unión Fenosa, tres sitúanse augas
abaixo de Portodemouros, nun tramo de 10 km. de río, polo que os efectos descritos se triplican
se vai adiante esa iniciativa.= Os encoros provocan unha importante afección climática: as
grandes masas de auga, por teren unha vaporización maior, provocan unha capa de néboa no seu
entorno, que, dependendo das condicións climáticas, ten tendencia a manterse.= ¿En que
afectará o cambio climático provocado polos encoros ó noso concello, que non é directamente
afectado? No seguinte: a auga que sae do encoro normalmente é a do fondo, moito máis fría. Isto
provoca que, ó problema da colmatación, haxa que sumarlle néboas máis frías, con efectos
peores sobre o clima. Este efecto é especialmente grave na primavera e no verán, cando a
temperatura ambiental é moito máis alta e maior a afectación dos cultivos. E non só dos cultivos,
senón tamén da saúde das persoas (reumas, enfermidades respiratorias...).= Ademais, o proxecto
de encora-lo río Deza ten un segundo efecto secundario sobre a saúde do río Ulla. A dous km. río
arriba de Ponte Ledesma desemboca o río Brandelos, que ten un nivel de contaminación altísimo
provocado polos verquidos das antigas minas de Río Tinto Minera en Touro. O BNG ten
denunciado repetidamente as condicións dese río. En todo caso o aporte de auga do Deza ó Ulla,
desde Cira (que é onde desemboca) provoca que baixe o nivel de contaminación do río, co que
dalgunha maneira actúa  de salvagarda do Ulla, polo menos mentres non se resolva o grave
problema das minas de Touro; por iso, encora-lo Deza pode provoca-lo efecto secundario de
estende-la afección da contaminación que arrastra o Brandelosmáis abaixo de Cira.= Por último,
unha nada desdeñable fonte de ingresos para o noso concello provén da actividade deportiva da



pesca fluvial. Esa actividade, como queda exposto, vai ser gravemente prexudicada de levarse
adiante o proxecto de encoros.= Por todo o exposto, sométese á consideración do pleno da
corporación municipal a adopción dos seguintes = ACORDOS.= O pleno da corporación
municipal de Teo acorda:= 1º.- Manifesta-la súa oposición ó proxecto de construcción de 13
encoros no río Ulla e nos seus afluentes o Arnego, o Pambre e o Deza.= 2º.- Trasladar este
acordo ós concellos directamente afectados: Touro, Arzúa, Santiso, Palas de Rei, Antas de Ulla,
A Golada, Lalín, Silleda e As Cruces.= 3º.- Trasladar este acordo ó Organismo autónomo Augas
de Galicia, á Consellería de Medio Ambiente e ós portavoces dos grupos parlamentarios do
Parlamento de
Galicia.".----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr. Otero Cepeda se quere defende-la moción, e este respón-
delle que non, porque a moción especifica suficientemente os seus motivos.--------------------------

O portavoz do equipo de goberno le a resposta deste á moción, que se transcribe: "1º.-
Sorprende que se traia ó pleno esta moción, xa que, tal como se sinala no punto 2º, este concello
non está directamente afectado pola posible construcción dos embalses.= 2º.- Indícase na exposi-
ción unha serie de problemas contaminantes que segundo o que promove a moción se producen
nos embalses, pero non se aporta ningún estudio científico que avale que certamente se produzan
ditas contaminacións.= 3º.- Polo tanto, a criterio do equipo de goberno, un tema tan serio non
pode ser votado sen que os membros da corporación conten cos necesarios dictames; entón, este
grupo non estaría en contra se se demostrase a certeza do exposto, e mentres, ata tanto non se
dis- poña deses informes e non se poidan estudiar, pénsase que se están facendo afirmacións
gratuí- tas non confirmadas cientificamente, polo que o equipo de goberno votará en contra da
moción.".

O Sr. Secretario manifesta que a comisión informativa acordou propoñerlle ó pleno que
decida o que estime máis conveniente con respecto á moción.-------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non está a favor de frena-lo desenvolvemento das
empresas, xa que dan traballo e xeran riqueza, pero que por outra parte non se pode dubidar de
que os encoros causan problemas, como é o caso de Lavacolla, onde un encoro pequeniño oca-
siona grandes néboas, e que tamén hai que ter en conta que estes encoros están promovidos por
unha multinacional que só pensa no seu beneficio, e que cobran cartos ata por cambiar de sitio
uns postes que estorban. Anuncia que votará a favor da moción.----------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que non está de acordo co primeiro punto do escrito lido
polo Sr. Mallo, no que di que os encoros non afectan directamente a este concello, porque se
afectan ó río Ulla, aínda que sexa indirectamente, están afectando ó concello; que non está de
acordo en que a Xunta de Galicia "baixe os pantalóns" ante unha multinacional, e que xa que o
Sr. Alcalde presume tanto do río Ulla agora ten unha boa oportunidade de defendelo. Anuncia
que o seu grupo votará a favor da moción.-------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Romaguera opina que neste tema a Xunta está primando intereses particu-
lares, e manifesta que o seu grupo votará tamén a favor da moción.-------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta o seu desacordo co equipo de goberno en canto di que a
moción non está apoiada en estudios científicos; di que todo o texto da moción é unha
exposición científica en si mesmo, que quizais non demostre nada, pero que expón o tema con
argumentos científicos, polo que o equipo de goberno está errado na súa postura. Anuncia que
votará a favor da
moción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que lle sorprende que o equipo de goberno teña que estar
sempre baixo as directrices do seu partido, como se tivese medo de "saca-los pés do testo"; pensa



que o grupo do Sr. Alcalde debería utiliza-la lóxica e defende-lo Ulla aínda que fose en contra do
criterio do Partido Popular.-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

a) Examinado o expediente promovido por "LOOLOGI, S.L." en virtude de instancia nº
2088, de data 23-09-1998, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UNHA NAVE PARA ALMACÉN DE PRODUCTOS DE HIXIENE,
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 23-09-1998.------------------------------------------------------

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 asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
"LOOLOGI, S.L." para a instalación de UN ALMACÉN DE PRODUCTOS DE HIXIENE no
lugar de Reborido-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.-------------------------------------------------

b) Examinado o expediente promovido por "MUEBLES DE COCINA MARCIAL,
S.A.L." en virtude de instancia nº 249, de data 09-02-1999, solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento de NAVE E ALMACÉN PARA MOBLES DE COCIÑA,
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 09-02-1999.------------------------------------------------------

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
"MUEBLES DE COCINA MARCIAL, S.A.L." para a instalación de NAVE E ALMACÉN
PARA MOBLES DE COCIÑA no lugar de Cepeda, 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.- AXUDA A DOMICILIO .- Seguidamente, o Sr. Alcalde dá conta do expediente que
se tramita para a contratación do servicio de axuda a domicilio cunha cooperativa, segundo acor-
do plenario de data 05-06-1998.-------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario manifesta que se presentaron dúas proposicións, subscritas por "Asisten-
cia Fogar de Teo, S.C.L." e "Axuda, S.C.", ofertando ambas o prezo de 1.000 pts/hora e que a
documentación presentada polas dúas empresas está correcta consonte o esixido nas bases da
convocatoria, sendo a única diferencia o currículum presentado, máis amplo o da primeira delas.
Manifesta tamén que a Comisión de Asuntos Sociais e Sanidade, no seu informe, lle propón ó
pleno que acorde contratarlle este servicio á cooperativa "Asistencia Fogar de Teo, S.C.L.".-------

O Sr.Tallón Rego maniféstase de acordo coa proposta da Comisión informativa, pero
pregunta se o traballo o realizarán os membros da cooperativa ou contratarán a alguén, e neste
último suposto quen realizará o control do persoal que contraten; o Sr. Alcalde respóndelle que
cre que contratarán xente se a necesitan para realiza-lo traballo, e que o control será realizado
polo departamento de servicios sociais. O Sr. Tallón manifesta que o bo funcionamento do servi-
cio depende do control, e manifesta que votará a favor neste asunto sempre que se leve un
control
estricto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase de acordo en que se lle contrate este servicio á coopera-
tiva "Asistencia Fogar de Teo, S.C.L.", en parte porque naceu neste concello a raíz de cursos
organizados polo departamento social, polo que se podería dicir que case foi formada polo
concello, e pensa que o departamento social é suficiente para exercer un bo control sobre ela.-----

O Sr. Noriega Romaguera maniféstase tamén a favor da proposta da Comisión de Asun-
tos Sociais e Sanidade.------------------------------------------------------------------------------------------

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

1º.- Contratarlle o servicio de axuda a domicilio á cooperativa "Asistencia Fogar de Teo,
S.C.L." no prezo de 1000 pts/hora, debendo a contratista suxeitarse estrictamente ás condicións
estipuladas no prego de condicións desta convocatoria.---------------------------------------------------



2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN DE CONDECORACIÓNS.- A continuación, o
Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para a constitución da comisión de condeco-
racións, segundo o Regulamento especial de honras e distincións deste concello, aprobado polo
pleno en sesión de 29-09-98, manifestando que a Comisión de Asuntos Internos e Persoal, no seu
informe, propónlle ó pleno que acorde o que estime máis conveniente neste asunto.-----------------

O Sr. Alcalde manifesta que cando se aprobou o Regulamento de condecoracións quedá-
rase en que cando houbese que outorgar algunha distinción se nomearía unha comisión para fa-
celo, os membros da cal cambiarán cando cambie a composición do pleno, e que se pretende
outorgarlle a medalla de ouro do concello ó anterior Alcalde, D. Ignacio Varela Eiras, e de prata a
tódalas persoas vivas que oustentaron o cargo de concelleiro desta corporación municipal, e ás
viúvas sobrevivintes dos que morreron. Di tamén que a comisión de condecoracións estará
composta polo Sr. Alcalde ou membro da Corporación no que delegue, un membro do equipo de
goberno, un representante dos grupos minoritarios da Corporación, elixido por estes, e o Sr. Se-
cretario do concello, este con voz pero sen voto.-----------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que a formación da comisión de condecoracións xa estaba
acordada, preguntando por que hai que constituíla neste momento; o Sr. Alcalde respóndelle que
o día 13-6-99 haberá eleccións municipais e cambiará a composición do pleno, e que lle parece
que o acto de entrega das condecoracións debería facerse antes desa data, para que as persoas
que as outorguen sexan as mesmas que aprobaron o regulamento. O Sr. Tallón Rego manifesta
que está de acordo coa creación da comisión de condecoracións, pero non con que se faga neste
intre a entrega das
medallas.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda móstrase de acordo coa opinión do Sr. Tallón Rego, e manifesta que
o Sr. Alcalde xa intentou nunha ocasión face-la entrega das condecoracións en forma irregular,
pero tivo que facelo de forma legal, redactando e aprobando o regulamento de condecoracións;
despois deixou parado o tema, e agora volve a querer facelo en tempo de eleccións.-----------------

O Sr. Parajó Liñares cre recordar que o primeiro intento de entrega das medallas foi alá
por xullo do 97, fai case dous anos, pero deixouno quedar ata que houbese eleccións; di que,
polo que a el respecta, o Sr. Alcalde pode aproba-la concesión das condecoracións cos seus
votos, xa que el non estará de acordo, pero que mire ben o que fai, porque ó mellor D. Ignacio
Varela non acepta que se faga neste
momento.----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Romaguera maniféstase de acordo con que se constitúa a comisión de
condecoracións, pero non de que se faga o acto de entrega destas en período preelectoral.----------

Os Sres. Otero Cepeda e Tallón Rego maniféstanse da mesma opinión có Sr. Noriega, e o
Sr. Parajó Liñares di que o acordo de entrega de condecoracións non figura na orde do día, polo
que non hai lugar a votar sobre a realización deste acto.---------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda constituí-la comisión de condecoracións, que estará formada por:------

Presidente: D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, ou conce-
lleiro no que delegue.-------------------------------------------------------------------------------------------

Vocais: D. Antonio Castroagudín Valladares, representante do equipo de goberno.---------
            D. F. Manuel Parajó Liñares, polos grupos minoritarios da corporación.-------------
Secretario: O do concello, con voz pero sen voto.-------------------------------------------------

6.- ANUALIDADE  2000 DO PLAN 2000 DE INFRAESTRUCTURAS .- O Sr. Alcal-
de dá conta do expediente que se tramita para a inclusión de obras no Plan 2000 de Infraestruc-
turas 1997-2001, anualidade 2000.----------------------------------------------------------------------------



O Sr. Tallón Rego manifesta que por fin lle toca algo á parroquia de Luou, aínda que os
cartos están mal repartidos e van máis para a parroquia do Sr. Alcalde que para as demais; di que
a súa postura, neste asunto e nos dous seguintes, será a abstención.-------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda opina que está ben facer estas pequenas depuradoras onde non se
pode acceder á rede xeral, pero di que se van comezando obras e non se acaban as que estaban
empezadas antes; cre que hai que ter unha planificación máis seria e remata-las que están a
medias antes de iniciar outras; o Sr. Alcalde respóndelle que se comezan as obras debido a que
varias empresas que están facendo obras en Teo ofertaron facer de modo gratuíto certo número
de metros de alcantarillado, pero sen reposición de firme (este ten que facelo o concello), o que
pensa que é unha boa vantaxe, xa que cada km. de alcantarillado custa uns 7 millóns de pesetas;
entón, eses metros déixanse para ir rematando os anacos que faltan nalgúns lugares, como xa se
fixo en Lampai e se está facendo neste momento no tramo de Oza á pista de Santa Eufemia. O
Sr. Otero Cepeda manifesta que hai obras comezadas fai anos e que se continúan a cachos, e en
vez de rematalas comézanse outras que se van facendo tamén a cachos, e o Sr. Alcalde reitéralle
que se fai así porque son obras que fan as empresas sen cargo para o concello, unicamente coa
obriga da reposición do firme. O Sr. Otero Cepeda manifesta que votará a favor, tanto neste
asunto como nos dous seguintes, pero pide que se aplique certa orde e rigor na realización das
obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase de acordo en que se fagan obras de saneamento, e
mellor aínda se se puidesen facer en todo o concello, pero sabe que isto non é posible porque son
obras moi caras, pero di que está en desacordo con que haxa zonas máis favorecidas que outras,
como é o caso de Cacheiras, sobre todo desde que o Sr. Blanco Martínez é alcalde; este respón-
delle que no ano 1996 se investiron 11.350.006 pts. no saneamento de Casalonga, 4.860.000 pts.
na 1ª fase do saneamento de Póboa, 4.950.000 pts. no saneamento de Cobas, 4.750.000 pts. no
saneamento de Cascalleira, 3.690.419 pts. na 2ª fase do alcantarillado de Póboa e 4.920.000 pts.
na estación de bombeo da Póboa (POS), 4.847.634 pts. na segunda fase do alcantarillado de
Casalonga (Plan Adicional) e 5.818.974 pts. no saneamento de San Domingo (FCL); no ano 1997
investíronse 3.910.939 pts. no alcantarillado de Oseve, 3.679.723 pts. no saneamento de Vila
Verde-Oseve, 3.320.000 pts. na depuración de residuais de Recesende, 4.985.000 pts. na
depuración de residuais de San Domingo e 3.545.000 pts. no alcantarillado de Ribeira-Feros
(POS), e 7.542.595 pts. no saneamento de Vilar de Calo e Calo (FCL); no ano 1998 investíronse
6.000.000 pts. no saneamento e depuración de Cornide (POS), 4.990.000 pts. no saneamento de
Calo (Plan complementario) e 15.517.877 pts. tamén no saneamento de Calo (Plan 2000 de Infra-
estructuras, 3ª fase), e no ano 1999 investiránse 3.285.077 pts. no saneamento de Reis, 4.990.000
pts. no saneamento de Montouto-Ribeira-Cacheiras, 4.777.974 pts. no saneamento de Vilariño,
4.985.000 pts. no saneamento de Catro Camiños-Lamas-Cacheiras e 10.111.805 pts. no sanea-
mento de Vilar de Francos (Plan 2000 de Infraestructuras, 6ª fase). O Sr. Parajó Liñares manifes-
ta que eses datos non lle din nada, que o que hai que saber non é soamente o que se gastou en
cada parroquia con cargo ós plans provinciais, senón o total do investimento feito, incluíndo as
obras que o concello fixo pola súa conta, e que ademais non está en contra de que se invista en
Calo, en Cacheiras ou en Lampai, pero que quere que se reparta máis equitativamente, xa que hai
parroquias que non teñen ningún alcantarillado feito e outras que están case completamente
rematadas, así como hai sitios que teñen os alcantarillados feitos, pero non funcionan, e outros
nos que si están funcionando; anuncia que, de todos modos, como está a favor de que se fagan
obras de alcantarillado, o seu grupo votará a favor neste asunto e nos dous seguintes.---------------

O Sr. Noriega Romaguera manifesta que o seu grupo tamén votará a favor, neste asunto e
nos dous seguintes, xa que está a favor de que se fagan obras de alcantarillado, aínda que, de
poder, non distribuiría os cartos dos plans como o fixo o equipo de goberno. Manifesta que lle



sorprende a profusión de datos de que dispón hoxe o Sr. Alcalde, algo ó que a corporación non
está acostumada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que, en tódolos datos que leu o Sr. Alcalde, non viu que
caese ningunha peseta para a parroquia de Luou, e o Sr. Alcalde respóndelle que agora lle van
todos; o Sr. Tallón pregunta que pasa cunha depuradora que se dicía que era de Luou pero estaba
en Sestelo, e o Sr. Alcalde respóndelle que a depuradora vai instalada en Sestelo, pero que é para
engancha-los alcantarillados de Luou; o Sr. Tallón Rego pregúntalle se non se engancharán nela
os alcantarillados de Bouñou e Sestelo, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que está dimensionada
para que colla eses lugares e tamén a parroquia de Luou. O Sr. Tallón Rego di que, se a obra se
fai na parroquia de Rarís e colle lugares de Rarís, non se pode dicir que sexa unha obra para
Luou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo Plan anual municipal exercicio 2000 integrado no Plan 2000 de Infraes-
tructuras 1997-2001 aprobado por este concello, no que se inclúen as obras anuais e plurianuais
que a continuación se indican e co detalle de financiamento que consta nas fichas que se unen ó
expediente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33.039.9657.- Saneamento Penelas, Procelas e Noenlles

 4.999.9996.- Saneamento Rueiro de Abaixo

 4.999.9915.- Saneamento Chaves

 4.851.6624.- Saneamento Aido

 3.417.1913.- Saneamento Igrexa

 3.881.9932.Saneamento Fornelos-Rarís
 3.855.0721.Saneamento Vilela

ORZAMENTO  (Pts.)DENOMINACIÓN

2º.- Aprobar, así mesmo, os correspondentes proxectos das obras que se relacionan no
punto anterior cando a execución se inicia no ano 2000.--------------------------------------------------

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

4º.- Autorízase expresamente á Deputación para que inicie, cando proceda, expediente de
extinción por compensación das débedas por sanción que puidese nacer das obrigas do concello,
de conformidade co establecido nas bases, en relación coa execución das obras.----------------------

5º.- Solicita-la realización da contratación e execución das obras que a continuación se
relacionan, de conformidade cos límites establecidos nas Bases reguladoras do plan 2000 de In-
fraestructuras:----------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.999.999Saneamento Rueiro de Abaixo6.-

 4.999.991Saneamento Chaves5.-

 4.851.662Saneamento Aido4.-

 3.417.191Saneamento Igrexa3.-

 3.881.993Saneamento Fornelos-Rarís2.-

 3.855.072Saneamento Vilela1.-

ORZAMENTO  (Pts.)DENOMINACIÓNNº



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

7.- PLAN AFORRO LICITACIONS .- A continuación dáse conta do expediente que se
tramita para inclusión de obras no Plan aforro licitacións 1999 da Excma. Deputación.-------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que a súa postura neste asunto será a abstención, e os Sres.
Otero Cepeda, Parajó Liñares e Noriega Romaguera anuncian que votarán a favor.------------------

O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Participar no "Plan Aforro Licitacións 1999 da Excma. Deputación Provincial da
Coruña, as bases do cal se coñecen e se aceptan na súa totalidade, solicitando a realización dos
investimentos que a continuación se indican, que serán financiados integramente pola Deputa-
ción:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.000.000 pts.2.Saneamento en Moucho

3.000.000 pts.1.Ampliación saneamento Paraxó
ORZAMENTODENOMINACIÓN

2º.- Aproba-los correspondentes proxectos das obras relacionadas no apartado anterior.---
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 concesións que sexan preci-
sas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Solicitar da Excma. Deputación a delegación da contratación e execución das obras,
para o que conta cos medios necesarios, debendo entenderse aceptada a dita delegación en caso
de que efectivamente se produza.-----------------------------------------------------------------------------

5º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a execución de todo o relacionado co presente
acordo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- OBRAS FONDO COOPERACIÓN LOCAL.- O Sr. Alcalde dá conta do expedien-
te que se tramita para inclusión de obras no Fondo de Cooperación Local correspondente ó
exercicio 1999.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que a súa postura neste asunto será a abstención, e os Sres.
Otero Cepeda, Parajó Liñares e Noriega Romaguera manifestan que votarán a favor.----------------

O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Aproba-los proxectos das obras que a continuación se relacionan, redactados polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez:----------------------------------------------------------------

10.923.735 pts.TOTAIS

  4.613.735 pts.3.Saneamento en Lucí
  3.100.000 pts.2.Saneamento en Campelos

  3.210.000 pts.1.Saneamento en Areosa

IMPORTE TOTALNº DE ORDE  E DENOMINACIÓN DA OBRA

2º.- Solicita-la inclusión das anteditas obras no Fondo de Cooperación Local-1999.--------



9.- ROGOS  E PREGUNTAS .- Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Tallón Rego, e:--
1) Pide que se lle dea resposta ó escrito que ten presentado solicitando datos de investi-

mentos no local sociocultural de Teo escola das Galanas, parcela de Bamonde e muro do campo
de baile de Luou, sobre a subvención concedida para obras na igrexa de Luou e sobre a
inscrición da finca do cemiterio desa parroquia, e o Sr. Alcalde respóndelle que en canto ó local
sociocultural, o anterior Delegado da Consellería concedera unha subvención de 4.000.000 pts.
para esa obra, 2.000.000 pts. para a de Galanas e 2.000.000 pts. para a de Bamonde, e que se se
investiron en materiais 6.090.240 pts. en Bamonde, 336.214 pts. en Teo, 3.186.449 pts. en Galanas
e 547.356 pts. en Luou, xa que todas esas obras se fixeron cos obreiros municipais; que se lle
pasarán os datos da Deputación, xa que hai que mira-las facturas todas. O Sr. Tallón Rego
pregunta se se calcula o custo que supón te-los obreiros traballando oito ou dez anos nunha obra,
e o Sr. Alcalde respóndelle que gran parte dos obreiros son subvencionados, totalmente ou en
parte, e que tamén o cálculo do custo dos materiais é difícil, porque as facturas recollen materiais
subministrados para máis dunha obra. O Sr. Tallón Rego manifesta que para calcula-lo custo
dunha obra hai que incluí-lo dos obreiros, e o Sr. Alcalde respóndelle que non é fácil, porque o
persoal se vai sacando dunhas obras para outras segundo van facendo falta nas máis necesarias,
como foi o caso do muro de Luou, varios lavadeiros e fontes, obras nos Tilos... O Sr. Tallón
manifesta que en todos estes anos en Luou só se fixo o arranxo da fonte de Santa Margarita e o
muro do campo de baile, que non está rematado aínda; o Sr. Alcalde respóndelle que o muro non
está acabado por culpa da estrada da Deputación, que non se sabía se a ían baixar ou non; que
segundo parece vana deixar como está, polo que ó muro só hai que poñerlle a tapa, e se no futuro
baixan a estrada haberá que volver sobre o muro. O Sr. Tallón di que o Sr. Alcalde estará de
acordo con el en que a man de obra é parte do investimento que se fai nunha obra, polo que
cómpre incluíla cando se estudia o investimento que se fai en cada parroquia se inclúa o custo
dos obreiros. O Sr. Alcalde informa de que as obras no local de Bamonde xa están rematadas, e
as do de Teo tamén case están, só faltan os ceos rasos e algunha cousa máis. En canto á
subvención de 550.000 pts. concedida polo concello para obras na igrexa de Luou, o Sr. Alcalde
le o escrito presentado nestas oficinas o día 28-4-97 solicitando a subvención, asinado por unha
comisión parroquial composta polos Sres. Piedra Vázquez, Ferreira Jorge, Angueira Coto, Tallón
Rego e Regueiro Iglesias, que a subvención foi pagada a D. José Piedra Vázquez e D. Eugenio
Regueiro Iglesias o día 17-7-97 e que cando se dá unha subvención acábanse os trámites no que
ó concello se refire, porque se considera que a comisión veciñal ou a directiva da asociación de
que se trate son competentes para levar a cabo as obras ou as actividades para as que se
concedeu a subvención. O Sr. Tallón Rego respóndelle que non debe de ser ese o caso, xa que as
obras da igrexa non se fixeron, excepto o da tarima; o Sr. Alcalde respóndelle que iso saberao o
Sr. Tallón, xa que formaba parte da comisión veciñal, e este dille que a comisión non chegou
nunca a funcionar, porque nunha reunión que tiveron para ver a quen se lle adxudicaban as obras
pre- sentáronse tres presupostos, subscritos polos Sres. Fernández, Franco e Paramá, e o Sr.
Piedra dixo que xa falara co Alcalde e que había que darlla a Paramá, que era o que máis barato o
facía; o presuposto deste señor tiña escrito en letra do Alcalde "Máis barato", e isto non era certo,
por- que había outro que ofertaba mellor
prezo.------------------------------------------------------------------

En canto a como figura inscrita a finca do cemiterio de Luou, o Sr. Secretario manifesta
que a finca está inscrita como ben patrimonial, pero que non atopou o documento e pedíu unha
copia, que aínda non lle chegou, polo que non pode dicirlle neste momento de cando data a
inscrición. O Sr,. Tallón manifesta que lle gustaría sabelo, como socio que é do Padroado, porque
este asunto probablemente acabe en xuízo, e o Sr. Secretario respóndelle que llo dirá tan pronto
como reciba a copia da escritura.------------------------------------------------------------------------------

2) O Sr. Tallón Rego pregunta como está o tema da sinalización do concello, e o Sr.
Alcalde respóndelle que xa están postas as de entrada e saída do concello, e que falou co xerente
da empresa que fixo os sinais, quen lle dixo que os outros cen que prometera mandar xa están



feitos, pero que aínda non os mandara; que a empresa só tiña obriga de refacer e colocar quince
sinais, pero que acordou con el que refaga cen (unhas que tiñan mal o nome, outras que
romperon os gamberros...) e que o concello se encargaría de colocalas todas, o que farán os
obreiros muni- cipais tan pronto as teñamos aquí. O Sr. Secretario informa de que o xerente da
empresa falou a semana pasada co arquitecto técnico do
concello.----------------------------------------------------------

3) Pregunta como está o tema das concentracións parcelarias de monte, e o Sr. Alcalde
respóndelle que está pendente de que ó Conselleiro lle manden uns cartos do Goberno central de
Madrid; que o outro día estivo con el falando disto en Arcos da Condesa, e lle dixo que lle ía dar
luz verde ás concentracións de Luou-Lampai-Rarís e Lucí-Teo-Vilariño-Bamonde-Oza, facendo
unha excepción, xa que a súa política é non comezar novas concentracións mentres non estean
rematadas as que se están facendo; que non ten nada por escrito, pero que pensa que o Conse-
lleiro vai cumpri-lo que lle dixo. O Sr. Tallón Rego opina que foi unha pena que o pleno non
acordase solicitalas por escrito naquel momento, e o Sr. Alcalde respóndelle que foi mellor así, xa
que o criterio da Xunta é non comezar concentracións novas.----------------------------------------

Toma a palabra seguidamente o Sr. Otero Cepeda, e:---------------------------------------------
1) Aproveitando a pregunta que fixo o Sr. Tallón sobre a subvención concedida para

arranxo da igrexa de Luou, chama a atención sobre as deficiencias que ten o sistema que utiliza o
equipo de goberno para conceder subvencións; di que tódolos organismos oficiais que outorgan
subvencións fano contra presentación de facturas, e que cando o Sr. Alcalde dá cartos está admi-
nistrando os cartos de todos e é responsable do destino que se lle dá a estes, e polo tanto respon-
sable de que se gasten no proxecto para o que foron solicitados; manifesta que parte da subven-
ción que se lle deu á comisión parroquial de Luou está en paradeiro descoñecido, e iso é res-
ponsabilidade do Alcalde. Este respóndelle que estima que as cinco persoas que integran a
comisión parroquial son responsables para levar a cabo as obras da igrexa, tanto máis canto que
unha delas é un concelleiro desta corporación; o Sr. Tallón, por alusións, manifesta que el se
limitou a solicita-los cartos, pero que nin sabía que a subvención fora cobrada, xa que, como
dixo antes, a comisión parroquial nunca chegou a funcionar. O Sr. Otero Cepeda insiste en que a
comisión de goberno debería utilizar outro sistema para conceder subvencións, xa que, como se
está demostrando, o actual non exerce o debido control, e polo tanto non funciona.------------------

2) Pregunta que número de alumnos ten a escola obradoiro, e o Sr. Alcalde respóndelle
que sesenta, quince en cada un dos catro módulos. O Sr. Otero Cepeda pregunta cal dos módulos
está facendo as obras do muíño, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre que o de cantería, e quizais
tamén estea colaborando o de albanelería, porque ás veces intercámbianse os alumnos para as
distintas obras; di tamén que os de carpintería están facendo as cadeiras para o novo salón de
plenos. O Sr. Otero Cepeda pregunta onde está o obradoiro do módulo de carpintería, e o Sr.
Alcalde respóndelle que ese e mailo de cantería están en Boqueixón, e o de albanelería e o de
xardinería en Teo. O Sr. Otero Cepeda pregunta cal é o tempo de funcionamento da escola obra-
doiro, e o Sr. Alcalde respóndelle que en principio foi concedida para 18 meses, e que pensa que
lle concederán a prórroga que vai solicitar (que por certo, non recorda neste momento se xa foi
solicitada ou aínda non).----------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta se está funcionando a biblioteca municipal, e o Sr. Alcalde respóndelle que si.
O Sr. Otero Cepeda pregunta cal é o horario, e o Sr. Secretario respóndelle que non ten un
horario fixo de apertura, que cando alguén quere utilizala se manda un obxector a abrir e vixiar.
O Sr. Alcalde informa de que, según cre recordar, ten solicitada unha axencia de lectura para os
Tilos, que irá situada nos baixos dos locais da igrexa, e que precisamente estes días o chamaron
por este tema. O Sr. Otero Cepeda pregunta que número de volumes ten a biblioteca, e o Sr.



Alcalde respóndelle que non o recorda con certeza, que andará preto dos 3000, todos eles
catalogados, e que a biblioteca está situada, de momento, no mesmo local có roupeiro municipal,
pero que pensa instalala no centro sociocultural que se está construíndo na Ramallosa, se lle dá
tempo a facelo mentres sexa Alcalde.------------------------------------------------------------------------

4) Pregunta por que regulamento se rexen as antenas de telefonía e televisión que se están
instalando en varios sitios do concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que se falou coas empresas
para facer un convenio mediante o cal se puidesen instalar nelas os servicios do concello (incen-
dios, protección civil, policía, TV...), pero que lle presentaron un convenio que non lle gustou,
porque favorecía en todo ás empresas e en nada ó concello, polo que está negociando para facer
outro mellor; que a súa idea era poder poñer deste xeito un microreemisor da TV de Teo en Vilar
de Calo e algún máis noutra zona; que as instalacións de antenas foron paralizadas porque
carecían de licencia. O Sr. Otero Cepeda manifesta que se paralizou a obra, pero que esta aínda
non estaba comezada, que só estaban tomando medidas. Cre que é urxente dispoñer dunhas
normas que contemplen a distancia das antenas ás casas, vías públicas, etc.; o Sr. Secretario dille
que se lles está facendo tramitar un expediente de actividades molestas, e o Sr. Otero Cepeda
segue dicindo que os veciños protestan, e con razón, porque as empresas instalan as antenas e
despois, cando unha persoa quere construír unha casa, obríganlle a retirala a unha certa distancia.
O Sr. Alcalde respóndelle que agora non hai tempo, pero que se é reelixido pensa facer un plan
xeral urbanístico novo, xa que a Xunta non acepta revisións das normas subsidiarias. O Sr. Otero
Cepeda opina que se non hai normas que aplicarlle á instalación de antenas, o concello deberá
facer un regulamento, para que haxa algunhas normas que teñan que cumprir. O Sr. Alcalde dille
que a instalación dunha antena de "Retevisión" foi paralizada porque nin tiñan proxecto presenta-
do.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Manifesta que a recollida de vidro está funcionando de forma irregular, e o Sr. Alcalde
respóndelle que a semana pasada estivo falando cos de SOGAMA e lle dixeron que van facer
recollida selectiva en Teo, como concello piloto, para o que houbo que retira-los contedores
amarelos, que serán utilizados para a recollida de envases. O Sr. Otero Cepeda pregunta se está
funcionando o contrato que existía de recollida de vidro, e o Sr. Alcalde respóndelle que si, pero
que non está funcionando ben, porque só recollen o que hai dentro do contedor, non o que a
xente pousa ó lado del cando está cheo, polo que había que mandar xente do concello para que o
recollese; que unha vez que SOGAMA se faga cargo do lixo isto vai cambiar, porque o persoal
desa empresa xa trouxo ó señor que ten convenio con eles para a recollida de vidro e papel;
pensa que este tema non vai tardar moito en estar solucionado. O Sr. Mallo González informa de
que hoxe vén un anuncio no periódico sobre o concurso para adxudicación da recollida de lixo
de Teo. O Sr. Otero Cepeda pide que se lle dea un repaso ós contedores de vidro mentres non se
fai cargo SOGAMA da
recollida.---------------------------------------------------------------------------------

6) Pregunta se se van coloca-las papeleiras dos Tilos, e o Sr. Secretario respóndelle que
xustamente onte chegou un camión con elas. O Sr. Alcalde manifesta que o problema das pape-
leiras era que os da recollida de lixo non as baleiraban se lles quedaban lonxe, pero que o
contratista xa pedíu un carrillo con dous contedores para baleiralas, e se non comezou está a
facelo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Pregunta polas obras que se están facendo no parque dos Tilos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que a xente protestaba, porque os cochiños dos nenos se enterraban na grava do
parque, polo que, para solucionar este problema, mandou ós obreiros a poñerlle pedra ós
camiños. O Sr. Otero Cepeda pregunta se esta obra ten algo que ver con Medio Ambiente, e o Sr.
Alcalde respóndelle que non, que é soamente do concello; que falou cos de Medio Ambiente e lle
dixeron que ían comeza-la obra axiña; que o concello xa arranxou o valado da piscina e o do
polideportivo, e agora, se dá tempo antes do fin do mandato, vai arranxa-lo entorno da piscina e
face-los sendeiros.-----------------------------------------------------------------------------------------------

8) Pregunta polos postes que hai na estrada de Vilar de Calo, e manifesta que as obras hai
que facelas cunha orde e que o asfaltado debe facerse cando estea libre a estrada, non antes; o Sr.



Alcalde respóndelle que en Vilar de Calo se colleron os metros que deron os propietarios das
fincas e se asfaltaron para evitar que rompesen os mordentes da pista, e que mantivo negocia-
cións cos donos das naves de Carrero ata que conseguíu o terreo, pero houbo que refacérlle-lo
muro; que a Telefónica se lle avisou repetidamente de que quitasen os postes, pero non respon-
deron, polo que se meteu o expediente no xulgado e se lle mandou aviso a esa empresa, adver-
tíndolle que sería responsable dos accidentes que se ocasionasen por mor dos postes, e entón veu
persoal de Telefónica ó concello a ver que pasaba e mandaron da empresa un presuposto para a
retirada dos postes, que ascende a catro millóns e pico dos que o concello tería que paga-la
metade; que FENOSA retirou os seus postes, pero Telefónica non entrou polo aro, polo que na
comisión de goberno que se celebrará hoxe acordaráse pagar, pero tomaráse en conta esta situa-
ción para, cando soliciten permiso para instalar postes, obrigar a retiralos non á cuneta, senón uns
metros máis atrás, a fin de evitar que volva a repetirse esta situación. Di tamén que levou ó elec-
tricista Sr. Fernández a ve-los postes por se podía retiralos el, pero non se atreveu por se rompía
algún cable e quedaba a zona sen teléfono.------------------------------------------------------------------

9) Manifesta que varias pistas do concello necesitan restauración, como é o caso da de
Constenla ás Cruces (o Sr. Alcalde dille que xa lle deu orde a Martínez de que a arranxase),
campo de festas de Solláns ou a de Cornide a Mouromorto; pensa que hai que rebachealas todas.
O Sr. Alcalde respóndelle que xa se están bacheando, e que o criterio que vai seguir é que, onde
se colla terreo ós lados, asfaltar tamén ese cacho e regular con pedra e aglomerado, cousa que
quere facer na pista dos Verxeles a Bamonde por Santa Eufemia e noutras máis. O Sr. Otero
Cepeda manifesta que non notou que se estivese bacheando, e pide que se faga unha restaura-
ción xeral das pistas. Di tamén que a choiva está arrastrando a terra das pistas de C.P. que se
están abrindo ata facer montóns sobre as pistas asfaltadas. O Sr. Alcalde dille que se está ba-
cheando en Vilariño, e o Sr. Otero Cepeda respóndelle que se se dedicase unha cuadrilla a reba-
chear poderíanse arranxa-las pistas con moi pouco custo, xa que se poderían arranxar quilóme-
tros de firme diariamente. O Sr. Tallón Rego pregunta por que non se están poñendo tubos nas
saídas das pistas de C.P. que se están facendo, o Sr. Alcalde respóndelle que en Reis puxeron
tubos en tódalas pistas novas e o Sr. Castroagudín dille que poñen os tubos despois, cando
asfaltan, segundo está no proxecto. O Sr. Secretario manifesta que en Vilariño e Teo tamén os
puxeron.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Pregunta se houbo algún incremento no censo electoral respecto ó anterior, e o Sr.
Secretario respóndelle que houbo un aumento pequeno, xa que parte das 153 persoas que se
empadroaron deunas de baixa Estadística por figurar aínda empadroadas noutros concellos. O
Sr. Otero Cepeda pregunta se houbo aumento no número de residentes ausentes, e o Sr.
Secretario respóndelle que non o sabe. Pregunta cantos residentes ausentes figuran neste censo
electoral, e o Sr. Secretario respóndelle que 1026. Pregunta de que países son, e o Sr. Secretario
respóndelle que de Arxentina, Suiza, Brasil... Pregunta se esta xente pode votar nas eleccións
municipais, e o Sr. Secretario respóndelle que si. O Sr. Otero Cepeda manifesta que, daquela, xa
comprende a que veñen tódalas viaxes que o Sr. Alcalde fai a Arxentina, Uruguai, etc.; cre que a
esa xente non lle pode importa-la vida política dun concello no que non viven, pero que o que
pasa é que o tinglado electoral permite barbaridades como que mil persoas poidan votar nun
concello de oito ou nove mil votantes. Chama a atención sobre a aberración que supón isto: os
políticos van de viaxe, chaman a atención desta xente e traen os seus votos nunhas eleccións que
non teñen nada que ver coa súa vida. O Sr. Alcalde respóndelle que non cre que ós emigrantes
non lles importe o que pasa na súa terra, onde teñen as súas raíces, e o Sr. Otero Cepeda dille que
as eleccións xerais quizais se lles importen, pero non cre que sexa o mesmo para as municipais.
O Sr. Alcalde dille ó Sr. Otero Cepeda que ninguén lle impide ir tamén el ós países onde hai
emigrantes e intentar que o voten, e o Sr. Otero Cepeda respóndelle que van onda os emigrantes



a contarlle unha película, comer e trae-los seus votos. O Sr. Alcalde pregúntalle de quen é a culpa
desta situación, o Sr. Otero Cepeda respóndelle que do tinglado electoral, o Sr. Alcalde dille que
entón, se pode, cambie as leis electorais, e o Sr. Otero Cepeda respóndelle que oxalá puidese, que
teñen boa
falta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Manifesta que a lei lle dá ó Alcalde un prazo de dez días para remitirlles ós concellei-
ros os borradores das actas das comisións de goberno, o que o Sr. Alcalde non cumpre, xa que
por exemplo o día 26 de marzo lle chegaron as actas das sesións celebradas desde o 28-12-98; di
que o Sr. Alcalde se salta a lei sistematicamente, cousa que non facía a anterior corporación. O
Sr. Alcalde respóndelle que o persoal ten cousas máis urxentes que facer e por iso non se man-
daron, o Sr. Otero Cepeda dille que está menospreciando a lei e ós concelleiros e o Sr. Alcalde
respóndelle que intentará cumpri-la lei.----------------------------------------------------------------------

12) Manifesta que hai un tema que ten que tratar, aínda que non lle resulte agradable,
porque xa recibíu varias protestas de veciños, e é o das gaivotas que acampan en Cacheiras, na
urbanización "As Palomas", creando un foco insalubre; que a xente está descontenta, di que o Sr.
Alcalde ten un galiñeiro a ceo aberto, o chan do cal é unha esterqueira, e que as gaivotas acampan
en Cacheiras porque van comer alí cando se lle botan ás galiñas os desperdicios das comidas, e
que as gaivotas estarán alí mentres o galiñeiro estea a ceo aberto. O Sr.Alcalde respóndelle que
sexa precisamente o Sr. Otero Cepeda o que diga isto, xa que sempre se mostrou defensor da
fauna, que el soamente ten no corral uns pavos e unhas ocas, como pode ter calquera veciño e
que non cre que a presencia das gaivotas se deba a iso.-----------------------------------------

A continuación toma a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:-------------------------------------------
1) Manifesta que o 24-2-99 presentou un escrito solicitando datos sobre os traballadores

autónomos deste concello e canto se lles debe do aumento do IPC e non se lle contestou; que o
mesmo día presentou outro pedindo datos sobre o expediente do Sr. Corbelle e tampouco se lle
contestou (o Sr. Alcalde dille que aínda non está en prazo para contestarlle); que preguntou
varias veces pola masa común de Lucí e tampouco se lle contestou; que leva dous anos pedindo
os contratos de Aquagest e da recollida de lixo e lle din que non os atopan; que pedíu o informe
da parcela dos Verxeles e lle dixo que non o tiña... O Sr. Alcalde respóndelle, sobre a masa
común, que se foi alí o outro día por protestas da xente por uns tubos, e parece ser que ese cacho
quedou excluído da concentración parcelaria, pero que lle pregunte ó aparellador municipal, que
ten máis datos, e que os contratos, o expediente do Sr. Corbelle e o informe da parcela dos
Verxeles terá que pedirllos ó Secretario. O Sr. Parajó Liñares dá lectura a un anaco dun artigo
periodístico publicado en "La Voz de Galicia" de 21-4-99, sobre o informe do Valedor de Pobo,
que di: "... Entre as `realidades sociais  ́que contempla o informe do 98, José Cora asegurou na
rolda de prensa que ofreceu no Parlamento que `existen bastantes queixas sobre o principio de
transparencia das administracións públicas .́ O Valedor argumentou que as queixas se refiren
maioritariamente ós grupos de goberno municipal, os cales son remisos a ofrecerlle ós
concelleiros da oposición a información que solicitan, sobre todo cando se trata de cuestións
urbanísticas. José Cora recordou que as leis establecen que un alcalde non se pode negar en
ningún caso a facilitarlle á oposición  información sobre a vida municipal. Para corrixi-la falta de
transparencia, a institución do Valedor lle remitíu unha `circular concreta  ́á Federación Galega de
Municipios e Provincias (FEGAMP), na que se recollen as obrigas das administracións locais co
principio de transparencia". O Sr. Parajó manifesta que o Sr. Alcalde incumpre toda a lexislación
sobre este tema, que leva corenta plenos respondendo "non sei", "non teño datos", "non aparece
o contrato", etc.; opina que o Sr. Alcalde leva o concello como se fose a súa leira, con desidia,
inoperancia, dictadura e demagoxia, e non se preocupa de darlle datos á oposición; chégase ata o
punto de non rexistrar nos libros a correspondencia que non lle interesa que vexa a oposición,
como é o caso dunha sentencia de 19-2-99, da Sala do contencioso-administrativo do TSXG,
sobre a contratación dos traballadores Jaime Blanco e María Vidal, na que se estima o recurso
interposto polo Sindicato nacional de Comisións Obreiras de Galicia contra a resolución da



Alcaldía de 5-7-95 pola que se efectúa a convocatoria relativa á selección de dúas persoas para
auxiliar de información xuvenil, así como contra a decisión final da citada convocatoria,
producida mediante resolución de 10-7-95, e en consecuencia se anulan ambas por non ser
conformes a Dereito; pregúntalle ó Sr. Secretario por que non se rexistrou esta sentencia, e este
respóndelle que o Secretario non é o encargado do rexistro de correspondencia. O Sr. Alcalde
manifesta que esa convocatoria corresponde a dous traballadores que se colleron por seis meses,
acabaron o contrato e marcharon, e que fora un expediente tramitado polo anterior Alcalde; o Sr.
Parajó pídelle ó Sr. Alcalde que teña un pouco máis de ética, que hai un pouco queríalle poñer
unha medalla a D. Ignacio e agora quere botarlle as culpas, e o Sr. Neira Picallo manifesta que
houbo que facelo desa maneira, porque se non se perdía a subvención. O Sr. Parajó Liñares
opina que o feito de que non se rexistrase este escrito demostra que neste concello se ocultan
cousas para que a oosición non as vexa, e di que o Sr. Secretario tamén é culpable, porque é o
responsable de que a vida municipal funcione.--------------------------------------------------------------

2) Pregunta por que non se retirou da orde do día da comisión informativa o expediente
de convenio co concello de Santiago para a recollida de lixo, e o Sr. Alcalde respóndelle que se
retirou porque faltaban os informes de Aquagest e de SOGAMA; o Sr. Parajó pregúntalle sobre o
contido do convenio, e o Sr. Alcalde respóndelle que se trataba de que Santiago recollese o lixo
de Teo durante ano e medio e Teo recollese os residuais de Marrozos e Santa Lucía coa
depuradora dos Tilos. O Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. Alcalde se ía cargar de por vida ós veciños
dos Tilos cos residuais de Santa Lucía, e o Sr. Alcalde respóndelle que non de por vida, senón
durante ano e medio; o Sr. Parajó dille que durante ano e medio Santiago recollería o lixo de Teo
pagando nós a razón de 4000 pts/Tm e asumindo durante toda a vida a depuración dos residuais
de Santa Lucía e Marrozos, co compromiso de amplia-la depuradora; que se os veciños dos Tilos
non chegan a protestar, o Alcalde meteríalles isto con calzador. O Sr. Alcalde dille ó Sr. Parajó
que fale deste tema cando se traia o convenio ó pleno e vexa o que hai, e o Sr. Parajó Liñares
respóndelle que ó mellor o Sr. Alcalde non pode aprobalo cando o traia, porque tal vez lle dean
unha chamada desde arriba. Opina que non pode prexudicar así ós veciños dos Tilos, ós veciños
de Teo. O Sr. Alcalde respóndelle que o fará se o considera prudente.----------------------------------

3) Pregunta como está o tema das marquesinas, que se quedara en cambia-la de
Ameneiro e poñer outra en Solláns onda a casa de Tucho, e o Sr. Alcalde respóndelle que a de
Ameneiro xa está comprada, por acordo da comisión de goberno, e non sabe se están facendo xa
a base, e tamén se mercaron unha para Teo e outra para Bamonde. O Sr. Parajó Liñares manifesta
que hai que cambiar de sitio a de Pontevea, xa que naquel punto se producen moitos accidentes e
calquera día vai bater un coche contra ela.-------------------------------------------------------------------

4) Pregunta polas subvencións anuais a entidades culturais e deportivas, e o Sr. Alcalde
respóndelle que este ano se van dar axiña. O Sr. Parajó manifesta que está a favor de que se
concedan subvencións, e pide que, aparte de ser máis obxectivos, se mire un pouco a forma de
dalas, non se discrimine a ningunha asociación e se outorguen cartos segundo as actividades que
faga cada entidade.----------------------------------------------------------------------------------------------

5) Manifesta que, por mor das obras, os Autobuses de Calo non poden pasar pola estrada
de Texexe, polo que deixaron de face-la liña. O Sr. Alcalde respóndelle que se están colocando
os tubos no tramo Ameneiro-Texexe-Francos-Balcaide, polo que houbo que rompe-la estrada en
varios sitios; que falou cos de Aquagest para a reposición, chamou ó xerente de "Autobuses de
Calo" na Coruña, que non estaba, e despois xuntou ó encargado de Aquagest con Martínez para
arranxar xa a estrada e evitar que os autobuses teñan problemas.----------------------------------------

6) Manifesta que na pista de Recesende, que se está ampliando, se colleu máis ou menos
un metro a cada lado, e pregunta se ese metro é para todos iguais ou para uns máis que para
outros, porque sabe dun señor ó que lle quitaron as plantas e o muro, e a outro, un médico que



por certo é amigo do Sr. Alcalde, nin lle arrincaron as plantas. O Sr. Alcalde respóndelle que esa
obra faina Agricultura, e que o concello non ten nada que ver nela.-------------------------------------

7) Manifesta que hai máquinas alugadas que ás veces permanecen varios días paradas, o
que supón un gasto innecesario para o concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que se está compran-
do maquinaria para non ter que alugala, segundo acordos da comisión de goberno, e que fai
pouco tempo uns obreiros remataron o contrato, e quedou o cemento e a maquinaria na obra
durante oito ou quince días mentres non viñan os novos. O Sr. Parajó Liñares manifesta que,
como non lle mandaron os borradores das actas da comisión de goberno, non sabía nada da
compra de maquinaria.------------------------------------------------------------------------------------------

8) Pregunta como está o tema da parcela dos Verxeles, e o Sr. Secretario respóndelle que
se fixeron as medicións periciais e se lle mandou o expediente ó avogado do concello para que
fixese a denuncia.------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Pregunta se xa se recibíu a urbanización "Parque Montouto", e o Sr. Alcalde respónde-
lle que a recepción foi acordada polo pleno, pero que aínda non está asinada porque os promoto-
res non trouxeron o documento que se lles esixía. O Sr. Secretario manifesta que o Sr. Alcalde
non estivo onte no concello, polo que non puido dicirllo, pero que xustamente onte os
promotores de "Parque Montouto" trouxeron o escrito e o cheque, e procede a mostrarllos á
corporación; o Sr. Alcalde di que, entón, só falta chamalos para asina-la recepción. O Sr. Parajó
pregunta se xa se pode recibi-la urbanización, e o Sr. Alcalde respóndelle que si.--------------------

10) Manifesta que cando o Sr. Alcalde reuníu ós concelleiros de Calo para falar do poli-
deportivo dixo que ía terminar esta obra e aínda non está rematada; o Sr. Alcalde respóndelle que
o Sr. Parajó ignora se se lle deu á empresa orde de terminala. O Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. Cea
se foi certo que o Sr. Alcalde dixo que ía termina-las obras do polideportivo, e o Sr. Alcalde ma-
nifesta que no lle dá a palabra ó Sr. Cea. O Sr. Parajó di que o Sr. Alcalde quedara en remata-las
obras no prazo dun ano, e o Sr. Alcalde respóndelle que aínda non acabou a lexislatura, que as
obras estarán finalizadas antes do 13 de xuño. O Sr. Parajó opina que o único que fai o Sr.
Alcalde é tira-los cartos do concello en propaganda, e este respóndelle que a promoción do con-
cello é importante. O Sr. Parajó pregúntalle cantas vivendas de protección oficial fixo, e o Sr.
Alcalde respóndelle que só as de Ameneiro, que están para facer. O Sr. Parajó di que as V.P.O.
eran un compromiso electoral do Sr. Alcalde, e que este non cumpre os seus compromisos; non
fixo ninguna V.P.O. e en cambio puxo a televisión de Teo; pregunta se a televisión é dos veciños
de Teo ou do Alcalde, e este respóndelle que dos veciños; o Sr. Parajó di que non o parece,
porque só sae el en pantalla e nunca manda a televisión a outros actos que non sexan os
organiza- dos por
el.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Pregunta como están as obras do centro sociocultural, e o Sr. Alcalde respóndelle que
están para acabar. O Sr. Parajó pregúntalle cando lle fai da-los datos que lle pedíu sobre este
tema, e o Sr. Alcalde respóndelle que pronto, e que se lle parece que se tarda en darllos, xa sabe o
que pode facer por lei; que fan falta tres funcionarios para atende-las peticións do Sr. Parajó, que
a veces son totalmente incongruentes, e o Sr. Parajó di que ten dereito a te-los datos que pida, e
que se fai falta máis persoal, que se contrate.----------------------------------------------------------------

12) Manifesta que fai pouco tempo o Sr. Alcalde dixo que tiña 5 millóns de pesetas para
cambiar de sitio a depuradora de Pontevea, que está situada máis arriba da captación de augas, e
pregunta se se fixo; o Sr. Alcalde respóndelle que iso é cousa da CPTOPV, que cre que non o
fixo aínda e que o concello non ten nada que ver neste asunto; que, de todos modos, a auga está
clorada e as análises dan ben. O Sr. Parajó pregunta cando se vai facer esta obra, e o Sr. Alcalde
respóndelle que a fará a CPTOPV cando queira.------------------------------------------------------------

13) Pregunta se se recuperou a subvención de 5.000.000 pts. da Deputación para o centro
sociocultural que se perdera, e o Sr. Secretario respóndelle que non eran 5.000.000, senón
3.000.000, e que o problema foi que a empresa fixera mal as facturas, e cando se quixo contac-
tar con ela para que as refixese non foi posible, porque se desfixera, co que non se puideron
conseguir facturas correctas e se perdeu a subvención. O Sr. Otero Cepeda manifesta que isto



demostra que as subvencións concedidas por entidades públicas só se pagan contra presentación
de facturas, e non como fai este concello.--------------------------------------------------------------------

14) Pregunta se cando haxa auga na rede xeral de Calo se lle vai dar auga a Ameneiro,
Texexe, etc., e o Sr. Alcalde respóndelle que xa se está facendo así en tódolos sitios. O Sr. Parajó
pregunta se a 2ª fase do abastecemento de augas incluía a auga de todo Calo, e o Sr. Alcalde
respóndelle que cre que non. O Sr. Parajó pregunta se pode ve-lo proxecto desa obra, e o Sr.
Alcalde respóndelle que llo pida ó técnico municipal.-----------------------------------------------------

15) Manifesta que as pistas municipais están todas que dan pena, pero quere chama-la
atención sobre a pista da Grela, fronte ás Viñas, onde empoza a auga por mor das obras da De-
putación; o Sr. Castroagudín respóndelle que iso xa llo ensinou antonte á empresa que está
facen- do obras por aquela zona, pero que non tivo cando dicirllo ó Sr. Alcalde;que sabía dese
problema desde fai tres ou catro meses, pero que non tivo tempo de ocuparse del ata agora. O Sr.
Alcalde manifesta que tivo coñecemento deste tema por un escrito dun
señor.----------------------------------

16) Pregunta se os presupostos de 1999 se levarán ó pleno antes de que acabe a lexisla-
tura, e o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe, que o equipo de goberno está redactándoos, e que
mentres non se leven ó pleno seguirá prorrogado o de 1998. O Sr. Parajó Liñares pregúntalle ó Sr.
Alcalde se non é capaz de face-los presupostos, pregúntase como é posible gobernar un con-
cello sen ser quen a redactalos e quere apostar co Sr. Alcalde a que os presupostos non estarán
redactados antes do final da lexislatura; este respóndelle que están nun pleno, algo moi serio
como para dedicarse a apostar. O Sr. Parajó manifesta que a cousa máis seria dun concello son os
presupostos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) Manifesta que se está levando máis terra para os Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que
se está recheando o burato existente onde se pensaba face-lo polideportivo, para evitar que caian
os rapaces nel.---------------------------------------------------------------------------------------------

18) Manifesta que a piscina dos Tilos está deteriorada, e que quitaron a barra para minus-
válidos; que cómpre arranxala. O Sr. Alcalde respóndelle que esa obra aínda non está recibida,
que antes de recibila se verán os problemas que presenta e terán que solucionalos. O Sr. Parajó
pide que se poña vixiancia nela, porque se non, cando se queira recibi-la obra non vai haber
piscina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19) Pregunta pola recepción e inauguración da gardería dos Tilos, xa que a obra está
rematada desde outubro e hai familias que están levando os nenos a Santiago; quere saber se a
Consellería rexeitou as obras; o Sr. Alcalde respóndelle que o contratista acabou as obras
segundo o proxecto do arquitecto, pero o persoal da Consellería veu velas e algunhas cousas non
se axustaban ás normas, como por exemplo uns quentabiberóns que había que cambiar de sitio,
os cristais das portas dos servicios teñen que ir abaixo e non arriba... deficiencias que sumaban
sobre 1.600.000 pts., e o problema era quen pagaba eses cartos; que por fin a Consellería deu luz
verde a estas obras, e estánse facendo. O Sr. Parajó pídelle ó Sr. Alcalde que axilice este tema.---

20) Manifesta que abaixo da igrexa dos Tilos, cando chove forte, saltan as tapas do alcan-
tarillado; pide que se arranxe este problema. O Sr. Alcalde respóndelle que está Aquagest solu-
cionándoo, que xa sacou da rede as pluviais de Parque Montouto.--------------------------------------

21)  Pregunta polas saídas dos Tilos e Parque Montouto á estrada C-541, se hai proxecto,
e o Sr. Alcalde respóndelle que si, que se lle pasou á CPTOPV e está en estudio para ver se o fan.

22) Pregunta por que non se retira o escombro dos viais dos Tilos, e o Sr. Alcalde respón-
delle que porque os obreiros están alí outra vez, que se fará cando rematen as obras.----------------

23) Manifesta que fai días que non funciona o alumado da metado do parque dos Tilos, e
o Sr. Alcalde respóndelle que as tormentas deixaron sen alumado a medio concello; o Sr. Parajó



manifesta que leva así unha semana ou quince días, e que onte aínda estaba sen arranxar. O Sr.
Alcalde respóndelle que toma nota para chamar ó electricista e que o arranxe.------------------------

24) Pregunta quen colocou estacas nunha das parcelas de San Saturniño que está para
subhastar, e o Sr. Secretario respóndelle que foron os alumnos da escola obradoiro, e que o
fixeron para gardar alí a ferramenta.--------------------------------------------------------------------------

25) Pídelle ó Sr. Alcalde, ante a proximidade das eleccións municipais, que non utilice o
concello como se fose a súa oficina electoral, e dille que se o fai arríscase a descalificacións a
nivel de campaña. O Sr. Alcalde pregúntalle por que di iso, se viu algo neste sentido, e o Sr.
Parajó respóndelle que prefire non velo.---------------------------------------------------------------------

Finalmente toma a palabra o Sr. Noriega Romaguera e manifesta que, en vista de que
nestes catro anos non tiveron resposta ós escritos que presentaron nin ós rogos que levan feito, e
por mor da pouca consideración que o Sr. Alcalde tivo coas ideas da oposición, non fará ningún
rogo nin pregunta neste último pleno ordinario da lexislatura.-------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once 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 URXENTE  DO

PLENO DO CONCELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 11 DE MAIO  DE 1999.---------------

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

Sendo as catorce horas e vinte
minutos, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D.
Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primei-
ra convocatoria o pleno do concello, con asistencia
de quince  dos seus membros, sendo o número le-
gal o de dezasete , a fin de celebra-la sesión
extraordinaria urxente convocada para este día.-----

Escusaron a súa asistencia os conce-
lleiros D. José Luis Mallo González e D. Ramón
Cea Ferreiro.----------------------------------------------

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 tódolos pre-
sentes gardan un minuto de silencio polo falece-
mento do anterior Alcalde deste concello, D. Igna-
cio Varela Eiras.------------------------------------------

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

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA .- O Pleno do concello, por unanimidade dos
quince membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda declarar de urxencia e
incluír na orde do día o seguinte asunto:--------------------------------------------------------------------

2.- MOCIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA Ó FALECEMENTO  DE D. IGNACIO
VARELA .- O Sr. Alcalde dá lectura á moción que, copiada literalmente, di o que segue:----------

"Hoxe, o Concello de Teo, está de loito.------------------------------------------------------------
Fóisenos a mellor vida o home que pola súa bondade, laboura, solidariedade e dinamismo

rexiu os destinos deste Concello nada máis nin nada menos que durante preto de corenta
anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se cando morre un ser querido se sente o doloroso vacío da súa perda no ámbeto
familiar, no presente caso foise unha persoa que foi durante moitos anos o noso Alcalde, e a súa
perda será por sempre lembrada, por irreparable, por todos nós e, como non, por tódolos veciños
presentes e ausentes. Como alcalde, en nome propio e de toda a Corporación que me honro en
presidir, aproveito este acto para unirnos á dor da familia do finado, ó que sen dúbida se suman
tódolos veciños deste concello ante semellante
perda.---------------------------------------------------------------

Máis que un político foi un home de ben, de bondade, profesional a carta cabal. Falar de
D. Ignacio é falar dun personaxe querido por todos, e tardaremos moito tempo en esquencernos
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da súa figura. Por iso, alcalde e corporación queremos que se consigne nesta data a nosa
condolencia e, en consecuencia, decretar en xustiza tres días de loito na súa memoria.--------------

Que Deus o teña na gloria. Só nos queda desexar que descanse en paz e agradecerlle de
viva voz todo canto fixo silenciosamente por este Concello , que repercutiu no progreso da nosa
vecindade que xa empeza a ser orgullo para todos nos.".--------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda adherirse á moción en tólos seus termos.------------------------------------

Igualmente por unanimidade dos asistentes, o pleno acorda asignarlle á estrada C-541,
desde o comezo dos Tilos ata o final de Pontevea, o nome "Avenida Alcalde Ignacio Varela", e
outorgarlle a este, a título póstumo. o medallón de ouro distintivo da condición de alcalde.--------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce 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 DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 18 DE MAIO  DE 1999.---------------------------------------

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

Sendo as nove 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 doce  dos seus
membros no primeiro acordo e trece no segundo,
sendo o número legal o de dezasete , a fin de cele-
bra-la sesión extraordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------

Escusaron a súa asistencia os conce-
lleiros D. José Luis Mallo González, D. Manuel R.
Cajaraville Campos, D. Xosé Luis Otero Cepeda e
D. Manuel Tallón Rego.--------------------------------

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.- 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 30-04-99 e 11-05-1999, que foron distribuídos coa convocatoria da actual.-------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aprobalos tal como foron redactados, e que se rexistren no libro
correspondente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste momento entra na sala o concelleiro D. Manuel Mata Iglesias.--------------------------

2.- DESIGNACIÓN DE MEMBROS  DE MESAS ELECTORAIS .- Seguidamente
procédese á elección, mediante sorteo, dos electores que formarán as dezaseis mesas electorais
deste concello, co seguinte resultado:-------------------------------------------------------------------------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 1ª, MESA A:

PRESIDENTE: Mª Carmen Barros Mariño, D.N.I. nº 35.250.542 Y.--------------------------
1º VOCAL: Isabel Barreiro Nogareda, D.N.I. nº 33.235.912 S.---------------------------------
2º VOCAL: J. Arturo Boquete Domínguez, D.N.I. nº 33.212.818J.----------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Alfonso Blanco Leborán, D.N.I. nº 33.201.340 N.-----
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Purificación Blanco Míguez, D.N.I. nº 33.196.546 W.
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: María José Botana Balo, D.N.I. nº 33.266.604 W.---------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Juan Carlos Botana Bello, D.N.I. nº 33.287.730 Z.---------
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1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: José Luis Botana Pazos.----------------------------------------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Jesús Braña Vázquez, D.N.I. nº 33.276.628 K.-------------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 1ª, MESA B:

PRESIDENTE: Mª Pilar Seco Vilariño, D.N.I. nº 32.438.949 W.------------------------------
1º VOCAL: Raúl Souto Martínez de la Hidalga, D.N.I. nº 33.299.731 D.---------------------
2º VOCAL: Mª Elvira Souto Presedo, D.N.I. nº 32.362.511 Q.---------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Fernando Seijas Landeira, D.N.I. nº 44.805.602 S.----
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Otilia Seijas García, D.N.I. nº 33.739.516 B.-------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Sofía Suárez Alén, D.N.I. nº 44.823.375 D.-----------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Antonio Suárez Perdigón, D.N.I. nº 32.401.188 F.---------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Inmaculada Taberner Torres, D.N.I. nº 38.534.606 S.-----
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Antonio Tato Suárez, D.N.I. nº 44.811.464 N.--------------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 2ª, MESA ÚNICA:

PRESIDENTE: Marta María Mosquera Tojo, D.N.I. nº 33.285.926 G.------------------------
1º VOCAL: Alberto Novoa Blanco, D.N.I. nº 33.236.534 Q.------------------------------------
2º VOCAL: Mª Monserrat Noya Pazos, D.N.I. nº 33.255.809 V.-------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Marina Neira Lata, D.N.I. nº 33.291.347 C.------------
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Ana Muñiz Pascual, D.N.I. nº 33.281.993 G.-----------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: María Noya Rivas, D.N.I. nº 33.070.683 H.-----------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Juan M. Otero Cardama, D.N.I. nº 33.255.805 J.-----------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Higinio Otero Pereira, D.N.I. nº 33.188.767 C.-------------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: M. Carmen Parada Núñez, D.N.I. nº 76.810.958 C.--------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 3ª, MESA ÚNICA:

PRESIDENTE: Manuel Enrique Baños García, D.N.I. nº 33.194.225 G.----------------------
1º VOCAL: José María Jorge González, D.N.I. nº 44.810.818 X.------------------------------
2º VOCAL: Nieves Liste García, D.N.I. nº 33.258.398 F.----------------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Antonio Barreiro Bravo, D.N.I. nº 35.413.524 X.------
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Carlos A. Blanco Díaz, D.N.I. nº 32.832.497 C.-------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Dorinda Lois Vilariño, D.N.I. nº 78.795.224 F.-------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Cristina López Amado, D.N.I. nº 46.060.358 Y.------------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Mª Luisa López Blanco, D.N.I. nº 33.156.728 C.-----------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Vanessa López López.------------------------------------------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 4ª, MESA A:

PRESIDENTE: Carlos Barros Rodríguez, D.N.I. nº 33.210.824 C.-----------------------------
1º VOCAL: Ana Mª Carmen Castro Blanco, D.N.I. nº 33.245.748 F.--------------------------
2º VOCAL: M. Encarnación Castro Fosado, D.N.I. nº 33.212.187 A.--------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Ángeles Blanco Álvarez, D.N.I. nº 33.241.396 W.
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mónica Blanco Salteiro, D.N.I. nº 44.815.520 C.------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Mª Dolores Castro Castro, D.N.I. nº 35.394.731 P.--------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Rosario Castro Rodríguez, D.N.I. nº 33.276.437 Z.--------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Javier Cea Framil, D.N.I. nº 33.288.684 W.-----------------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: José Luis Cepeda Mosquera, D.N.I. nº 33.256.851 R.-----

DISTRITO 1º, SECCIÓN 4ª, MESA B:



PRESIDENTE: Elisardo Vázquez Perol, D.N.I. nº 44.811.969 B.------------------------------
1º VOCAL: Jesús de Ron Pereiro, D.N.I. nº 32.773.642 E.--------------------------------------
2º VOCAL: Erundina Santomil López, D.N.I. nº 33.224.128 F.--------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mónica A. Vieites León, D.N.I. nº 33.290.436 Y.-----
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Alberto A. Vieites Seoane, D.N.I. nº 44.822.239 T.---
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Isabel Salteiro Garazo, D.N.I. nº 33.202.196 V.------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Carlos Sánchez Andrade, D.N.I. nº 44.813.697 Z.----------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Elsa Mª Sánchez Andrade, D.N.I. nº 33.299.499 F.--------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Josefa Sánchez Cajaraville, D.N.I. nº 33.225.455 T.-------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 5ª, MESA A:

PRESIDENTE: José Franco Álvarez, D.N.I. nº 33.118.152 S.----------------------------------
1º VOCAL: Salomé Castiñeiras Bouzas, D.N.I. nº 33.273.485 Y.------------------------------
2º VOCAL: Mª Mercedes Castro García, D.N.I. nº 33.258.357 N.-----------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Mercedes Franqueira Bustelo, D.N.I. 44807692N.
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Dolores D. Freire Camino, D.N.I. nº 33.238.317 M.--
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Ernesto Castro Riveiro, D.N.I. nº 76.502.513 M.-----------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Mónica Chorén Sisto--------------------------------------------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Carlos Rubén Cierto Garrido, D.N.I. nº 44.824.412 B.----
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Ramón Cortizo Cutrín, D.N.I. nº 33.219.477 W.-----------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 5ª, MESA B:

PRESIDENTE: Juan Reinoso Franco, D.N.I. nº 33.196.899 X.---------------------------------
1º VOCAL: Mª Dorinda Sánchez Liste, D.N.I. nº 33.267.079 V.-------------------------------
2º VOCAL: Jacobo Sanmartín Crego, D.N.I. nº 33.301.736 J.----------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Jesús Portela Sánchez, D.N.I. nº 33.252.369 G.----
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Dolores Rarís Seco, D.N.I. nº 33.277.080 J.--------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: José Mª Seage Pais, D.N.I. nº 33.198.341 A.----------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Mª Delia Seijas Duro, D.N.I. nº 33.257.530 J.--------------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Carlos Seoane Míguez, D.N.I. nº 44.806.271 V.------------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Manuel M. Sotelo Barbosa, D.N.I. nº 33.192.999 C.-------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 6ª, MESA A:

PRESIDENTE: José Fernández Fernández, D.N.I. nº 33.211.482 B.---------------------------
1º VOCAL: José Antonio Campo Saavedra, D.N.I. nº 44.448.125 G.--------------------------
2º VOCAL: Ramón María Campos Mayo, D.N.I. nº 78.787.198 P.----------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Jesús Ferradáns Barreiro, D.N.I. nº 35.995.713 T.-----
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Francisco J. Ferreiro Campos, D.N.I. 33.256.714 W.-
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Alfredo Joaquín Campuzano Pereira dos Santos, D.N.I.

nº 34.995.657 F.--------------------------------------------------------------------------------------------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Araceli Cancela Matellano, D.N.I. nº 51.333.902 H.-------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Jesús Cancelas Collazo, D.N.I. nº  35.278.011 J.-----------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Mª Dolores Canosa López, D.N.I. nº 32.421.430 D.-------

DISTRITO 1º, SECCIÓN 6ª, MESA B:



PRESIDENTE: Manuel Ignacio Pintos Recarey, D.N.I. nº 76.508.425 Y.---------------------
1º VOCAL: Manuel Rodríguez Fernández, D.N.I. nº 33.840.734 Y.---------------------------
2º VOCAL: Mª Elena Rodríguez Gavela, D.N.I. nº 10.031.359 R.-----------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Alicia Piñeiro Redondo, D.N.I. nº 44.805.903 V.------
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Ricardo L. Pita Fernández, D.N.I. nº 32.646.869 W.--
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Felicitas Rodríguez González, D.N.I. nº 34.597.960 A.---
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Celia Rodríguez Liñeiras, D.N.I. nº 33.267.963 G.---------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Ana Mª Rodríguez Lorenzo, D.N.I. nº 33.253.769 R.------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Mª Belén Rodríguez Martín, D.N.I. nº 35.555.120 H.-----

DISTRITO 2º, SECCIÓN 1ª, MESA A:

PRESIDENTE: Mª Alcira Ferreira Castiñeiras, D.N.I. nº 33.232.921 Z.----------------------
1º VOCAL: Mª Rosa Ferreira Vales, D.N.I. nº 33.270.574 Q.-----------------------------------
2º VOCAL: Darío Cerredelo Parajó, D.N.I. nº 44.816.502 J.------------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª José Devesa Barreiro, D.N.I. nº 33.289.730 J.------
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Manuel Díaz Mesías, D.N.I. nº 33.243.599 C.----------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Mª Carmen González Costa, D.N.I. nº 33.255.179 P.------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Daniel Gómez Romero, D.N.I. nº 44.811.287 L.-----------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Mª Soledad Gómez Uzal, D.N.I. nº 33.267.994 N.---------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL:Argimiro Gramunt Castro, D.N.I. nº 33.250.589 H.--------

DISTRITO 2º, SECCIÓN 1ª, MESA B:

PRESIDENTE: José Ricardo Ventosa Sixto, D.N.I. nº 36.049.801 S.-------------------------
1º VOCAL: Gustavo Pedrouzo Balado, D.N.I. nº 44.807.561 L.--------------------------------
2º VOCAL: Ana Mª Penedo Salgado, D.N.I. nº 33.262.169 Y.---------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Evangelina Vidal Botana, D.N.I. nº 44.808.072 R.----
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Esteban Vieites Montes, D.N.I. nº 44.828.686 F.------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Victoria Pérez Pedrós, D.N.I. nº 32.597.239 Y.-------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Javier Pérez Rodríguez, D.N.I. nº 78.793.215 E.-----------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Mª Nieves Perol Ruibal, D.N.I. nº 33.258.490 F.-----------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Martín Piñeiro González, D.N.I. nº 44.832.743 Q.---------

DISTRITO 2º, SECCIÓN 2ª, MESA A:

PRESIDENTE: Mª Carmen García Gamallo, D.N.I. nº 76.824.897 K.-------------------------
1º VOCAL: Manuel Pérez Calvelo, D.N.I. nº 78.789.183 S.-------------------------------------
2º VOCAL: Santiago Regueiro García, D.N.I. nº 33.269.250 A.--------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Liliana Gato Novo, D.N.I. nº 52.440.158 C.--------
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Carmen Gendre Gómez, D.N.I. nº 33.288.140 X.--
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Mª Isabel Regueiro Pereiro, D.N.I. nº 44.806.527 C.-------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Rafael Rico Rodríguez, D.N.I. nº 33.289.755 S.------------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Concepción Rodríguez Conde, D.N.I. nº 34.962.133 V.---
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Jesús M. Rodríguez García, D.N.I. nº 33.270.965 Q.------

DISTRITO 2º, SECCIÓN 2ª, MESA B:

PRESIDENTE: Ramón Saavedra Blanco, D.N.I. nº 76.852.733 G.-----------------------------
1º VOCAL: Manuel Souto Fuentes, D.N.I. nº 33.292.284 Z.------------------------------------
2º VOCAL: Ana Mª Souto Fuentes, D.N.I. nº 33.281.326 G.------------------------------------



1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Mª Isabel Sánchez Salgueiro.------------------------------
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Francisco Senín Santiago, D.N.I. nº 35.441.273 K.----
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: David Tarrío Álvarez.------------------------------------------- 
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Enrique Vázquez Iglesias, D.N.I. nº 33.285.548 V.--------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Estrella P. Villaverde Rodríguez, D.N.I. nº 33.270.827 Q.
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Manuel Álvarez García, D.N.I. nº 76.484.550 M.----------

DISTRITO 3º, SECCIÓN 1ª, MESA ÚNICA:

PRESIDENTE: Manuel Emilio Fernández Esteller, D.N.I. nº 32.365.515 F.-----------------
1º VOCAL: Rosalía Lourdes Millán Reboredo, D.N.I. nº 33.239.168 M.---------------------
2º VOCAL: Mª José Nieto Buela, D.N.I. nº 44.819.735 A.--------------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: José A. Freire Barco, D.N.I. nº 33.259.997 L.----------
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Olga Gallego Leal, D.N.I. nº 44.806.387 H.------------
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Antonio Paz Tarela, D.N.I. nº 33.148.434 Y.----------------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Amador Pazos Villanueva, D.N.I. nº 33.250.406 L.--------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Mª Esther Pereira Cao, D.N.I. nº 76.502.498 J.-------------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Patricia Pereiro del Pozo, D.N.I. nº 33.257.422 C.---------

DISTRITO 3º, SECCIÓN 2ª, MESA ÚNICA:

PRESIDENTE: Juan Sánchez Beiroa, D.N.I. nº 44.810.772 X.---------------------------------
1º VOCAL: Mª Carmen Alén Garabato, D.N.I. nº 33.261.119 Z.-------------------------------
2º VOCAL: Antonio Amaro Rey, D.N.I. nº 44.805.024 N.--------------------------------------
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Francisco J. Sánchez Bouzán, D.N.I. nº 35.259.704 Z.
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE: Juan Antonio Sánchez Novo, D.N.I. nº 33.278.614Y.-
1º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Gaspar J. Araújo López, D.N.I. nº 76.859.098 K.----------
2º SUPLENTE DE 1º VOCAL: Javier Autrán García, D.N.I. nº 33.265.844 R.--------------
1º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Ana Mª Barreiro Vilariño, D.N.I. nº 32.812.858 T.--------
2º SUPLENTE DE 2º VOCAL: Mª Pilar Bermejo González, D.N.I. nº 32.397.906 Z.------

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 DO PLENO DO

CONCELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 31 DE MAIO  DE 1999.--------------------------------

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

Sendo as nove 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 nos dous primeiros acordos e de dezaseis
nos restantes, 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. Julio Gacio Tarrío.----------------------------

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 pleno do concello, por unanimidade dos quince membros asistentes, sendo o número

legal o de dezasete, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspon-
dente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS .--------------------------------------

a) Examinado o expediente promovido por D. José Benito Iglesias Louzao, en representa-
ción de "J. IGLESIAS Y OTROS, S.C.", en virtude de instancia nº 513 de data 18-03-99
solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento de UN MESÓN-CA-
FETERÍA, 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 18-03-1999.------------------------------------------------------

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.----------------------------------------------

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. Manuel Tallón Rego
D. Xosé Luis Otero Cepeda
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



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.
José Benito Iglesias Louzao en representación de "J. IGLESIAS Y OTROS, S.C." para a
instalación de UN MESÓN-CAFETERÍA no lugar de Cacheiras, 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 Benito Iglesias Louzao en representa-
ción de "J. IGLESIAS Y OTROS, S.C.", en virtude de instancia nº 512 de data 18-03-1999
solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento de UN
SUPERMERCADO, 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 18-03-1999.------------------------------------------------------

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.
José Benito Iglesias Louzao en representación de "J. IGLESIAS Y OTROS, S.C." para a
instalación de UN SUPERMERCADO no lugar de Cacheiras, 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 Dª Claudia Esther Fontáns López en virtude
de instancia nº 633 de data 06-04-1999 solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e



funcionamento de UNHA FÁBRICA DE PASTAS ALIMENTICIAS, 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 06-04-1999.------------------------------------------------------

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 Dª
Claudia Esther Fontáns López para a instalación de UNHA FÁBRICA DE PASTAS ALIMEN-
TICIAS no lugar de Fixó, 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.-------------------------------------------------

Neste momento entra na sala o concelleiro D. Antonio Castroagudín Valladares.-----------

3.- ESTUDIOS DE DETALLE .--------------------------------------------------------------------

a) A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de D. Julio Gacio
Tarrío, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, comprensivo dun terreo situado
en Galanas-Calo, de cincocentos corenta e tres metros cadrados de superficie neta, clasificados
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 30-03-99 e no D.O.G. nº 67, de 09-04-99, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa contra.----------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que non ten nada en contra de que se fagan as obras, pero
que se absterá na votación deste asunto.----------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta se algún dos catro estudios de detalle que se inclúen neste
punto da orde do día ten xa comezadas as obras, e o Sr. Secretario respóndelle que sabe dalgúns
que non a comezaron, pero que non ten datos de todos eles.----------------------------------------------



 O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por D. Julio Gacio Tarrío,
así como o proxecto de compensación unido a este.--------------------------------------------------------

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 "MAHÍA
SANTIAGO, S.L.", redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez, comprensivo dun
terreo situado en Cacheiras, nº 209 do P.X. C.P. desa zona, de 6.439,29 m2 de superficie neta,
clasificados 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 30-03-99 e no D.O.G. nº 66, de 08-04-99, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa contra.----------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que non ten nada en contra de que se fagan as obras, pero
que se absterá na votación deste asunto.----------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "MAHÍA SANTIAGO,
S.L.", así como o proxecto de compensación unido a este.------------------------------------------------

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

c) A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de "Construccio-
nes Mencello, S.L.", redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla
Montaña, comprensivo dun terreo situado en Cacheiras, de catro mil douscentos metros
cadrados, de superficie neta, clasificados 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 30-03-99 e no D.O.G. nº 66, de 08-04-99, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa contra.----------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que non ten nada en contra de que se fagan as obras, pero
que se absterá na votación deste asunto.----------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "Construcciones
Mencello, S.L.", así como o proxecto de compensación unido a este.-----------------------------------

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

d) A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de MONTESIA-
GO, S.L.", redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña,
comprensivo duas fincas 274-3 e 275 do P.X.C.P. de Cacheiras, situadas en Montouto, de
dezasete mil setecentos corenta e dous metros cadrados, de superficie neta, clasificados 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 30-03-99 e no D.O.G. nº 66, de 08-04-99, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa contra.----------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que non ten nada en contra de que se fagan as obras, pero
que se absterá na votación deste asunto.----------------------------------------------------------------------



O pleno do concello, por quince votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:-----------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "MONTESIAGO,
S.L.", así como o proxecto de compensación unido a este.------------------------------------------------

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

4.- PERMUTA DE PARCELAS .- Dada conta do expediente que se tramita para permu-
ta da parcela nº 1669 do P.X.C.P. de Calo, propiedade deste concello con carácter de propios, que
se describe así:----------------------------------------------------------------------------------------------

"Finca número mil seiscentos sesenta e nove  do P.X.C.P. de Calo. Rústica. Terreo dedi-
cado a labradío ó sitio de "Bouza Fría", concello de Teo, que linda: Norte, camiño; sur, Elida
Piedra Salvado (1668); leste, camiño; e oeste, Marcial Mosquera Vilariño e outras (1671). Ten
unha extensión superficial de tres áreas e sete centiáreas, e é, polo tanto, indivisible. Libre de
cargas.".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polas fincas propiedade de Dª Elida Piedra Salvado que a continuación se describen:------
a) Finca rústica. Terreo dedicado a monte, ó sitio de "Braña de Abajo". Linda: Norte,

María Rivas; sur, José Míguez; leste, Josefa Míguez; e oeste, muro. Ten unha extensión
superficial de dúas áreas e cincuenta e cinco centiáreas, e está incluída no proxecto de
concentración de montes da zona de San Xoán de Calo co nº 538 do polígono 1.".-------------------

b) Finca rústica. Terreo dedicada a monte, ó sitio de "Castañal". Linda: Norte, madarrón;
sur e leste, herdeiros de José Míguez; e oeste, Manuela Liste. Ten unha extensión superficial de
unha área e trinta centiáreas, e está incluída no proxecto de concentración de montes da zona de
San Xoán de Calo co nº 516 do polígono 1.".---------------------------------------------------------------

RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para 1998, prorrogado para
1999, ascende a oitocentos corenta millóns de pesetas.----------------------------------------------------

RESULTANDO: Que os bens descritos foron avaliados polo périto agrícola D. Luis
Moreira Matos na cantidade de cento cincuenta e tres mil cincocentas pesetas a finca de propie-
dade municipal e en cento cincuenta e catro mil pesetas o conxunto das fincas ofertadas por Dª
Elida Piedra Salvado.-------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO que a causa da permuta se xustifica pola necesidade de dispoñer na
parroquia de Calo de terreos axeitados para doutala de servicios, o que resulta imposible facer
coa parcela que posúe o concello na actualidade, debido á súa pouca superficie e á clasificación
do solo, pero que si sería factible dispoñendo de fincas que estean incluídas no proxecto de
concentración de monte, xa que poden ser xuntadas para conseguir algunha de gran superficie.---

O Sr. Otero Cepeda manifesta que votará a favor neste asunto sempre e cando sexan
correctas as tasacións que figuran no expediente.-----------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo tamén votará a favor da permuta, e di que
xa era hora de que se trouxese ó pleno este asunto, posto que esa permuta foi solicitada hai dous
anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
conce- llo, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número legal o de
dezasete,
acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Prestarlle exacta conformidade ós valores asignados ás fincas polo périto agrícola D.
Luis Moreira Matos.---------------------------------------------------------------------------------------------



2º.- Aproba-la permuta da finca nº 1669 do P.X.C.P. de Calo, propiedade deste concello,
polas fincas situadas en "Braña de Abajo" e "Castañal", números 538 e 516 do polígono 1 do
proxecto de concentración parcelaria de montes de Calo, propiedade de Dª Elida Piedra Vázquez,
tendo en conta que existe unha diferencia na avaliación das fincas de cincocentas pesetas a favor
de Dª Elida Piedra, ás que esta renuncia, 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.------------------------------------------------------------

5.- VENTA DE PARCELAS .- Seguidamente dáse conta do expediente que se tramita
para o alleamento das parcelas N-3, O-12, O-17 e M-6 da urbanización "San Saturniño", mani-
festando o Sr. Secretario que obra no expediente escrito de D. Blas Manuel Rivas Alejandro no
que comunica a este concello a interposición de recurso contencioso-administrativo contra
acuerdo plenario de 30-3-99 relativo á venda destas parcelas, facendo constar que obran no
expediente informes xurídicos dos letrados Martín Gómez e Vázquez Mayo sobre a procedencia
e legalidade do alleamento das fincas e tamén informe do arquitecto técnico municipal, ós que dá
lectura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que a cantidade que se consiga da venda das fincas se investirá en
adquisición de leiras necesarias noutras parroquias do concello e en cousas necesarias na
Urbanización San Sadurniño, e os cartos sobrantes se ingresarán nunha conta separada para a
futura construcción de vivendas sociais ou outros investimentos necesarios, pero que non se
utilizarán para gastos do concello.----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non ten claro que a operación que se pretende levar a
cabo sexa demasiado correcta, a pesares do que din os informes xurídicos, polo que se absterá na
votación deste asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda celebra que o informe do técnico municipal fose redactado en galego
e que sexa claro, conciso e bonito, a diferencia dos xurídicos, sobre todo o do Sr. Martín Gómez,
que ademais de ser longo e farragoso incurre en contradiccións; pide que se dea lectura ó recurso
presentado contra a venda das parcelas, ó que procede o Sr. Secretario.--------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que o informe do Sr. Martín Gómez di que as parcelas
"...están calificadas como parcelas edificables e foron cedidas ó concello polos propietarios en
virtude da obriga de cesión do aproveitamento medio urbanístico non susceptible de apropiación
privada, que establece a L.S.G., sendo incorporados ó patrimonio municipal como bens patrimo-
niais. De feito, para que as citadas parcelas se destinasen ós usos e servicios que pretende o
recorrente, sería necesaria a previa modificación da normativa urbanística de aplicación, xa que,
como se deixa dito, nela se califican como parcelas edificables, así como afectar a un uso ou
servicio público determinados, ó que non están, actualmente, afectas"; que o recurso di que "o
alleamento das parcelas relacionadas no acordo impugnado determinarían a perda irreversible
dos terreos necesarios para a ubicación de viais, zonas verdes, equipamentos destinados a
servicios socioculturais , educativos, de recreo, etc.", e o propio informe do Sr. Martín Gómez,
noutro apartado, di que "o destino das citadas parcelas vén determinado no art. 157 da L.S.G.,
que establece literalmente: '1. Os bens do patrimonio municipal do solo deberán ser destinados á
construcción de vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública ou a outros usos de
interese social , consonte o planeamento urbanístico vixente'...", polo que non é certo que ás
parcelas non se lles poida dar ningún dos usos que pretenden os recorrentes; que a urbanización
San Saturniño está medrando e a densidade de poboación de toda esa zona está aumentando
moito, polo que no futuro vai requirir espacios públicos para servicios como centro médico,
escola, oficina de correos, etc. Pensa que hai que conserva-los terreos que se cederon ó concello



como parte do 10% de aproveitamento medio da urbanización, salvo que houbese algo de inmi-
nente necesidade ó que o concello non puidese facer fronte doutro xeito, que non é o caso das
fincas que se pretende comprar con estes cartos; que non ve a conveniencia de privar a aquela
zona deses espacios, e tampouco cre que haxa unha necesidade perentoria de adquiri-las fincas
que se pretende, e mesmo se fala de mete-los cartos que sobren nunha conta para futuros inves-
timentos. Manifesta que votará en contra do alleamento das fincas.-------------------------------------

O Sr. Alcalde respóndelle que os terreos para dotacións xa os deixan os promotores das
urbanizacións, e San Saturniño dispón deles, polo que non son necesarias para ese fin as parce-
las que se pretende allear. O Sr. Otero pídelle que recorde a cantidade de problemas que houbo
nos Tilos para dispoñer de espacios para cousas tales como a parada do autobús.---------------------

O Sr. Parajó pensa que o Sr. Alcalde en funcións está tomando decisións electoralistas;
que nestes días pasados xa dixo que mercara unha finca en Rarís. Di que o informe xurídico
especifica que as parcelas deben ser destinadas a usos tales como construcción de vivendas
sociais; que a construcción de VPO foi unha das promesas electorais do Sr. Alcalde, e para
facelas mercou unha leira que está aí chea de escombro. Opina que o Sr. Alcalde lle quere meter
un "embolado" ó pleno, xa que se el non se enteira e o di na sesión da comisión de Facenda nin
sequera se lle comunicaría ós concelleiros a interposición do recurso. Pregunta se non se pode
esperar a que dictamine o TSXG antes de vende-las fincas, e pide que se dea lectura ó informe de
Secretaría sobre este tema; o Sr. Secretario respóndelle que non informou sobre o recurso, xa que
non consta que fose presentado; que a el se lle pedíu soamente que o informasen os avogados. O
Sr. Parajó dille que si se pedíu na sesión da comisión informativa que constase dictame de Secre-
taría, e o Sr. Noriega manifesta que é certo o que di o Sr. Parajó. O Sr. Secretario manifesta que
non o entendeu así, e que non consta no expediente informe seu sobre o recurso, pero si sobre a
venda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Romaguera manifesta que non se trata soamente de estar de acordo ou non
coa venda das fincas, que quere que conste informe de Secretaría sobre se é ou non legal ese
alleamento, e o Sr. Secretario respóndelle que xa dixo que é legal. O Sr. Noriega Romaguera
manifesta que se o Sr. Secretario dictamina que o alleamento é legal o seu grupo podería votar a
favor, pero que non está de acordo en que con eses cartos se merquen algunhas das fincas que se
pretende adquirir, porque parece un tema electoralista, polo que votará en contra neste asunto.----

O Sr. Tallón Rego manifesta que, aínda que antes dixo que a súa postura ía se-la absten-
ción, á vista do exposto no recurso contencioso-administrativo e das razóns aducidas polos Sres.
Otero, Parajó e Noriega, que pensa están no certo, votará en contra neste asunto.---------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que a venda das parcelas pode ser ou non legal, pero desde
logo non é razonable politicamente desfacerse de todas esas parcelas de San Saturniño.------------

O Sr. Parajó manifesta que non vai "traga-lo embolado" que pretende meterlles o Sr.
Alcalde, polo que votará en contra da venda das parcelas. Manifesta que en Rarís hai unha masa
común de 8987 m2 sen usar, que podería ser utilizada para o uso que pretende dárselle á que se
vai comprar ou tamén permutarlla ó dono desta, e o Sr. Alcalde respóndelle que o dono da finca
non quere permutar, senón vender. O Sr. Parajó Liñares opina que o Sr. Alcalde ten moita présa
por comprar esa leira, porque en catro anos a única cousa que lle fixo á parroquia de Rarís foi o
muro de onda a igrexa; opina que quere meterlle o "embolado" non só á oposición, senón tamén
ós seus propios compañeiros.----------------------------------------------------------------------------------

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.- Venderlle a parcela N-3 da urbanización San Saturniño a "Promociones Bellavista
Estradense" no prezo de vintetrés millóns cincocentas mil trinta e oito pesetas.-----------------------



2º.- Venderlle a parcela O-12 da urbanización San Saturniño a "Viviendas Teo, S.L." no
prezo de once millóns oitocentas sesenta e oito mil novecentas oitenta e nove pesetas.--------------

3º.- Venderlle a parcela O-17 da urbanización San Saturniño a D. Antonio Rodríguez Ro-
dríguez no prezo de doce millóns seiscentas unha mil pesetas.-------------------------------------------

4º.- Venderlle a parcela M-6 da urbanización San Saturniño a "GESPROGAR, S.L." no
prezo de corenta e seis millóns oitocentas unha mil pesetas.----------------------------------------------

5º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
outorgar escrituras públicas dos citados alleamentos, e para continua-los demais trámites do
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- COMPRA DE PARCELAS .- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita
para compra das fincas que a continuación se relacionan, nas parroquias e para os fins que tamén
se citan:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Finca nº 14-3 do P.X.C.P. de Reis, propiedade de Dª Carmen Barros Gosende, situada
en "Agra Longa", que linda: Norte, pista; sur, río Ulla; leste, finca nº 14-1; e oeste, finca nº 16.
Ten unha extensión superficial de corenta e sete áreas e setenta e cinco centiáreas. Será utilizada
para a instalación dunha depuradora de augas residuais. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis
Moreira Matos na cantidade de cinco millóns de pesetas, e a súa dona ofértaa en catro millóns
setecentas setenta e cinco mil pesetas.------------------------------------------------------------------------

b) Finca a monte no campo da feira do San Martiño, propiedade de Dª Dolores, Dª María
Carmen, Dª Matilde, D. José e D. Rafael Alfonso Tarrío Raíces, que linda: Norte e oeste,
herdeiros de Amalia Torres Abelleira; sur, Alfonso García Raíces; e oeste, José Touceda Raíces.
Ten unha extensión superficial de unha área e seis centiáreas, e será utilizada como parte do
campo da feira do San Martiño. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na
cantidade de duascentas mil pesetas, e os seus donos ofértana en cento cincuenta mil pesetas.-----

c) Finca nº 753 da concentración parcelaria de montes de Reis, propiedade de D. José
Porto Calvo, situada en "Carballeira das areas", que linda: Norte, pista asfaltada; sur, río Ulla;
leste, finca nº 752, de propiedade municipal; e oeste, río Santa Lucía. Ten unha extensión
superficial de corenta e cinco áreas e trinta centiáreas, e será utilizada para área recreativa e outros
usos. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de catro millóns
cincocentas trinta mil pesetas, e o seu dono ofértaa en catro millóns de pesetas.------------

d) Fincas propiedade de D. José Vilariño Fernández e Dª María Eugenia Leonor Cajaravi-
lle Vázquez:------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.1) Finca nº 438 do P.X.C.P. de Rarís. Labradío ó sitio de "Longal", lugar de Vilela,
concello de Teo, que linda: norte, camiño de C.P.; sur, Andrés Vilariño Rodríguez (525); leste,
camiño; e oeste, José Vilariño Fernández (439). Ten unha extensión superficial de vintenove
áreas e cincuenta centiáreas.-----------------------------------------------------------------------------------

d.2) Finca nº 439 do P.X.C.P. de Rarís. Labradío ó sitio de "Longal", concello de Teo, que
linda: Norte, camiño de C.P.; sur,  finca nº 525; leste, Constantino finca nº 438; e oeste, finca nº
524. Ten unha extensión superficial de dezaseis áreas e setenta centiáreas.-------------------------

d.3) Finca nº 525 do P.X.C.P. de Rarís. Labradío ó sitio de "Longal", concello de Teo, que
linda: Norte, finca nº 439; sur, finca nº 526; leste, camiño; e oeste, finca nº 524. Ten unha
extensión superficial de cincuenta e catro áreas e vinte centiáreas.--------------------------------------

O conxunto destas tres fincas foi avaliado polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na
cantidade de vintetrés millóns noventa e tres mil pesetas, e os seus donos ofértanas en vintedous
millóns de pesetas. Serán dedicadas a campo de baile e construcción de centro social e pistas
deportivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Fincas na parroquia de Oza:------------------------------------------------------------------------
e.1) Toxeira ó sitio de "Monte de Agoso", no lugar de Agoso, propiedade de D. Jesús

Naveira Pequeno e Dª Digna-Pilar Vázquez Vázquez, dunha extensión superficial de mil
trescentos cincuenta e oito metros cadrados. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira



Matos na cantidade de tres millóns duascentas cincuenta mil pesetas, e os seus donos ofértana en
tres millóns de pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------

e.2) Tres toxeiras en "Agro do Retorno", no lugar de Agoso, propiedade de Dª Marina
Rodríguez Iglesias, dunha superficie total de seis mil trescentas setenta e sete metros cadrados. O
conxunto destas tres leiras foi avaliado polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade
de seis millóns cincocentas mil pesetas, e a súa dona ofértaas en seis millóns trescentas setenta e
sete mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

e.3) Dúas toxeiras en "Xunto ó Retorno" e "Retorno de Castiñeiras", no lugar de Agoso,
propiedade de Dª Sara Amenal Gómez, dunha superficie total de novecentos metros cadrados. O
conxunto destas dúas leiras foi avaliado polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade
de un millón de pesetas, e a súa dona ofértaas en novecentas mil pesetas.------------------------------

e.4) Toxeira en "Agro do Retorno", lugar de Agoso-Oza, propiedade de D. Jesús Naveira
Pequeno e Dª Digna-Pilar Vázquez Vázquez, dunha superficie de setecentos noventa e nove
metros cadrados. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de oito-
centas mil pesetas, e os seus donos ofértana en setecentas noventa e nove mil pesetas.--------------

e.5) Toxeira situada en "Agro do Retorno", lugar de Agoso-Oza, propiedade de Dª Celina
Sara e Dª María del Carmen Santos Nogueira, dunha extensión superficial de mil cincocentos
noventa e nove metros cadrados. Foi avaliada polo périto agrícola D. Luis Moreira Matos na
cantidade de dous millóns de pesetas, e as súas donas ofértanas en un millón novecentas noventa
e oito mil setecentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------

O conxunto destas fincas da parroquia de Oza será dedicado a campo de deportes e
outros
usos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que tódalas fincas descritas serán mercadas cos cartos que se
obteñan da venda das parcelas de San Saturniño, e os que sobren serán ingresados nunha conta
bancaria para ser utilizados na compra de terreos para construcción de vivendas de protección
oficialm en investimentos na urbanización San Saturniño e noutras leiras que sexan necesarias en
algunha das outras parroquias.---------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Tallón Rego manifesta que non está en contra de nada, xa que pensa que tódalas
obras que se poidan facer son estupendas, pero cre que só é lóxica a compra da finca para a
depuradora, polo que, á vista das circunstancias que se dan na compra das demais fincas, que
non son imprescindibles, votará en contra neste
asunto.--------------------------------------------------------

O Sr. Otero Cepeda manifesta que as leiras que se pretende adquirir non son de necesida-
de perentoria para o concello, salvo a da depuradora, que custa só 4.775.000 pts., polo que non
hai necesidade de allear ningunha outra finca para mercala; cre que se priva innecesariamente á
urbanización San Saturniño de terreos para servicios, e pídelle ó Sr. Alcalde que pense máis alá
de cando el sexa o titular da Alcaldía, que se dea conta do que pode pasar nesa urbanización
dentro de dez anos se o concello carece de terreos nela. Pensa que a venda desas fincas e a
compra destas outras é un capricho do Alcalde, e non lle parece razonable esa operación, tanto
máis canto que aínda non sabe de certo que facer cos cartos que sobren. Anuncia que votará en
contra neste asunto.----------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares opina que o Sr. Alcalde estragou a masa común de Luou poñendo
nela unha piscina por non querer facela onde xa existían outras instalacións deportivas, e agora,
en Rarís, quere mercar outra leira para estragala tamén, tendo como ten unha finca de 8900 m2
sen tocar. Manifesta que o que pretende facer o Alcalde nas leiras que quere comprar non son
cousas imprescindibles, mentres que as VPO, que si o son e que ademais son unha promesa



electoral do Sr. Alcalde, aínda están sen facer. Anuncia que o seu grupo votará en contra da
adquisición das fincas.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Romaguera manifesta que o seu grupo só está de acordo coa compra da
finca para a depuradora, pero non coas outras adquisicións, polo que votará en contra neste
asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó manifesta que o concelleiro de Oza lle debe estar agradecido ó Sr. Alcalde
polo que fixo na súa parroquia durante estes catro anos, e agora, como marcha, cómpralle unhas
fincas (algunha a 3.000 pts/m2). Pregunta se os donos da finca de Rarís teñen algún familiar na
Corporación, porque se o teñen e ese concelleiro vota, o Sr. Parajó impugnará o acordo. O Sr.
Alcalde respóndelle que ignora se algún dos membros da Corporación é familiar deses señores.--

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.- Adquirirlle a Dª Carmen Barros Gosende a finca nº 14-3 do P.X.C.P. de Reis na
cantidade de catro millóns setecentas setenta e cinco mil pesetas.---------------------------------------

2º.- Adquirirlle a Dª Dolores, Dª María del Carmen, Dª Matilde, D. José e D. Rafael
Alfonso Tarrío Raíces a finca situada en "Campo da feira do San Martiño" na cantidade de cento
cincuenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Adquirirlle a D. José Porto Calvo a finca nº 753 da concentración do monte de Reis
na cantidade de catro millóns de pesetas.--------------------------------------------------------------------

4º.- Adquirirlle a D. José Vilariño Fernández e Dª María Eugenia Leonor Cajaraville
Vázquez as fincas 438, 439 e 525 do P.X.C.P. de Rarís no prezo total de vintedous millóns de
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5º.- Adquirirlle a D. Jesús Naveira Pequeno e Dª Digna-Pilar Vázquez Vázquez a toxeira
situada en "Monte de Agoso" no prezo de tres millóns de pesetas.--------------------------------------

6º.- Adquirirlle a Dª Marina Rodríguez Ig-lesias  tres toxeiras situadas en "Agro do Retor-
no" no prezo total de seis millóns trescentas setenta e sete mil pesetas.---------------------------------

7º.- Adquirirlle a Dª Sara Amenal Gómez dúas toxeiras situadas en "Xunto ó Retorno" e
"Retorno de Castiñeiras" no prezo total de novecentas mil pesetas.-------------------------------------

8º.- Adquirirlle a D. Jesús Naveira Pequeno unha toxeira en "Agro do Retorno" no prezo
de setecentas noventa e nove mil pesetas.--------------------------------------------------------------------

9º.- Adquirirlle a Dª Celina Sara e Dª María del Carmen Santos Nogueira unha toxeira
situada en "Agro do Retorno" no prezo de un millón novecentas noventa e oito mil setecentas
cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------

10º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello para formaliza-la adquisición das
anteditas fincas e para continua-los demais trámites do expediente.-------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas, esten-
déndose 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 10 DE XUÑO DE 1999.--------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a dez de
xuño de mil novecentos noventa e nove.-------------

Sendo as nove 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 nove  dos seus
membros, 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, D. Martín José
Noriega Romaguera, Dª Carmen Casal Nogueira,
D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Pedro R. del Árbol
Amo, D. Antonio Seoane Blanco, D. Xosé Luis
Otero Cepeda e D. Manuel Tallón Rego.-------

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

Pola presidencia declárase sesión pública, 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 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 despois de onde di "...o Sr. Noriega manifesta que é certo
o que di o Sr. Parajó..." debe incluírse o seguinte parágrafo:" O Sr. Secretario manifesta que non
o entendeu así, e que non consta no expediente informe seu sobre o recurso, pero si sobre a
venda."------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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.-----------------

2.- ESTUDIO DE DETALLE .- A continuación dáse conta do estudio de detalle
tramitado a instancia de "Manuel Moreira y otros, S.L.", redactado polos arquitectos D. José
Manuel Pichel Pichel, D. Francisco Javier Reboredo Chaves e D. David Martínez Quinteiro,
comprensivo dun terreo situado en Ramallosa-Lucí, de catro mil seiscentos oitenta e sete metros
cadrados de superficie neta, clasificados 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 32-04-99 e no D.O.G. nº 79, de 27-04-99, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa contra.----------------------------------------------------------------

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

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
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "Manuel Moreira y
otros, S.L.", así como o proxecto de compensación unido a este.----------------------------------------

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

3.- CONVENIO PARA FORMULACIÓN E EXECUCIÓN DUN PLAN PARCIAL
EN RAMALLOSA-TEO .- Dada conta do modelo de convenio urbanístico para formulación e
execución dun plan parcial na finca denominada "Granxa", "Peña" o "Agüeiros" situada en
Ramallosa-Teo, presentado por D. Carlos Ignacio Valdés Piñeiroa en representación de
"TRABUGA, S.A." co obxecto de desenvolve-lo plan parcial do sector SAU-S3 das Normas
subsidiarias, e vistos os informes técnicos e xurídicos que constan no expediente, o pleno do
con- cello, por unanimidade dos nove membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete,
acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo modelo de convenio citado, a asinar entre a empresa "TRABUGA, S.A." e
este concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello para asina-lo antedito convenio e
para continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as nove 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 DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 10 DE XUÑO DE 1999.--------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a dez de
xuño de mil novecentos noventa e nove.-------------

Sendo as once 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 dez  dos seus
membros, 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, D. Martín José
Noriega Romaguera, Dª Carmen Casal Nogueira,
D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Antonio Seoane
Blanco, D. Xosé Luis Otero Cepeda e D. Manuel
Tallón Rego.----------------------------------------------

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

Pola presidencia declárase sesión pública, 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 ANTERIOR..- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, celebrada ás nove
horas do día de hoxe e distribuída e lida neste acto.--------------------------------------------------------

O pleno do concello, por nove votos a favor e unha abstención, sendo o número legal o
de dezasete e de asistentes o de dez, acorda aprobalo tal como foi redactado e que se rexistre no
libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

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. Pedro R. del Árbol Amo
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



  
BORRADOR DA ACTA DA CONSTITUCIÓN DA NOVA CORPORACIÓN E DE

ELECCIÓN DE ALCALDE, COMO CONSECUENCIA DAS ELECCIÓNS LOCAIS
CELEBRADAS O DÍA 13 DE XUÑO DE 1999.--------------------------------------------------------- 

No salón de actos da casa do concello de Teo, sendo as dez horas do día tres de xullo de
mil novecentos noventa e nove, para dar cumprimento ó que se dispón nos artigos 195 e 196 da
Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, e arts. 36 e 37 do Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, referentes á constitución das corporacións locais e a
elección de Alcalde, reuníronse, en sesión pública, os Sres. concelleiros electos nas eleccións
locais celebradas o día trece de xuño de 1999, que son os seguintes:------------------------------------

D. Armando U. Blanco Martínez.--------------------------------------------------------------------
D. José Manuel Neira Picallo.------------------------------------------------------------------------
D. Antonio Castroagudín Valladares.----------------------------------------------------------------
D. Mario Fandiño Pazos.------------------------------------------------------------------------------
D. Manuel Avelino Filloy Villar.---------------------------------------------------------------------
D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.------------------------------------------------------------
D. Ramón Fernández Fernández.---------------------------------------------------------------------
D. Urbano Ouro Calvelo.------------------------------------------------------------------------------
D. Manuel Mata Iglesias.------------------------------------------------------------------------------
D. Juan Bautista Aller Suárez.------------------------------------------------------------------------
D. Florencio Manuel Parajó Liñares.----------------------------------------------------------------
D. Manuel Tallón Mesías.-----------------------------------------------------------------------------
Dª María Angélica Blanco Fernández.---------------------------------------------------------------
D. Miguel Hombre Eiras.------------------------------------------------------------------------------
D. Martiño Noriega Sánchez.-------------------------------------------------------------------------
Dª Ángela Bugallo Rodríguez.------------------------------------------------------------------------
Dª María da Soedade Amieiro Rodríguez.----------------------------------------------------------
Asiste o infrascrito Secretario acctal. da corporación, quen fai constar que foi cumprimen-

tado o requisito que preceptúa o art. 7º do citado Regulamento, como trámite previo legal para
este acto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN DA MESA DE IDADE .- Seguidamente procedeuse a forma-la Mesa de
idade, integrada polo concelleiro electo de maior idade, D. Manuel Avelino Filloy Villar, que pasa
a presidila, e polo de menor idade, D. Martiño Noriega Sánchez, e actuando como Secreta- rio da
Mesa o da propia corporación..------------------------------------------------------------------------

COMPROBACIÓN DE CREDENCIAIS .- Unha vez constituída a Mesa de idade, esta
procede a comproba-las credenciais presentadas ou acreditacións da personalidade dos electos,
con base á certificación recibida da Xunta Electoral de Zona.--------------------------------------------

DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN.- Comprobado que se
cumpre a esixencia determinada polos arts. 195.4 da mencionada Lei orgánica e 37.4 do referido
Regulamento, a Mesa de idade  declara constituída a corporación, previo cumprimento do
requisito legal de prestar xuramento ou promesa cada un dos Sres. concelleiros, segundo dispón
o art. 108 da mesma Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, baixo a fórmula que establece o Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril (B.O.E. do día 6), utilizando a modalidade de xuramento os Sres.



Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaravi-
lle Campos, Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e de promesa os
Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Blanco Fernández, Hombre Eiras, Noriega Sánchez, Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------

Consonte o disposto no art. 196 da repetida Lei orgánica, procédese acto seguido á
proclamación de candidatos para a elección de Alcalde, de entre os concelleiros que encabezan as
distintas listas que obtiveron representación nas pasadas eleccións locais, resultando presentados
e proclamados os seguintes:------------------------------------------------------------------------------------

Bloque Nacionalista GalegoMartiño Noriega Sánchez
Partido Socialista de Galicia-PSOEFlorencio Manuel Parajó Liñares
Partido PopularArmando U. Blanco Martínez

LISTA OU CANDIDATURA NA
QUE ESTÁN INTEGRADOSNOME E APELIDOS DOS CANDIDATOS

ELECCIÓN DE ALCALDE.- Acto seguido, de acordo co que dispón o artigo 196 da xa
citada Lei orgánica 5/1985, procédese á elección de alcalde, levándose a cabo a votación, de
acordo co que establece o art. 102 do devandito Regulamento, para elixilo de entre os candidatos
proclamados ó precitado cargo, obténdose o seguinte resultado:-----------------------------------------

 0  CeroVotos nulos

 0  CeroVotos en branco

 3 TresD. Martiño Noriega Sánchez
 4  CatroD. Florencio Manuel Parajó Liñares
10DezD. Armando U. Blanco Martínez

  EN NÚMERO    EN LETRA    NOME E APELIDOS DE CADA CANDIDATO

 NÚMERO DE VOTOS OBTIDOS  

XURAMENTO  OU PROMESA DO ALCALDE E TOMA DE POSESIÓN.- Neste
momento, o Sr. concelleiro que resultou elixido como alcalde deste concello, D. Armando
Blanco Martínez, integrado na lista ou candidatura do Partido Popular, presta novo xuramento na
forma anteriormente mencionada e toma posesión do seu cargo, pasando a ocupa-la presidencia.-

A continuación, o concelleiro de maior idade, D. Manuel Avelino Filloy Villar, entrégalle
o bastón de Alcalde a D. Armando U. Blanco Martínez, e este diríxelle ós presentes unhas
palabras agradecendo a confianza que os electores volveron a depositar nel e pedindo a
colaboración de tódolos membros da corporación para facer de Teo un concello máis próspero,
solidario e humano, manifestándose aberto a un diálogo para promover iniciativas ou enrique-
ce-las que formule o equipo de goberno, sempre que sexan constructivas e para ben dos veciños,
que demandan con todo o dereito entrega, traballo, colaboración e acerto nas tarefas de alcalde e
concelleiros, o que obriga á corporación a serlles leales aumentando e con máis compromiso que
nunca a dedicación e o servicio a tódolos veciños do concello.-----------------------------------------

Seguidamente o Sr. Secretario dá lectura á acta de arqueo extraordinario redactada con
motivo da constitución da nova corporación, á que se acompañan tódolos documentos
depositados na caixa municipal e en entidades bancarias, así como a documentación relativa ó
inventario do patrimonio municipal, consonte o preceptuado no número 2 do art. 36 do repetido
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e para os
efectos do preceptuado polo art. 86 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, e art.
33.2 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de
13 de xuño, non poñendo reparos ningún dos asistentes.--------------------------------------------------



Transcríbese a continuación o resume da acta de arqueo:----------------------------------------
A.- METÁLICO DO PRESUPOSTO:

  68.656.710                            EXISTENCIA A 02-07-1999.......................................

457.343.015Pagos desde o antedito arqueo.................................................................

525.999.725                              SUMA........................................................................

478.196.485Ingresos desde o citado arqueo................................................................

  47.803.240Existencia do arqueo anterior...................................................................

       Pesetas       

B.- OPERACIÓNS NON PRESUPOSTARIAS DE TESORERÍA:

a) Metálico:

15.587.025                            EXISTENCIA A 02-07-1999.......................................

 47.549.897 Pagos desde o antedito arqueo.................................................................

63.136.922                             SUMA.........................................................................

44.003.306Ingresos desde o citado arqueo................................................................

19.133.616Existencia do arqueo anterior...................................................................

       Pesetas       

b) Valores: 

271.320.137                            EXISTENCIA A 02-07-1999.......................................

18.843.559Pagos desde o antedito arqueo.................................................................

290.163.696                             SUMA.........................................................................

129.052.773Ingresos desde o citado arqueo................................................................

161.110.923Existencia do arqueo anterior...................................................................

       Pesetas       

C.- CLASIFICACIÓN DA EXISTENCIA:

355.563.872271.320.13715.587.025                          SUMAS

286.907.162271.320.13715.587.025De operacións non presupostarias

68.656.7100686.56108De presuposto

      Total           Valores         Metálico    

As cantidades citadas están depositadas nas seguintes entidades:-------------------------------

57.170.854057.170.854Banco Gallego (conta 2340140)

20.702.243020.702.243Caixa Galicia

59.332059.332Banco Pastor

271.320.137271.320.1370Caixa da corporación
      Total           Valores         Metálico    



355.563.872271.320.13784.243.735                  SUMAS

93.600093.600Banco Gallego (conta 0062562)

6.217.70606.217.706Banco Gallego (conta 6249643)

Dáse por rematado o acto, e levántase a sesión sendo as dez horas e vintecinco 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 2 DE AGOSTO DE 1999.------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a dous
de agosto de mil novecentos noventa e nove.--------

Sendo as dez horas, e baixo a presi-
dencia 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. Manuel Tallón Mesías.-----------------------

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

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido 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 pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número

legal o de dezasete, acorda aprobalo tal como foi redactado e que se rexistre no libro correspon-
dente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- RÉXIME DE SESIÓNS DO PLENO .- O Sr. Secretario dá lectura á moción da
Alcaldía na que se propón que o pleno do concello celebre sesión ordinaria o último venres de
cada bimestre ás nove horas, correspondendo a primeira delas ó día vintecatro de setembro
próximo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o seu grupo ten outra proposta, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non se pode facer ningunha proposta máis, só votar a favor ou en contra da
moción da Alcaldía. O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo está en contra da moción presen-
tada por considerar que as sesións plenarias deberían celebrarse a unha hora na que poida haber a
cceso do público, a fin de favorece-la participación veciñal.----------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo non ten nada que engadir, salvo que,
baixo o seu punto de vista, sería mellor fixa-las dez da mañá como hora de comezo das sesións
plenarias, e que se absterán na votación deste asunto.-----------------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor, tres en contra e tres abstencións, sendo o
número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda que este órgano de goberno
celebre sesión ordinaria o último venres de cada bimestre ás nove horas, correspondendo a
primeira delas ó día vintecatro de setembro de mil novecentos noventa e nove.-----------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. F. Manuel Parajó Liñares
Dª Mª Angélica Blanco Fernández
D. Miguel A. Hombre Eiras
D. Martiño Noriega Sánchez
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
Dª Mª Soedade Amieiro Rodríguez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.



3.- COÑECEMENTO DE RESOLUCIÓNS DO ALCALDE EN MATERIA DE
NOMEAMENTO  DE TENENTES  DE ALCALDE E MEMBROS  DA COMISIÓN DE
GOBERNO .- A continuación, o Sr. Secretario le as resolucións da Alcaldía de data 22-07-1999
que a continuación se transcriben:----------------------------------------------------------------------------

a) "D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de Teo, de conformi-
dade co disposto no art. 62 da Lei 5/97 de Réxime Local de Galicia, RESOLVO: = 1º.- Nomear
tenentes de alcalde ós concelleiros seguintes: = Primeiro tenente de Alcalde: D. José Manuel
Neira Picallo.= Segundo tenente de Alcalde: D. Antonio Castroagudín Valladares.= Terceiro
tenente de alcalde: D. Mario Fandiño Pazos.= Cuarto tenente de alcalde: D. Manuel Avelino
Filloy Villar.= Quinto tenente de alcalde: D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.= Ós tenentes
de alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír ó alcalde na totalidade das súas funcións e
pola orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que o impo-
sibilite para o exercicio das súas atribucións.= 2º.- Da presente resolución daráselle conta ó pleno
na primeira sesión que celebre, notificándose ademais persoalmente ós designados, e publicarase
no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade desde o día seguinte ó da pre-
sente resolución.".-----------------------------------------------------------------------------------------------

b) " D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, de conformidade
coas atribucións conferidas polo art. 65 da Lei de Réxime Local de Galicia e o art. 52 do Regula-
mento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, resolvo: = 1º.-
Que a Comisión de Goberno, presidida por esta Alcaldía, estea integrada por cinco concelleiros,
número non superior ó tercio do número legal de membros da Corporación, e que a continuación
se citan: = D. José Manuel Neira Picallo.= D. Antonio Castroagudín Valladares.= D. Mario Fan-
diño Pazos.= D. Manuel Avelino Filloy Villar.= D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.= 2º.- A
Comisión de Goberno celebrará sesión constitutiva o próximo día dous de agosto ás once horas,
de conformidade co disposto no art. 112.1 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das entidades locais.= 3º.- Desta resolución darase conta ó pleno na primeira
sesión que celebre, notificándose ademais persoalmente ós designados, e publicarase no Boletín
Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade ó día seguinte da presente resolución.".----

O pleno do concello dáse por enteirado do contido de ambas resolucións.--------------------

4.- CREACIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS PERMANENTES .- Seguida-
mente, o Sr. Secretario dá lectura á moción da alcaldía que, copiada literalmente, di:----------------

"MOCIÓN que formula Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de
Teo, pola que lle propón ó pleno a adopción de acordo polo que se creen as comisións informati-
vas permanentes que se citan, as cales estarán compostas por catro membros do Partido Popular,
dous membros do Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español e un membro
do Bloque Nacionalista Galego: = 1.- Especial de Contas.= 2.- Réxime interno e persoal.= 3.-
Facenda.= 4.- Urbanismo, obras e servicios.= 5.- Asuntos sociais e sanidade.= 6.- Agricultura e
medio ambiente.= 7.- Educación e cultura.= 8.- Xuventude e deportes.".-------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez maniféstase de acordo coa creación das comisións propostas na
moción, pero cre que se debería facer tamén unha comisión da muller e outra de promoción de
emprego, dada a importancia destes dous temas na nosa sociedade; o Sr. Alcalde respóndelle que
non pon en dúbida a importancia deses asuntos, pero que o equipo de goberno apoiará a moción
tal como foi presentada.-----------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase a favor das comisións propostas na moción e pensa que
tamén se debería crear unha comisión da muller.-----------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pide que as votacións sexan individuais, o Sr. Alcalde respóndelle
que sempre votaron os portavoces dos grupos en nome dos integrantes destes e a Sra. Bugallo



Rodríguez manifesta que, segundo o art. 31 do regulamento orgánico municipal, o voto e persoal
e indelegable, polo que ningún portavoz pode votar polos membros do seu grupo; o Sr. Alcalde
accede a que cada concelleiro emita o seu voto.------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez e as Sras., Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez votan en
contra da moción, e os Sres. Parajó Liñares, Hombre Eiras, Blanco Martínez, Neira Picallo,
Castroagudín Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Fernández
Fernández, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e a Sra. Blanco Fernández votan a favor.--

A moción obtivo trece votos a favor e tres en contra, polo que resulta aprobada.------------
A composición das comisións informativas será a seguinte:------------------------------------

Manuel A. Filloy Villar
Mario Fandiño Pazos
Manuel R. Cajaraville Campos
Ramón Fernández Fernández
Mª Angélica Blanco Fernández
F. Manuel Parajó Liñares
Martiño Noriega Sánchez

Antonio Castroagudín Valladares
José Manuel Neira Picallo
Juan B. Aller Suárez
Urbano Ouro Calvelo
Miguel A. Hombre Eiras
Manuel Tallón Mesías
Ánxela Bugallo Rodríguez

Agricultura e medio
ambiente

Ramón Fernández Fernández
José Manuel Neira Picallo
Manuel R. Cajaraville Campos
Urbano Ouro Calvelo
Manuel Tallón Mesías
Mª Angélica Blanco Fernández
Martiño Noriega Sánchez

Mario Fandiño Pazos
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel A. Filloy Villar
Juan B. Aller Suárez
F. Manuel Parajó Liñares
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

Asutos sociais e sani-
dade

José Manuel Neira Picallo
Manuel A. Filloy Villar
Antonio Castroagudín Valladares
Juan B. Aller Suárez
F. Manuel Parajó Liñares
Mª Angélica Blanco Fernández
Ánxela Bugallo Rodríguez

Mario Fandiño Pazos
Manuel R. Cajaraville Campos
Ramón Fernández Fernández
Urbano Ouro Calvelo
Manuel Tallón Mesías
Miguel A. Hombre Eiras
Martiño Noriega Sánchez

Xuventude e deportes

Manuel R. Cajaraville Campos
Antonio Castroagudín Valladares
Juan B. Aller Suárez
Manuel A. Filloy Villar
Manuel Tallón Mesías
F. Manuel Parajó Liñares
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

José Manuel Neira Picallo
Mario Fandiño Pazos
Ramón Fernández Fernández
Urbano Ouro Calvelo
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Angélica Blanco Fernández
Martiño Noriega Sánchez

Educación e cultura

Antonio Castroagudín Valladares
Manuel R. Cajaraville Campos
Urbano Ouro Calvelo
Juan B. Aller Suárez
Manuel Tallón Mesías
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

José Manuel Neira Picallo
Mario Fandiño Pazos
Manuel A. Filloy Villar
Ramón Fernández Fernández
F. Manuel Parajó Liñares
Mª Angélica Blanco Fernández
Ánxela Bugallo Rodríguez

Urbanismo, obras e
servicios

SUPLENTESTITULARESCOMISIÓN



Urbano Ouro Calvelo
Ramón Fernández Fernández
José Manuel Neira Picallo
Mario Fandiño Pazos
F. Manuel Parajó Liñares
Miguel A. Hombre Eiras
Ánxela Bugallo Rodríguez

Manuel A. Filloy Villar
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel R. Cajaraville Campos
Juan B. Aller Suárez
Manuel Tallón Mesías
Mª Angélica Blanco Fernández
Mª Soedade Ameiro Rodríguez

Especial de contas

Mario Fandiño Pazos
Manuel A. Filloy Villar
Ramón Fernández Fernández
José Manuel Neira Picallo
Mª Angélica Blanco Fernández
Miguel A. Hombre Eiras
Martiño Noriega Sánchez

Manuel R. Cajaraville Campos
Antonio Castroagudín Valladares
Juan B. Aller Suárez
Urbano Ouro Calvelo
F. Manuel Parajó Liñares
Manuel Tallón Mesías
Ánxela Bugallo Rodríguez

Facenda

Juan B. Aller Suárez
Urbano Ouro Calvelo
Mario Fandiño Pazos
Antonio Castroagudín Valladares
Manuel Tallón Mesías
Miguel A. Hombre Eiras
Mª Soedade Amieiro Rodríguez

Manuel R. Cajaraville Campos
José Manuel Neira Picallo
Ramón Fernández Fernández
Manuel A. Filloy Villar
Mª Angélica Blanco Fernández
F. Manuel Parajó Liñares
Martiño Noriega Sánchez

Réxime interno e per-
soal

5.- CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS.- Seguidamente, o Sr. Secretario dá
conta da constitución dos grupos políticos desta corporación municipal, que son os que a con-
tinuación se citan e que están compostos polos concelleiros que tamén se relacionan:---------------

a) GRUPO DO PARTIDO POPULAR, composto por D. Armando Urbano Blanco
Martínez, D. José Manuel Neira Picallo, D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Mario Fandiño
Pazos, D. Manuel Avelino Filloy Villar, D. Manuel Roberto Cajaraville Campos, D. Ramón Fer-
nández Fernández, D. Urbano Ouro Calvelo, D. Manuel Mata Iglesias e D. Juan Bautista Aller
Suárez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi nomeado voceiro deste grupo D. José Manuel Neira Picallo, e como suplente deste D.
Mario Fandiño Pazos.---------------------------------------------------------------------------------------

b) GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TEO, formado por D. Florencio Manuel
Parajó Liñares, D. Manuel Tallón Mesías, Dª María Angélica Blanco Fernández e D. Miguel
Ángel Hombre Eiras.--------------------------------------------------------------------------------------------

Foi nomeado voceiro deste grupo D. F. Manuel Parajó Liñares, e como suplente deste D.
Manuel Tallón Mesías.------------------------------------------------------------------------------------------

c) GRUPO POLÍTICO DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, constituído por D.
Martiño Noriega Sánchez, Dª Ánxela Bugallo Rodríguez E Dª María da Soedade Amieiro Rodrí-
guez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi nomeado voceiro deste grupo D. Martiño Noriega Sánchez, e como suplente deste Dª
Ánxela Bugallo Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------

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

6.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGA-
NOS COLEXIADOS .- A continuación o Sr. Secretario le a moción da Alcaldía que a continua-
ción se transcribe:------------------------------------------------------------------------------------------------



"Moción que formula Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, que, en
uso das facultades que lle están conferidas, propónlle ó pleno a adopción de acordo polo que se
designe ós seguintes membros da corporación como representantes do concello en órganos
colexiados: = D. José Manuel Neira Picallo para o instituto de Cacheiras.= D. Manuel Roberto
Cajaraville Campos para o colexio de E.X.B. da Ramallosa.= D. Mario Fandiño Pazos para o
colexio de E.X.B. de Calo.= D. Manuel Avelino Filloy Villar para o colexio de E.X.B. dos Tilos.=
D. Urbano Ouro Calvelo para o C.P.R.A.".--------------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén as abstencións dos Sres. Parajó Liñares e Hombre
Eiras e da Sra. Blanco Fernández, e os votos a favor dos Sres. Noriega Sánchez, Blanco Martínez,
Neira Picallo, Castroagudín Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos,
Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e das Sras.  Bugallo Rodríguez,
Amieiro Rodríguez, polo que resulta aceptada.-----------------------------------------------

7.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE NA XUNTA LOCAL DE EXTIN-
CIÓN DE INCENDIOS .- O Sr. Secretario dá lectura á moción da Alcaldía que se transcribe:----

"Moción que formula D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello de
Teo, que, en uso das facultades que lle están conferidas, propónlle ó pleno a adopción de acordo
polo que se designe a D. Antonio Castroagudín Valladares como representante do concello na
Xunta Local de Extinción de Incendios.----------------------------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén as abstencións dos Sres. Parajó Liñares e Hombre
Eiras e da Sra. Blanco Fernández e os votos a favor dos Sres. Noriega Sánchez, Blanco Martínez,
Neira Picallo, Castroagudín Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos,
Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e das Sras. Bugallo Rodríguez,
Amieiro Rodríguez,, polo que resulta aceptada.-------------------------------------------------------------

8.- REGULAMENTO  ORGÁNICO.- O Sr. Alcalde manifesta que deixa este asunto
sobre a mesa ata un próximo pleno, a fin de que se corrixan algúns pequenos erros contidos no
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas e doce
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 12 DE AGOSTO DE 1999.----------------------------------

Na casa do concello de Teo, a doce
de agosto de mil novecentos noventa e nove.--------

Sendo as nove 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 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 a conce-
lleira Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.------------------

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 no punto 2, onde pon "...O Sr. Parajó Liñares
manifesta que o seu grupo non ten nada que dicir..." debe poñer: "...O Sr. Parajó Liñares
manifesta que o seu grupo non ten nada que engadir", e pide tamén que se faga distinción entre
Sras. e Sres. ó citar ós membros da Corporación.-----------------------------------------------------------

O Sr. Secretario manifesta que onde di "Comisión de Urbanismo e obras" debe dicir
"Comisión de Urbanismo, obras e servicios".---------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis 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.-----------------------------------------------------------

2.- DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA NA COMISIÓN DE GOBERNO .- O Sr. Secre-
tario dá lectura ó decreto da Alcaldía de data 5 dos actuais, polo que delega na Comisión de
goberno as seguintes facultades:-------------------------------------------------------------------------------

1.- As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10%
dos recursos ordinarios do presuposto, nin, en calquera caso, os mil millóns de pesetas, incluídas
as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o
importe acumulado de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida ós
recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio nin a contía sinalada, reservándose o
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Alcalde o dereito a contratar cando nas mesmas condicións o importe non supere os vintecinco
millóns de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.- A aprobación dos proxectos de obras e de servicios cando sexa competente para a súa
contratación e estean previstos no presuposto.--------------------------------------------------------------

3.- A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos
ordinarios do presuposto nin os cincocentos millóns de pesetas, así como o alleamento do
patrimonio que non supere a porcentaxe nin a contía indicadas nos seguintes supostos, reserván-
dose o Alcalde o dereito a adquirir ou allear cando nas mesmas condicións o importe non supere
os vintecinco millóns de pesetas:------------------------------------------------------------------------------

a) De bens inmobles, sempre que estea prevista no presuposto.---------------------------------
b) De bens mobles, salvo os declarados de valor histórico-artístico, dos que o alleamento

non estea previsto no presuposto.-----------------------------------------------------------------------------
4.- A concesión de licencias, salvo que as leis sectoriais lla atribúan expresamente ó

pleno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.- A tramitación de expedientes contradictorios de declaración de ruína e calquera outra

atribución da Alcaldía en materia urbanística, menos as previstas no capítulo 2º do título VI da
Lei 1/1997.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- A concesión de subvencións ou distribución de cantidades con cargo ás partidas que
figuren no presuposto, cando individualmente superen o millón de pesetas e cos límites previstos
nas bases de execución do presuposto.-----------------------------------------------------------------------

7.- A resolución de expedientes de devolución de fianzas e depósitos e a aprobación de
actas de recepción de obras, servicios ou subministros.----------------------------------------------------

8.- As facultades conferidas no art. 21 da Lei 7/85, modificado pola Lei 11/1999, cando a
súa contía exceda de dez millóns de pesetas.----------------------------------------------------------------

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

3.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVICIO NA
GARDERÍA DOS TILOS. PREGO  DE CLÁUSULAS.- Seguidamente dáse conta do expe-
diente que se tramita para a fixación do sistema de prestación do servicio de gardería nos Tilos,
lendo o Sr. Secretario o informe emitido pola Comisión de asuntos sociais e sanidade, a cal lle
propón ó pleno que acorde contratarlle este servicio a unha cooperativa segundo o prego de
condicións que figura no expediente e coas modificacións que, de se-lo caso, acorde o pleno
introducir neste.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que está a favor de fomenta-lo cooperativismo, pero que
o concello investíu unha cantidade importante de cartos públicos en acondiciona-lo local para
gardería, polo que estima que esta debe ser xestionada directamente polo concello; que o
concello non ten por que ganarlle cartos á gardería, xa que esta supón un servicio público e só hai
que coidar de que non dea perda, e sen embargo unha cooperativa trataría, lexitimamente, de ter
unha certa ganancia, polo que habería que fixar unhs prezos máis altos por este servicio se o fai
unha cooperativa que se o xestiona o concello; que os prezos fixados no expediente para as per-
soas que queiran facer uso deste servicio lle parecen excesivos (13.000 pts. mensuais, e 7.5000
pts. máis se se lles dá o xantar ós nenos), xa que hai en Santiago garderías privadas máis baratas.
Manifesta que o seu grupo votará en contra de contrata-lo servicio de gardería cunha coopera-
tiva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que cómpre poñer xa en funcionamento a gardería, e
opina que se a ten que xestiona-lo concello vaille crear problemas, polo que, se funcionan ben as
cooperativas, sería mellor contratarllo a unha delas. Di tamén que non está de acordo cos prezos
fixados nos expedientes, que lle parecen demasiado altos e que ademais se lle cobra igual ós que
teñen moitos cartos que ós que teñen poucos, aínda que despois se contemple un sistema para
subvenciona-lo custo, e que cre que sería mellor facer como noutros sitios, nos que xa no
momento da matrícula se lles cobra segundo os ingresos anuais da unidade familiar, xustificados



coa declaración do IRPF; manifesta que o seu grupo votará a favor neste asunto, pero pide que se
revise este punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o criterio do equipo de goberno é contratar este servicio
cunha cooperativa e tratar de que ós veciños que o usen non lles custe máis cós dos outros con-
cellos, polo que se revisará o tema dos prezos a fin de fixa-los máis baixos que se poida; o Sr.
Noriega respóndelle que por moito que se revisen sempre serán máis caros que se o concello
asumise o servicio, e o Sr. Parajó Liñares di que moitos cooperativistas teñen a intención de
ganar soamente un salario fixo, sen sacar beneficios para a cooperativa.-------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez e a Sra. Amieiro Rodríguez votan en contra neste asunto, e
tódolos demais asistentes votan a favor.----------------------------------------------------------------------

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

1º.- Contrata-lo servicio de gardería a prestar nos Tilos cunha cooperativa.-------------------
2º.- Aproba-lo prego de condicións que rexerá este servicio e a súa contratación, que

consta no expediente e que copiado literalmente di o que segue:-----------------------------------------

"PREGO  DE CLÁUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁ
NO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVICIO DE ESCOLA
INFANTIL  MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------------

I. OBXECTO DO CONTRATO:------------------------------------------------------------------------------
O contrato ten por obxecto a xestión do servicio público da escola infantil municipal no

edificio destinado a tal fin sito na urbanización Os Tilos, neste concello, e co alcance e extensión
que se establece neste prego. O contrato terá natureza administrativa e revestirá a modalidade de
concesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. OBRAS E INSTALACIÓNS DO CONCELLO QUE SE ENTREGAN Ó CONCESIONARIO:
O concello adscribirá ó servicio, conservando a súa titularidade, o edificio destinado a

escola infantil municipal e os terreos anexos.---------------------------------------------------------------

III. DURACIÓN DA XESTIÓN:------------------------------------------------------------------------------
1.- A xestión do servicio público terá unha duración de cinco (5) anos contados a partir da

data en que o licitador seleccionado reciba a notificación da adxudicación do contrato.
Entenderase prorrogado o prazo por anualidades, agás que calquera das partes lle comunique por
escrito á outra, cunha antelación mínima de seis meses, a súa decisión de dar por extinguido o
contrato, non tendo lugar a prórroga neste suposto.--------------------------------------------------------

2.- Considérase sempre implícita na concesión a facultade de resolvela antes do seu
vencemento se o xustifican as causas acontecidas de interese público. Nestes supostos, o
concesionario poderá ser indemnizado dos danos que se poidan producir, dos que se excluirán as
indemnizacións que correspondan ós traballadores pola perda do seu traballo.------------------------

IV. SITUACIÓN DO CONCELLO E DO CONCESIONARIO DURANTE O PRAZO DE
VIXENCIA DO CONTRATO.--------------------------------------------------------------------------------

1. SITUACIÓN DO CONCELLO:----------------------------------------------------------------
O concello é titular do servicio, que presta de forma indirecta, oustentando este servicio

en todo momento a cualificación de servicio público do concello, competencia que ten atribuída
e que xustifica o control da súa xestión e a inspección do servicio en todo momento. Durante



todo o tempo que dure a concesión, o concello conservará os poderes de policía para asegura-la
boa marcha do servicio.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. SITUACION  DO CONCESIONARIO:-------------------------------------------------------
Durante o prazo de vixencia da concesión, o concesionario desenvolverá a actividade na

que consiste este servicio público ó serlle transferida unha esfera de actuación orixinariamente
administrativa. Gozará de facultades para a "xestión" do servicio salvando os dereitos da
propiedade e sen prexuízos de terceiros, e con dereito á protección administrativa para presta-lo
servicio, que será desenvolvido a risco e ventura para o contratista.-------------------------------------

V. TARIFAS QUE SE PERCIBIRÁN DO PÚBLICO:----------------------------------------------------
1. As tarifas que deberá percibi-lo concesionario por parte dos usuarios serán as fixadas

no ANEXO I .----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. PROCEDEMENTO  PARA A SÚA REVISION:  As tarifas serán obxecto de revisión

anual, conforme ó aumento ou disminución que en cada período inmediatamente anterior
experimente o I.P.C. publicado polo Instituto Nacional de Estadística.---------------------------------

VI. CANON A SATISFACER POLO CONCESIONARIO:----------------------------------------------
O canon que o concesionario deberá satisfacer ó concello, se procede, será o proposto

polo concesionario na súa oferta económica, e deberá ser ingresado na tesourería do concello por
semestres vencidos.----------------------------------------------------------------------------------------------

VII. SUBVENCION Ó CONCESIONARIO:---------------------------------------------------------------
O concello compensará económicamente ó concesionario polas cantidades deducibles a

familias con menores recursos, da forma e nos prazos que oportunamente se determinen de
mutuo acordo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. DEREITOS E OBRIGAS RECÍPROCOS ENTRE O CONCESIONARIO E O CONCE-
LLO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DEREITOS  DO CONCESIONARIO: ---------------------------------------------------------
a) Percibi-las tarifas dos usuarios, ou do propio concello nos casos de exencións ou

bonificación por menores rendas ou ingresos.---------------------------------------------------------------
As exencións aplicaranse segundo a renda per cápita familiar de acordo coas liñas marca-

das pola Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude.----------------------
b) Utiliza-los bens de dominio público necesarios para o servicio, e que estean adscritos á

escola infantil municipal.---------------------------------------------------------------------------------------
2. OBRIGAS  DO CONCESIONARIO: ----------------------------------------------------------
a) Presta-lo servicio, poñendo en funcionamento o local coas súas instalacións e servicios

anexos, que funcionará con suxeición estricta ás normas que figuran como anexo ó presente
prego de condicións, que serán recollidas nun regulamento para o funcionamento da escola
infantil e as disposicións que conxunturalmente dicte a Alcaldía en materia da súa competencia
dentro das atribucións que a vixente lexislación lle confire, dando en todo caso cumplimento ó
disposto pola Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude e a de
Sanidade e Servicios Sociais. O concesionario subscribirá a favor do concello unha póliza de
seguro a todo risco do edificio e as súas instalacións.------------------------------------------------------

b) O servicio prestarase polo concesionario durante o prazo de duración da concesión e
coa contraprestación de percibir durante o citado prazo as tarifas dos usuarios maila aportación,
de se-lo caso, do concello.--------------------------------------------------------------------------------------

c) A conservación das construccións e instalacións, así como o mantemento en perfecto
estado de funcionamento, limpeza e hixiene do edificio, ata que entregue o servicio ó concello,
con tódalas instalacións que sexan inherentes ó mesmo e necesarias para a prestación do
servicio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



d) Aporta-los medios materiais que fosen precisos para a boa marcha do servicio, comple-
mentando os que adscriba o concello, mobles e instalacións.---------------------------------------------

e) Admitir ó disfrute do servicio a toda persoa que cumpra os requisitos dispostos.---------
f) Indemnizar a terceiros dos danos que lle ocasione o funcionamento do servicio, que

sempre serán imputables ó contratista, o cal terá a cobertura suficiente a través das correspon-
dentes pólizas de seguro.---------------------------------------------------------------------------------------

g) Deixar libres e baleiros a disposición do concello os bens vencellados á concesión
dentro do prazo establecido.------------------------------------------------------------------------------------

h) Exercer por si a concesión, e non cedela nin traspasala a terceiros sen a aprobación do
concello, que só poderá autorizala nas circunstancias que sinala a lexislación aplicable en materia
de contratación administrativa.--------------------------------------------------------------------------------

i) Reservar a favor do concello un número de prazas que en cada curso se estipulará para
atender casos urxentes de persoas con menos recursos ou especiais dificultades.---------------------

l) Formalizar un seguro de accidentes.--------------------------------------------------------------
m) Ofertar publicamente os postos de traballo da escola infantil, de se-lo caso, dando

preferencia ás persoas demandantes de emprego.-----------------------------------------------------------
3. DEREITOS  DO CONCELLO:-----------------------------------------------------------------
O Concello oustentará, sen prexuízo das que procedan, as potestades

seguintes:-------------
a) Ordear discrecionalmete as modificación na concesión que aconselle o interese público,

e entre outras:------------------------------------------------------------------------------------------
a. 1. A variación na calidade, cantidade, tempo e lugar das prestacións nas que o

servicio consista.-------------------------------------------------------------------------------------------------
a. 2. A  alteración das  tarifas a  cargo do  público en forma de retribucións ó

concesionario.----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Fiscaliza-la xestión do concesionario, puidendo a tal efecto inspecciona-lo servicio, as

súas obras, instalacións, locais, etc., e dicta-las ordes para manter ou restablece-la debida
prestación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Asumir temporalmente a execución directa do servicio nos casos en que non o prestase
ou non o puidese prestar o concesionario por circunstancias imputables ou non ó
mesmo.----------

d) Impoñer ó concesionario as correccións pertinentes por razón das infraccións que
cometese.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Rescata-la concesión.-------------------------------------------------------------------------------
f) Suprimi-lo servicio por razóns xustificadas como falta de usuarios, inutilidade do

mesmo, etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. OBRIGAS  DO CONCELLO: -------------------------------------------------------------------
a) Facerse cargo dos gastos que se orixinen polo subministro de auga, rede de

sumidoiros, recollida do lixo e
luz.------------------------------------------------------------------------------------------

b) Outorgar ó concesionario a protección axeitada para que poida presta-lo servicio
debidamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Mante-lo equilibrio financeiro da concesión nos seguintes casos:---------------------------
c.1. Compensará  económicamente ó concesionario  por razóns das  modificación  

que lle  ordease  introducir  no servicio e  que  lle incrementasen os custos ou disminuísen as
retribucións.------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.2. Revisará  as tarifas  ou  subvencións cando,  ainda  sen mediar  modificacións
no servicio, circunstancias sobrevidas e imprevisibles determinen en calquera sentido a ruptura da



 economía da concesión, e  tendo  en conta en todo caso o sinalado na cláusula XIV deste
prego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Indemnizar ó concesionario polo rescate da concesión ou en caso de supresión do
servicio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. RELACIÓN COS USUARIOS:--------------------------------------------------------------------------
O concesionario estará obrigado nas súas relacións cos usuarios a axustarse ó

regulamento de funcionamento e ás prescripcións dictadas pola Alcaldía.-----------------------------
Os usuarios teñen dereito de admisión no servicio sempre que cumpran os requisitos

establecidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
O concello establecerá as bases ou criterios xerais e específicos para a admisión dos

usuarios, nos que terán preferencia os solicitantes con menos recursos económicos ou con
especiais dificultades. Ás solicitudes de admisión deberá unirse necesariamente informe dos
servicios sociais do concello. O procedemento de adxudicación de prazas na escola infantil
municipal realizarase conforme ó anexo II que se acompaña a este prego.-----------------------------

X. EXTINCIÓN DA CONCESIÓN DO SERVICIO:------------------------------------------------------
Son causas de extinción do contrato de concesión da xestión da xestión do servicio

público de escola infantil municipal as seguintes:----------------------------------------------------------
1. Resolución por incorre-lo concesionario en infracción moi grave das súas obrigas

esenciais, previo expediente con advertencia fidedigna das concretas deficiencias e concesión
expresa dun prazo prudencial de acordo coa natureza de tales deficiencias, para poder corrixilas,
cando transcorrido o prazo non se corrixisen.---------------------------------------------------------------

2. Reversión do servicio ó concello por cumprimento do prazo establecido no contrato.---
3. Rescate do servicio polo concello, previo expediente no que se xustifique a necesidade.
4. Declaración de creba ou suspensión de pagos, ou extinción da persoa xurídica xestora.-
5. Desistimento do concesionario.-------------------------------------------------------------------

XI. SANCIÓNS POR INCUMPRIMENTO DA CONCESIÓN:-----------------------------------------
 As infraccións en que poida incorre-lo concesionario clasificaranse en leves, graves e moi

graves.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.LEVES: -----------------------------------------------------------------------------------------------
a) As que impliquen irregularidades na observancia das obrigas e deberes contidos neste

prego, sen trascendencia directa apreciable na prestación do servicio.----------------------------------
b) A simple neglixencia no mantemento, funcionamento e control das instalacións e no

tratamento da auga, cando neste último suposto o risco sexa de escasa entidade.---------------------
2. GRAVES: --------------------------------------------------------------------------------------------
a) A reincidencia na comisión de faltas leves no período dos tres meses anteriores.---------
b) As accións ou omisións que interfiran ou alteren ocasionalmente a prestación dos

servicios, sempre que non estean calificadas de moi graves ou leves no presente prego.-------------
3. MOI  GRAVES: -------------------------------------------------------------------------------------
a) Ceder ou traspasa-los servicios obxecto de contratación baixo calquera modalidade ou

título, agás que medie autorización municipal.--------------------------------------------------------------
b) Os incumprimentos da normativa sanitaria con incidencia directa na saúde pública.-----
c) A vulneración da normativa en materia laboral e de Seguridade Social de obrigado

cumprimento, sempre que revista carácter esencial.--------------------------------------------------------
d) A interrupción ou suspensión no exercicio das actividades, agás que concorran

circuns- tancias de forza maior, comunicadas coa debida antelación, de se-lo
caso.-----------------------------

e) A manifesta incapacidade ou neglixencia técnica do persoal que imparta os ensinos.----
f) O incumplimento no desenvolvemento dos plans de actividades acordados polo

concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



g) A esixencia de percepcións económicas dos usuarios non debidamente
autorizadas.-----

h) A admisión ó uso das instalacións ou servicios a persoas ás que non lles corresponda.--
Por calquera das infraccións calificadas de moi graves, o pleno municipal, previa

instrucción do expediente correspondente, poderá sancionar ó contratista:----------------------------
a) Con imposición de multa en contía comprendida entre 1.000.000 e 3.000.000 de

pesetas, ou --------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Declara-la resolución do contrato cos efectos previstos na vixente lexislación.-----------
A imposición de sancións pola comisión de faltas graves, previa instrucción do precep-

tivo expediente, corresponderá ó Alcalde, e consistirán en multas en contía comprendida entre as
200.001 e 1.000.000 de pesetas por cada infracción.-------------------------------------------------------

As faltas leves serán sancionadas polo Alcalde, previa audiencia do contratista, con
multas en contía de ata 200.000 pesetas.---------------------------------------------------------------------

As infraccións leves serán sancionadas pola Alcaldía directamente unha vez oído o
concesionario. As demais infraccións precisan expediente previo con arreglo ás normas de
procedemento administrativo común.------------------------------------------------------------------------

Cando a infracción cometida trascenda o ilícito administrativo, e revista o carácter de
delito, o Alcalde poñerá os feitos en coñecemento dos tribunais de xustiza.---------------------------

XII. REVERSIÓN:----------------------------------------------------------------------------------------------
Dous meses antes de que expire o prazo do contrato, ou periodicamente se se estima

oportuno, o concello designará un inspector técnico que vixiará a conservación das obras e do
material, e informará ó concello sobre as reparacións e reposicións necesarias para mantelos en
condicións de uso axeitadas.-----------------------------------------------------------------------------------

Se o concesionario incumprise sistematicamente as instruccións que lle curse o concello
ou obrase con mala fe, considerarase que se dan os supostos previstos para a declaración da
caducidade da concesión.---------------------------------------------------------------------------------------

XIII. FORMA DE ADXUDICACIÓN:-----------------------------------------------------------------------
A adxudicación da concesión realizarase por concurso con procedemento aberto con

arreglo ó presente prego de condicións e ó contido da Lei 13/1995, de 18 de maio, de contratos
das administracións públicas e demais normativa que regula a contratación dos entes locais.-------

XIV. RISCO E VENTURA:-----------------------------------------------------------------------------------
O concesionario xestiona o servicio ó seu risco e ventura, e non terá dereito a indem-

nización por causa de perdas, averías ou prexuízos ocasionados nas obras e servicios, agás nos
casos de forza maior, ou pola modificación do obxecto mesmo da concesión imposta unilate-
ralmente polo concello, ou decisións deste producidas fóra do ámbito contractual propiamente
dito, sendo a súa maior onerosidade sobrevida compartida polo concello.-----------------------------

XV. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS SOCIAIS E LABORAIS:-------------------------------------
O concesionario obrígase a cumpri-las normas vixentes en materia fiscal, laboral, de

seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, quedando o concello eximido de respon-
sabilidades por este incumprimento.--------------------------------------------------------------------------

XVI. CRITERIOS QUE  SERVIRÁN DE BASE PARA A ADXUDICACIÓN DA CONCE-
SIÓN:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ser veciños do concello de Teo, 1 punto/persoa.-----------------------------------------------



2. Presentación de equipo profesional xa constituído (min. 3 pesoas), 2 puntos.-------------
3. Superación da titulación básica esixida, sempre que se cumpra como mínimo con esta

e a formación superior alegada garde relación coa actividade a desenvolver, máximo 1 punto/
persoa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Presentación de memoria-proxecto de funcionamento do centro , máximo 4
puntos.-----

5. Melloras no canon e no horario, máximo 4 puntos.--------------------------------------------
6. Abaratamento das tarifas, 1 punto.----------------------------------------------------------------

XVII. PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:-----------------------------
As proposicións presentaranse na secretaría do concello, en horas de oficina, e durante o

prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de
licitación no Boletín Oficial da Provincia.-------------------------------------------------------------------

Presentaranse en tres sobres pechados nos que figurará a inscripción "PARA
PARTICIPAR NO CONCURSO PARA ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DO SERVICIO DE
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE TEO".-------------------------------------------------------------

* 1º sobre.- Conterá a documentación acreditativa da personalidade e características do
contratista, coa seguinte documentación:--------------------------------------------------------------------

a) Copia compulsada do DNI.------------------------------------------------------------------------
b) Declaración  xurada de non   estar  incurso en causas  de incapacidade e incompatibili-

dade  previstas no  artigo 20 da Lei de  contratos  das administrcións públicas.-----------------------
c) Acreditación  de estar ó  corrente no  pago das obrigas  fronte á Seguridade Social.------
d) Acreditación de  estar ó corrente no pago das súas obrigas tributarias frente ás facendas

estatal, autonómica e local.-------------------------------------------------------------------------------------

*2º sobre .- Conterá a proposición con arreglo ó seguinte ---------------------------------------
a) MODELO :
D/Dña.-----------------------------------------------, veciño/a de-----------------------,con

domicilio en -----------------------------------------, C.P. --------------, DNI nº -------------------,
expedido en ---------------------------, data ---------------------------- enteirado da convocatoria de
concurso anunciada en --------------------------------------- con data --------------------------------, tomo
parte na mesma comprometéndome a xestiona-lo servicio de escola infantil municipal, con
arreglo ó prego de cláusulas económico-administrativas, cos criterios, melloras e solucións que
espoño a continuación, declarando non estar incurso nos supostos de incapacidade ou incompa-
tibilidade establecidos no artigo 9 da Lei de Contratos do Estado.

------------a-------de----------------de 1.999
Sinatura,

*3º sobre .- Conterá as melloras:---------------------------------------------------------------------
a) Abaratamento das tarifas.-----------------------------------------------------------------
b) Mellor canon.-------------------------------------------------------------------------------
c) Mellor horario.------------------------------------------------------------------------------
d) Memoria programada de actividades e de funcionamento do centro, na  que se

deberá facer constar o cadro de persoal, número, categoría  profesional e  distribución  por tur-
nos, así  como  calquera outra circunstancia puntuable das descritas no punto XVI deste prego.---

Haberá de terse en conta que a titulación mínima esixida ó equipo profesional será a que
marca a lexislación vixente para garderías e escolas infantís, e neste caso:-----------------------------

* Un mestre especialista en educación infantil ou equivalente, e ----------------------
* Dous mestres especialistas en  educación infantil ou equivalente, ou dous téc-

nicos especialistas en xardín de infancia.--------------------------------------------------------------------



* Compromiso  de que  en  caso de  ausencias, enfermidades,  etc. do persoal, este
 será debidamente  substituído para  que non resulten prexudicados os
usuarios.----------------------

Poderase ademais adxuntar cantas referencias técnicas e profesionais poidan ter relación
co servicio a prestar.---------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. FIANZAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------
A fianza provisional será o 2% do tipo de licitación. A fianza definitiva quedará fixada

para o adxudicatario no 4% do canon ofertado, e poderase depositar en metálico ou a medio de
aval bancario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX. CONSTITUCIÓN DA MESA DE APERTURA DE PLICAS:------------------------------------
A mesa de licitación constituirase o terceiro día hábil seguinte a aquel en que remate o

prazo de presentación de proposicións, e estará presidida polo Alcalde ou membro do equipo de
goberno en quen delegue, formando parte da mesma como vocais un concelleiro do equipo de
goberno, un concelleiro designado entre os grupos da oposición e mailo secretario do concello.---

XX. CONTRATO:----------------------------------------------------------------------------------------------
O adxudicatario asinará co concello de Teo un contrato administrativo de concesión do

servicio no prazo de 15 días desde que lle sexa comunicada a adxudicación, momento no que
presentará relación nominal do persoal que vai atende-lo servicio coas súas correspondentes
titulacións, no caso de que esta non fose presentada na proposta.----------------------------------------

3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- OBRAS PLAN 2000 DE INFRAESTRUCTURAS, ANUALIDADE  2000.- Dada
conta de escrito da Excma. Deputación Provincial, nº 6966 de data 08-07-99, no que se comunica
a este concello que, revisada a documentación que remitíu á Deputación para inclusión de obras
no antedito plan suman un total de 59.045.873 pts., polo que quedan pendentes de remitir
proxectos de obras por importe de 7.221.868 pts. para completa-la cantidade concedida para este
concello no plan 2000 de Infraestructuras, anualidade 2000, e lido o informe da Comisión de ur-
banismo, obras e servicios, no que se propón ó pleno que acorde a inclusión no citado plan das
obras "Saneamento en Outeiro" e "Saneamento en Ponte Espiño", o Sr. Noriega Sánchez mani-
festa que non se opón á construcción de saneamentos en Teo, pero di que lle chama a atención
que na zona de Francos (Outeiro e Ponte Espiño) haxa que facer fosas en vez de verte-los
residuais a unha depuradora; considera que isto ocorre por un problema de planificación. O Sr.
Alcalde respóndelle que non se fan fosas por problemas de planificación das obras, senón porque
a orografía do terreo non permite que se virtan á depuradora os residuais desta zona a non ser
que se faga unha estación de bombeo, cousa que trata de evitar, porque as estacións de bombeo
adoi- tan dar moitos problemas; que en Teo hai unha soa, a da Póboa, e ás veces dá problemas;
que algúns lugares teñen que levar fosas se se quere facerlle o saneamento agora, e se non se
quere face-las fosas terían que quedar sen saneamento ata que se faga a depuradora
xeral.-----------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase de acordo coa inclusión no plan 2000 de Infraestruc-
turas das obras citadas, pero estráñalle que teña que avisa-la Deputación de que os técnicos do
concello cometeron un erro na suma dos totais das obras; di que terían que ser eles mesmos os
que se decatasen do erro, e que se a Deputación non chega a avisar, o concello perdería eses sete
millóns e pico. Reitera que está a favor de que se inclúan esas obras no plan citado, aínda que é



pena que non poidan verter a unha depuradora en vez de a fosas, e pide que se executen
axiña.----

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

1º.- Solicita-la inclusión no plan 2000 de infraestructuras, anualidade 2000, para este
concello, das seguintes obras:----------------------------------------------------------------------------------

3.721.867Saneamento en Ponte Espiño
3.500.001Saneamento en Outeiro

ORZAMENTO  (Pts.)DENOMINACIÓN

2º.- Aprobar, así mesmo, os correspondentes proxectos das obras que se relacionan no
punto anterior cando a construcción se inicia no ano 2000.-----------------------------------------------

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

4º.- Autorízase expresamente á Deputación para que inicie, cando proceda, expediente de
extinción por compensación das débedas por sanción que puidese nacer das obrigas do concello,
de conformidade co establecido nas bases, en relación coa execución das obras.----------------------

5º.- Solicita-la realización da contratación e execución das obras relacionadas no apartado
1º, de conformidade cos límites establecidos nas bases reguladoras do plan 2000 de Infraestruc-
turas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5.- PREGO  DE CONDICIÓNS RECOLLIDA  DE LIXO,  LIMPEZA  VIARIA  E
XARDINERÍA.- Dada conta do expediente que se tramita para contratación do servicio de reco-
llida de lixo, limpeza viaria e xardinería deste concello, o Sr. Secretario dá lectura ó informe da
Comisión de urbanismo, obras e servicios, que lle propón ó pleno que acorde o que estime perti-
nente en relación con este asunto, manifestando a conveniencia de que se especifique no prego
de condicións a maquinaria que aportará o concello e a que deberá aporta-lo contratista, así como
de que se estudie a recollida de
voluminosos.-------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o concello aportará un dos camións de recollida de lixo que
posúa, xa que o outro está en moi malas condicións, e tódolos contedores e papeleiras de que
dispón, e o contratista deberá aporta-lo resto de maquinaria e enseres que necesite, e deberá rela-
cionalos na documentación que presente para optar á contratación do servicio; e, en canto á
recollida de voluminosos, manifesta que aumenta moito o prezo do servicio. Segue dicindo que o
criterio do equipo de goberno é unificar servicios, que onde hai beirarrúas e nas urbanizacións vai
haber moita recollida, e que o concello ten moitas papeleiras compradas, que non se coloca- ron
porque o señor que fai actualmente a recollida non dá abasto e adoitan estar desbordadas, pero
que agora estanse poñendo, porque o novo contratista terá que prestar un bo servicio: reco- lle-lo
lixo, limpa-los xardíns, corta-lo céspede nos xardíns municipais e limpa-las beirarrúas, e que hai
que esixirlle as mellores condicións de limpeza para os veciños do concello; que está tratando de
conseguir que a empresa adxudicataria contrate ós obreiros de recollida de lixo e de xardinería
que hai actualmente; que o criterio do equipo de goberno é unificar servicios para que este
concello chegue a ser un modelo, e por iso se incluíron os parques públicos no prego de
condicións, xa que pensa que mellor fará o traballo unha empresa que dúas.--------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que respecta o criterio do equipo de goberno, pero que
segue sen entender que ten que ve-lo lixo coa xardinería; que o servicio de recollida de lixo ten



un custo moi alto, aínda que pode haber subvencións, e que SOGAMA non é unha alternativa
ecolóxica, xa que se basa no incinerado dos residuos cando se podería ir a unha reciclaxe, polo
que rexeita o plan SOGAMA; e que, por outra parte, o concello debe, ó seu modo de ver, impli-
carse na creación de emprego, e a xardinería sería un bo modo de crear emprego sen que tivese
un alto custo. Pensa que se debería crear un equipo de xardinería e facer este servicio aparte do
da recollida de lixo. O Sr. Alcalde respóndelle que a recollida do céspede é un problema, xa que
SOGAMA non o admite, e contratándolle todo a unha mesma empresa solucionaríase este
problema, xa que o contratista tería que recolle-lo céspede tamén.--------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que na sesión da Comisión informativa se falou de que o
actual contratista da recollida de lixo estáo pasando mal por culpa do aumento de volume do lixo,
traslado dos residuos a SOGAMA, etc., polo que pensa que se debe indemnizar a este señor
dalgunha maneira; maniféstase tamén partidario de separa-la recollida de lixo da xardinería pero
entende que é un problema que SOGAMA non recolla o céspede. Opina que a recollida de lixo
ten que ser diaria, e o Sr. Alcalde respóndelle que será diaria nas zonas urbanas, pero non nas
rurais. Di que ignora se o concesionario tería que pagar algún tipo de canon pola utilización da
maquinaria do concello, e pregunta se o prezo do contrato vai ser de 50.000.000 pts.; o Sr.
Alcalde respóndelle que ese é o prezo de saída. Pregunta se o prezo se revisará anualmente de
acordo coa suba do I.P.C., ou, posteriormente, do índice que fixe a C.E.E., e o Sr. Secretario
respóndelle que si. O Sr. Parajó manifesta que o plan SOGAMA, de momento, é o que hai,
porque se fala doutros métodos, pero el non os ve.---------------------------------------------------------

O Sr. Hombre Eiras pregunta se a recollida de céspede vai ser soamente para os xardíns
públicos ou tamén se recollerá o dos particulares, e o Sr. Alcalde respóndelle que se recollerá o de
todos, aínda que quizais haxa que fixar días para esta recollida.--------------------------------------

O pleno do concello, por catorce votos a favor e os votos en contra do Sr. Noriega
Sánchez e a Sra. Amieiro Rodríguez, acorda:---------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-lo prego de condicións para a recollida de lixo, limpeza viaria e xardinería de
lixo, limpeza viaria e xardinería que a continuación se transcribe:-----------------------------------

"PREGO  DE CONDICIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REXE-
RÁN O CONCURSO PARA ADXUDICACIÓN DA CONCESIÓN DO SERVICIO DE
RECOLLIDA  DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA  VIARIA  NO TER-
MO MUNICIPAL DE TEO .---------------------------------------------------------------------------------

1º.- OBXECTO DO CONCURSO.- O concello de Teo convoca concurso para contrata-la
concesión do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos en todo o termo municipal e o seu
transporte á planta de SOGAMA en Cerdeda, así como a limpeza viaria e zonas axardinadas dos
Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño e Os Verxeles.---------------------------------------------------

2º.- PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN DA CONCESIÓN.- O
contrato de concesión adxudicarase por concurso público, procedemento aberto e tramitación
ordinaria, e rexerase polo presente prego de cláusulas económico-administrativas e, supletoria-
mente, pola Lei 7/1985, do 2 de abril, polo R.D. lexislativo 781/86, do 18 de abril, polo Regula-
mento de servicios das corporacións locais de 17 de xuño de 1995 e pola Lei de contratos das
administracións públicas, 13/95 do 18 de maio.------------------------------------------------------------

3º.- NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO.- O contrato que se confeccione consti-
tuirá unha concesión administrativa para a subseguinte xestión do servicio, consonte o apartado



b) do parágrafo 2 do art. 114 do Regulamento de servicios das corporacións locais e 157 da Lei
de contratos das administracións públicas.-------------------------------------------------------------------

4º.- DURACIÓN DO CONTRATO.- A concesión terá unha duración máxima de dez
anos contados desde a data na que o concursante seleccionado reciba a notificación de adxudica-
ción definitiva do contrato. O contrato poderá ser prorrogado por quinquenios ata o máximo que
permita a Lei, operando automaticamente a prórroga cando o contrato non fose denunciado por
algunha das partes cunha antelación mínima de tres meses.-----------------------------------------------

Por disposición do concello, en virtude do principio de continuidade na prestación de ser-
vicios públicos de carácter permanente, quedará prorrogada a presente concesión, nos termos
que establece a lexislación vixente, ata o momento en que o novo concesionario ou a
administración municipal se faga cargo da prestación dos
servicios.-------------------------------------------------------

Esta prórroga é de acatamento obrigatorio para o concesionario, sen que en ningún caso
poida exceder de seis meses, para os efectos do disposto no art. 158 da Lei 13/95, de 18 de maio,
de contratos das administracións públicas.-------------------------------------------------------------------

5º.- COMEZO DA PRESTACIÓN.- A empresa que resulte concesionaria deberá comeza-
-la prestación dos servicios concertados nun prazo máximo de dous meses, contados a partir da
data do contrato administrativo, subscribíndose ó respecto polo concello e a empresa a acta de
iniciación do servicio, na que debe reflectirse: data de comezo do servicio, local no que está
situado e relación de todo o material, maquinaria e enseres que a empresa aporta e dos que
dispón para realiza-los servicios obxecto do presente prego.---------------------------------------------

6º.- OBRIGAS DO CONCESIONARIO.-----------------------------------------------------------
1) Presta-lo servicio obxecto da concesión con eficacia e dilixencia e a continuidade

convenida, garantíndolle ós particulares o dereito de utilizalo.-------------------------------------------
2) Coida-la boa orde no servicio.---------------------------------------------------------------------
3) Dispor dos locales suficientes, axeitados para o persoal, instalacións, vehículos e

materiais necesarios para o funcionamento e prestación dos servicios obxecto da concesión.-------
4) Manter en bo estado os vehículos e maquinaria adscritos á concesión, sen que poidan

ser alleados ou gravados.---------------------------------------------------------------------------------------
5) Facerse cargo de tódolos gastos de combustible, impostos, conservación, mantemento

dos vehículos, material e locais.-------------------------------------------------------------------------------
6) Cumprir cos traballadores as disposicións da lexislación laboral e da Seguridade Social,

puidendo o concello en calquera momento esixi-los documentos xustificativos.-------------
7) Observar, tanto a empresa como os seus traballadores, unha conducta de respecto e

consideración cara ós usuarios do servicio.------------------------------------------------------------------
8) Exercer por si a concesión e non cedela ou traspasala a terceiros sen autorización do

concello, que poderá outorgala se se cumprisen as condicións da Lei 13/95, de 18 de maio, de
contratos das administracións públicas.----------------------------------------------------------------------

9) Executa-las modificacións que no servicio concedido acordase o concello e aconsellase
o interese público.-----------------------------------------------------------------------------------------------

10) O cumprimento da lexislación vixente na materia obxecto do servicio.-------------------
11) Cumprir coas obrigas derivadas da Facenda pública, estatal, autonómica ou munici-

pal, puidendo o concello esixir en calquera momento os documentos xustificativos.-----------------
12) Indemniza-los danos que se causen a terceiros como consecuencia das operacións

efectuadas no desenvolvemento do servicio. Para este efecto subscribirá unha póliza de responsa-
bilidade civil dunha contía mínima de cincuenta millóns de pesetas, que deberá permanecer vi-
xente mentres dure a concesión do servicio.-----------------------------------------------------------------

13) Uniformar ó persoal do servicio, debendo presentarse os modelos de inverno e de
verán, prendas de choiva, reflectibles, etc. para seren aprobadas pola alcaldía.------------------------



14) Se o contratista incumprise as obrigas que lle incumben consonte o presente prego de
condicións, o concello estará facultado para esixi-lo cumprimento destas ou declara-la rescisión
do contrato, puidendo acorda-la antedita rescisión aínda despois de que a empresa opte polo
cumprimento das obrigas, quedando a salvo o dereito de esixi-lo resarcimento de danos e indem-
nizacións do prexuízo, tal e como fixan os artigos 65 e seguintes do Regulamento de contratación
das corporacións locais.-----------------------------------------------------------------------------------------

15) Será responsabilidade do contratista a calidade dos traballos obxecto deste concurso,
debendo contar para isto con persoal responsable e preparado para este misión, axustándose en
todo momento ás normas de carácter sanitario establecidas na actualidade ou que no futuro
poidan promulgarse, emanadas da lexislación do Estado ou deste concello.---------------------------

16) Queda terminantemente prohibida, tanto ó concesionario como ó persoal da empresa,
a percepción de ningunha cantidade do vecindario pola prestación do servicio obxecto desta
concesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) As demais obrigas derivadas deste prego de condicións e, en xeral, do cumprimento
dos acordos dos organismos municipais, nas súas respectivas atribucións, relacionadas coa
mellor prestación do servicio.----------------------------------------------------------------------------------

7º.- DEREITOS DO CONCESIONARIO.----------------------------------------------------------
1) Percibir do concello as retribucións correspondentes mediante pago de certificacións

mensuais vencidas correspondentes á doceava parte do valor da adxudicación do servicio.---------
2) A transmisión intervivos dos dereitos da concesión, previa autorización do concello.---
3) A auga necesaria para os labores propios do contrato, tomaráa o concesionario no lugar

en que expresamente o determine o Sr. Alcalde ou o concelleiro delegado do servicio.--------------
4) Non aboar prezo público á administración municipal por obras motivadas ou necesa-

rias para a xestión do servicio, por tratarse dun servicio público municipal e actua-lo concesio-
nario como mandatario do concello.--------------------------------------------------------------------------

5) Obte-la axeitada compensación económica para mante-lo equilibrio económico e
financeiro da concesión, no suposto de modificacións do servicio impostas pola corporación que
aumenten os custos ou diminúan a retribución; no caso dun aumento considerable da poboación,
e por conseguinte da producción de residuos, nos casos de asunción directa da xestión do
servicio, se esta se producise por razóns de interese público e ñno caso de rescate da concesión
ou supresión do servicio.---------------------------------------------------------------------------------------

Así mesmo, a retribución económica do primeiro ano será actualizada anualmente apli-
cando a fórmula de revisión de prezos que figura no presente prego.------------------------------------

8º.- OBRIGAS DO CONCELLO.--------------------------------------------------------------------
1) Remunerar ó concesionario da forma prevista no presente prego de condicións.----------
2) Outorgarlle ó concesionario a debida protección para que poida prestar adecuadamente

o servicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Mante-lo equilibrio económico financeiro da concesión, sen prexuízo da aplicación de

risco e ventura cando proceda.---------------------------------------------------------------------------------
4) Indemnizar ó concesionario polos danos e prexuízos que lle ocasionaría a asunción

directa da xestión do servicio, se esta se producise por motivos de interese público independentes
de culpa do concesionario.-------------------------------------------------------------------------------------

5) Indemnizar ó concesionario en caso de rescate da concesión.--------------------------------
6) Consignar no presuposto xeral ordinario, e para cada un dos exercicio en que estenda a

súa vixencia o contrato, a cantidade adecuada para retribuír ó concesionario.-------------------------



9º.- POTESTADES E DEBERES DO CONCELLO.---------------------------------------------

POTESTADES :-------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Ordea-las modificacións no servicio concedido que aconsellase o interese público.------
2) Asumir temporalmente a execución directa do servicio nos casos nos que non o preste

nin poida prestalo o concesionario, por circunstancias imputables ou non ó mesmo.-----------------
3) Impoñerlle ó concesionario as correccións pertinentes por razón das infraccións que

cometese.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Rescata-la concesión ou suprimi-lo servicio se o estima oportuno, aboando a indemni-

zación á que haxa lugar.----------------------------------------------------------------------------------------
5) As demais potestades que se deriven do presente prego de condicións, así como as

demais que teña atribuídas pola lexislación aplicable e polo disposto no Regulamento de servi-
cios das administracións públicas.----------------------------------------------------------------------------

DEBERES :-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Outorgarlle ó concesionario a debida protección, para que poida prestar adecuadamen-

te o servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Mante-lo equilibrio económico financeiro da concesión, sen prexuízo da aplicación de

risco e ventura cando proceda, para o que o concello deberá:---------------------------------------------
a) Compensar economicamente ó concesionario por razón das modificacións que

lle ordease introducir no servicio e que incrementen os custos ou diminúan a retribución.----------
b) Revisa-lo prezo cando, aínda sen mediar modificacións no servicio, circunstan-

cias sobrevidas e imprevisibles determinen a ruptura da economía da concesión.---------------------
3) Indemnizar ó concesionario polos danos e prexuízos que lle ocasione a asunción direc-

ta da xestión do servicio, se este se produce por motivos de interese público independentes de
culpa do concesionario.-----------------------------------------------------------------------------------------

4) Indemnizar ó concesionario polo rescate da concesión no caso de supresión do
servicio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os pagos efectuaranse por mensualidades vencidas a contar desde a posta en marcha do
servicio, estendéndose polo adxudicatario as oportunas certificacións que serán conformadas
polos servicios municipais, de conformidade co presente prego de condicións. Para tal fin consig-
narase a cantidade necesaria nos presupostos municipais.-------------------------------------------------

10º.- MAQUINARIA.- O adxudicatario poderá utiliza-la maquinaria e material propieda-
de do concello e que actualmente se utiliza para presta-lo servicio de recollida de residuos sólidos
urbanos no termo municipal, sendo pola súa conta os gastos de combustible, seguros, impostos e
mantemento.----------------------------------------------------------------------------------------

Todo o material que aporte o adxudicatario, vehículos, materiais e utensilios, estará en
perfecto estado de uso para a prestación dos servicios obxecto desta concesión.----------------------

11º.- REGULAMENTACIÓN DO SERVICIO.- O concesionario virá obrigado, nas súas
relacións cos usuarios, a axustarse ás prescricións do regulamento do servicio que se aprobe. Os
usuarios teñen dereito ó establecemento e funcionamento do servicio, dereito de admisión ó
mesmo sen discriminación, cumprindo os requisitos establecidos no regulamento regulador.------

12º.- PREZOS.- A retribución máxima que recibirá o concesionario será de cincuenta
millóns de pesetas anuais polos servicios de recollida de residuos sólidos urbanos e o seu trans-
porte a Cerceda (SOGAMA) e pola limpeza viaria e mantemento de xardíns das urbanizacións
dos Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño e Os Verxeles. A citada contraprestación incluirá o
I.V.E. ó tipo que corresponda.---------------------------------------------------------------------------------

A retribución liquidaráselle ó concesionario mensualmente, polo cal será o resultado de
dividir entre doce a cantidade anual total coa que deba retribuírse ó concesionario.------------------



a) Prezo  inicial : De conformidade coa descrición da organización do servicio, da relación
de medios humanos e materiais, os licitadores presentarán un estudio económico. Este conterá
unha explicación detallada das diferentes partidas que conforman o presuposto final da oferta.----

O estudio conterá dous capítulos:--------------------------------------------------------------------
- Recollida de residuos sólidos urbanos.---------------------------------------------------
- Limpeza viaria e de zonas axardinadas.--------------------------------------------------

Cada un dos dous capítulos constará ademais dos seguintes apartados:------------------------
1.- Custo de persoal.--------------------------------------------------------------------------
2.- Custo do material.-------------------------------------------------------------------------
3.- Custo de instalacións fixas.--------------------------------------------------------------
4.- Custos varios.------------------------------------------------------------------------------
5.- Amortizacións.-----------------------------------------------------------------------------

O apartado "custos varios" conterá a repercusión anual de tódalas partidas non incluídas
nos capítulos anteriores (seguros vestiarios, etc.) que interveñan na prestación dos servicios.------

O importe da suma dos cinco apartados anteriores en cada un dos presupostos parciais
referidos á recollida de residuos sólidos urbanos e á limpeza viaria, incrementado nos gastos xe-
rais e no normal beneficio industrial, mailo imposto sobre o valor engadido, formará o presupos-
to final da oferta.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O licitador propoñerá o prezo anual polo que se compromete a levar a cabo o servicio ó
que se refire este prego.-----------------------------------------------------------------------------------------

b) Revisión de prezos : Os prezos que figuran na proposta de adxudicación do concurso
enténdese que corresponden ás condicións económicas existentes na data na que se proceda a
formaliza-lo correspondente contrato.------------------------------------------------------------------------

Non se producirán revisións dos prezos por períodos inferiores a doce meses.---------------
Transcorridos doce meses desde a data da sinatura do contrato, procederase á revisión do

prezo de adxudicación, aplicando a seguinte fórmula:-----------------------------------------------------
K = a Ml/Mo +b Gt/Go + c IPCt/IPCo + 0,015, sendo:

- a, b e c, coeficientes ponderados expresados en centésimas relativos á incidencia por-
centual de cada un dos índices ós que afectan respectivamente, que deberán fixa-los licitadores
nas súas ofertas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ml, o prezo da man de obra ós doce meses da sinatura do contrato ou da última revisión.
- Mo, o prezo da man de obra no momento inicial (data da sinatura do contrato).-----------
- Gt, o prezo do litro de gasóleo en vigor ós doce meses da sinatura do contrato ou da

última revisión.---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Go, o prezo do litro de gasóleo en vigor no momento inicial (data da sinatura do contra-

to).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- IPCt, o IPC resultante da media dos doce meses posteriores á data de formalización do

contrato ou da última revisión, sempre tomando como datos os facilitados con carácter oficial
polo INE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- IPCo, o IPC que resulte dos datos facilitados polo INE no momento da sinatura do
contrato e correspondente á media dos doce meses, resultando o seguinte:-----------------------------

P = Kt x Po, na que
- P = prezo correspondente no momento da revisión.---------------------------------------------
- Kt = coeficiente resultante da fórmula de revisión.----------------------------------------------
- Po = prezo vixente na sinatura do contrato.-------------------------------------------------------
Os índices ós que fai referencia esta cláusula enténdense referidos ós que oficialmente

publica o INE no BOE.-----------------------------------------------------------------------------------------



De non publicarse os índices, no caso da man de obra aplicarase como índice o de modi-
ficación de salarios do sector público.------------------------------------------------------------------------

No caso doutros productos ou materiais, o prezo medio do exercicio precedente acredita-
do por certificación de tres subministradores.---------------------------------------------------------------

c) Repercusión das alteracións no ámbito espacial da prestación: Se por causas
imputables ou non ó contratista se dispuxese ampliación que supuxese suspensión ou
diminución da prestación dos servicios nunha determinada zona ou sector, ou se polo contrario
se dispuxese o incremento da prestación nos servicios, procederase á modificación dos
elementos do contrato afectado de conformidade coa lexislación
vixente.---------------------------------------------------------

Os licitadores determinarán nas súas ofertas os elementos a considerar para o cálculo de
novos prezos, diferenciando o servicio de recollida de residuos sólidos urbanos do da limpeza
viaria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O concello poderá, en caso de necesidade, esixirlle ó contratista servicios suplementarios
non previstos neste prego, que serán aboados aparte do canon mensual, mediante certificacións
por servicios prestados. Estes servicios aboaranse conforme ós prezos acordados entre o contra-
tista e o concello.------------------------------------------------------------------------------------------------

13º.- FORMA DE PAGO.- O pago dos servicios prestados realizarase mediante o
aboamento de certificacións mensuais vencidas correspondentes á doceava parte do valor de ad-
xudicación do servicio, sendo expedidas polo adxudicatario conforme ós seguintes requisitos:----

- Servicios ordinarios (doceava parte do canon de adxudicación).------------------------------
- Servicios extraordinarios, de se-lo caso (facturados ós prezos establecidos).----------------
Sobre o antedito importe aplicaranse, se procede, as correspondentes deduccións polas

sancións impostas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Para tal fin consignarase a cantidade necesaria nos presupostos municipais.------------------

14º.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas
naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten
solvencia económica, financeira ou técnica nos termos previstos no presente prego e conforme o
preceptuado nos arts. 155, 16 e 19 da L.C.A.P. e que non estean afectadas por ningunha das
circunstancias que enumera o art. 20 como prohibitivas para contratar.---------------------------------

Considérase que teñen capacidade de obrar para este contrato os que cumpran as seguin-
tes condicións:----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) No caso de persoas físicas, o estar dado de alta no I.A.E.-------------------------------------
b) No caso de persoas xurídicas, o que na súa escritura de constitución ou modificacións

conste como obxecto social da empresa o servicio de limpeza, recollida de residuos ou similar.---
A administración poderá contratar con unión de empresas que se constitúan temporal-

mente para este efecto (sen que sexa necesaria a formalización das mesmas en escritura pública
ata que se efectúe a adxudicación). Estas responderán solidariamente ante a administración, e
ante esta se nomeará un representante ou un apoderado único.-------------------------------------------

15º.- GARANTÍA PROVISIONAL.- A garantía provisional será de 1.000.000 pts., equi-
valente ó 2% do presuposto do contrato ou base de licitación, e poderá constituírse en calquera
das formas previstas no art. 36 da LCAP. A fianza constituirase inexcusablemente na tesourería
municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

16º.- GARANTÍA DEFINITIVA.- A garantía definitiva será do 4% do presuposto de
adxudicación, e poderá constituírse en calquera das formas previstas no art. 37 da LCAP. A
constitución da garantía definitiva deberá acreditarse dentro dos quince días hábiles seguintes á
notificación de adxudicación do concurso. O incumprimento deste requisito por causa imputable
ó concesionario dará lugar á resolución do contrato e á incautación da fianza provisional.----------



17º.- EXPOSICIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS E DO ANUNCIO DA PRESEN-
TACIÓN DE PROPOSICIÓNS.- Conforme ó parágrafo 2º do art. 122 do R.D.L. 781/86, de 18 de
abril, a exposición do prego de condicións técnicas e económico-administrativas, e do anuncio
para a presentación de proposicións (de licitación), realizarase en unidade de acto, puidéndose
presentar reclamacións contra o prego durante os oito días hábiles seguintes á publicación do
último anuncio no BOP e no DOG.---------------------------------------------------------------------------

Caso de non presentarse reclamacións, entenderase aprobado.----------------------------------

18º.- SOLVENCIA ECONÓMICA E TÉCNICA.- Os participantes no concurso acredita-
rán a solvencia económica e a solvencia técnica exclusivamente do modo seguinte:-----------------

a) Solvencia económica: mediante informe dunha institución financeira que faga constar
expresamente a capacidade do empresario para o cumprimento do contrato, con expresa
referencia á contía do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------

b) Solvencia técnica: mediante declaración, subscrita polo empresario ou o seu represen-
tante, do material, instalacións e equipo técnico de que disporá para a realización do contrato.----

19º.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN.- As proposicións presentaranse no rexistro
de entrada, en man, de 9:00 a 14:00 h. durante os trece días naturais seguintes á publicación do
último anuncio de concurso no BOP e DOG.---------------------------------------------------------------

Tamén poderán presentarse proposicións por correo. Neste caso o interesado deberá acre-
ditar, co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de correos e anun-
ciarlle o mesmo día ó órgano de contratación, por fax, telex ou telegrama, a remisión da proposi-
ción. Sen cumprir tales requisitos non será admitida a proposición no caso de que se recibise fóra
do prazo fixado no anuncio de licitación.--------------------------------------------------------------------

Non obstante, transcorridos cinco días desde a terminación do prazo de presentación, non
se admitirá ningunha proposición enviada por correo.-----------------------------------------------------

O rexistro de entrada do concello acreditará a recepción do referido telegrama, con indi-
cación do día da súa expedición e recepción, no libro de rexistro.---------------------------------------

Cada licitador poderá presentar soamente unha proposición.------------------------------------
Cada licitador presentará tres sobres pechados e asinados polo licitador ou persoa que o

represente, en cada un dos cales se fará consta-lo seu número, o contido do mesmo e o nome do
licitador.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tódolos sobres se presentarán pechados e precintados con lacre, e co seguinte enunciado:
"PROPOSICIÓN Ó CONCURSO PÚBLICO CONVOCADO POLO CONCELLO DE

TEO PARA ADXUDICA-LA CONCESIÓN DO SERVICIO DE RECOLLIDA E TRANSPOR-
TE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA", conforme ás seguintes
normas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBRE 1 , subtitulado "Documentación". Conterá:--------------------------------------------------------
- Copia compulsada do D.N.I. do licitador cando se trate de persoas físicas ou empresa-

rios individuais, ou escritura de constitución da sociedade mercantil debidamente inscrita no
Rexistro mercantil, cando o empresario fose persoa xurídica.--------------------------------------------

- Poder bastanteado polo secretario da corporación, cando se actúe por representación.----
- Xustificante acreditativo da constitución da garantía provisional polo importe de un mi-

llón de pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Documento xustificativo da solvencia económica e financeira.-------------------------------
- Documento xustificativo da solvencia técnica.---------------------------------------------------



- Certificado expedido pola Delegación de Facenda acreditativo de estar ó corrente nas
obrigas tributarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Certificado acreditativo de estar ó corrente nas obrigas coa Seguridade Social nos ter-
mos do R.D. 390/96.--------------------------------------------------------------------------------------------

- Copia da alta no IAE e/ou último recibo aboado.------------------------------------------------
- Declaración xurada subscrita polo licitador, facendo constar que non está incurso en

ningunha das prohibicións para contratar enumeradas no art. 20 da LCAP.----------------------------

SOBRE 2 , subtitulado "Documentación específica do concurso". Conterá:----------------------------
- Memoria do servicio, de conformidade co prego de condicións, medios materiais e

persoais que se pensa adscribir a el e melloras, de se-lo caso.--------------------------------------------
- Declaración que indique o material, instalacións e equipo técnico de que disporá o

empresario para a realización do contrato.-------------------------------------------------------------------
- Relación dos principais servicios de índole similar á que aquí se licita prestados polos

licitadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Calquera outra documentación que o licitador considere de interese.-------------------------

SOBRE 3 , subtitulado "Proposición económica". Conterá:-----------------------------------------------
- Proposición económica, que se axustará ó modelo contido no presente

prego.--------------
- Estudio económico-financeiro da explotación do servicio, no que virán descompostos

os distintos factores con suficiente detalle, de conformidade co recollido no punto 12 do presente
prego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20º.- MESA DE CONTRATACIÓN.- A mesa de contratación estará integrada ou consti-
tuída do seguinte modo:----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: o Sr. Alcalde do concello ou concelleiro no que expresamente delegue.---------
Vocais: os que designe a Alcaldía, cun máximo de dous, de entre os membros da

corpora-
ción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: o da corporación ou funcionario no que delegue.------------------------------------

21º.- CALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN.- Concluído o prazo de presentación
das proposicións, a mesa de contratación, convocada polo seu presidente, procederá á califica-
ción da documentación presentada polos licitadores e contida nos sobres nº 1 e nº 2, en sesión
non pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A mesa de contratación resolverá sobre as empresas admitidas á licitación e valorará,
conforme ós criterios do concurso, as ofertas presentadas nos anteditos sobres. Se a mesa o
considera conveniente, as ofertas poderán ser informadas, previamente á valoración, polos
servicios técnicos do concello.---------------------------------------------------------------------------------

Se a mesa de contratación observase defectos formais na documentación presentada,
poderá conceder, se o estima conveniente, un prazo non superior a tres días para que o licitador
os subsane, suspendéndose neste caso a apertura de proposicións económicas ata que transcorra
tal prazo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se a documentación contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsa-
nables, rexeitarase a proposición.-----------------------------------------------------------------------------

22º.- CRITERIOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONCURSO.- Tratándose dun
concurso, a mesa de contratación valorará no seu conxunto as proposicións presentadas, sen
necesidade de aterse necesariamente á oferta máis económica. Non obstante, os criterios que
servirán de base para a adxudicación do concurso, ordeados de maior a menor en orde de impor-
tancia, serán os seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------



- Calidade técnica do servicio proposto, ata 20 puntos.-------------------------------------------
- Coñecemento da zona, ata 15 puntos.--------------------------------------------------------------
- Instalacións das que se dispón na zona para a mellor prestación do servicio, ata 15 ptos.-
- Melloras propostas, ata 10 puntos.-----------------------------------------------------------------
- Medios humanos e materiais para as necesidades do servicio, ata 10 puntos.---------------
- Oferta económica, ata 10 puntos.-------------------------------------------------------------------
- Maior rapidez de posta en servicio, ata 10 puntos.-----------------------------------------------
- Que a empresa estea situada na Comunidade autónoma, ata 5 puntos.-----------------------
- Experiencia na prestación de servicios similares, ata 5 puntos.--------------------------------
O concello resérvase o dereito a declarar deserto o concurso se na súa apreciación, libre e

xustificada, se puxese de manifesto que ningunha das ofertas presentadas resulta conveniente
para os intereses do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------

23º.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS.- A Mesa de contratación, en acto público
celebrado o terceiro día hábil seguinte á apertura da documentación, ás 13:00 h., na casa
consistorial, dará conta do resultado da documentación xeral presentada polos licitadores nos
sobres 1 e 2, indicando os licitadores excluídos e as causas de súa exclusión, invitando ós
asistentes a formular observacións, que se recollerán na acta.--------------------------------------------

A continuación, o secretario da Mesa procederá á apertura do sobre 3 e dará lectura ás
proposicións económicas formuladas e elevaráas coa acta e a proposta que estime pertinente ó
órgano de contratación, que efectuará a adxudicación.-----------------------------------------------------

24º.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POLO ADXUDICATA-
RIO.- Antes da adxudicación definitiva e dentro do prazo concedido para o efecto, o adxudicata-
rio deberá presenta-la seguinte documentación (orixinais ou copias compulsadas):-------------------

- Número de identificación fiscal.--------------------------------------------------------------------
- Alta no IAE no exercicio e no domicilio fiscal ou no lugar da prestación do servicio.----
- Documento acreditativo de estar ó corrente nas obrigas coa Seguridade Social,

acreditando a súa inscrición ou alta na mesma, así como a afiliación e ingreso de cotas dos traba-
lladores ó seu servicio ou de calquera outra débeda coa Seguridade Social.----------------------------

25º.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.- O órgano de contratación, recibida a documen-
tación da Mesa de contratación e avaliados os informes técnicos correspondentes, dictará
alternativamente, dentro dos tres meses seguintes á apertura de proposicións económicas, resolu-
ción adxudicando o contrato á proposición máis vantaxosa ou declarando deserto o
concurso.-----

A adxudicación definitiva será notificada ós participantes na licitación.-----------------------
Ó efectua-la notificación ó adxudicatario do contrato, requiriráselle para que constitúa a

garantía definitiva, na contía e forma indicadas na cláusula 16, e aporte os documentos enume-
rados solicitados.-------------------------------------------------------------------------------------------------

26º.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.- A administración e o contratista deberán
formaliza-lo contrato de concesión para a xestión do servicio de recollida e transporte de residuos
sólidos urbanos e a limpeza viaria e mantemento dos xardíns indicados, en documento adminis-
trativo, dentro dos quince días seguintes ó da notificación da adxudicación, constituíndo título
suficiente para acceder a calquera rexistro. Non obstante o anterior, o contrato administrativo
poderá elevarse a escritura pública a petición do contratista e ó seu custo.-----------------------------



O contratista, ademais do contrato, deberá asina-lo prego de cláusulas administrativas
particulares se non estivese incorporado ó mesmo.---------------------------------------------------------

27º.- GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.- Serán por conta do adxudicatario
os seguintes gastos:----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Os do anuncio que xere o concurso e os preparatorios e de formalización do contra-
to.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Os tributos estatais, municipais e autonómicos que deriven do contrato.---------------
c) Asumi-lo pago do IVE, que se entenderá incluído dentro do prezo de adxudicación.
d) Os de formalización pública do contrato de adxudicación.-------------------------------

28º.- FALTAS E SANCIONS.- As infraccións que cometa o adxudicatario na execución
do contrato clasifícanse como moi graves, graves e leves.------------------------------------------------

1.- Terán a consideración de MOI GRAVES, as seguintes infraccións:------------------------
a) Non comenza-la prestación dos servicios contratados dentro do prazo estipulado no

presente prego.---------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Fraude na forma de prestación dos servicios, non utilizando os medios adecuados

ou elementos esenciais esixidos, ou desaparición dalgún dos materiais adscritos ó servicio.--------
c) Non conserva-los materiais adscritos ó servicio no seu estado normal de funciona-

mento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Ceder, subarrendar ou traspasar todo ou parte do servicio contratado baixo

calquera modalidade ou título, sen previa autorización do
concello.-----------------------------------------------

2.- Terán a consideración de faltas GRAVES, as seguintes infraccións:
a) A prestación manifestamente defectuosa ou irregular do servicio, non cumprindo as

condicións establecidas, e o retraso na prestación do mesmo.--------------------------------------------
b) A inobservancia das prescricións sanitarias ou o incumprimento das ordes para

evitar situacións insalubres, de perigosidade ou incomodidade, unha vez apercibido formalmente
o contratista e non cumprimentalas este.---------------------------------------------------------------------

c) A desobediencia reiterada por máis de duas veces respecto a unha mesma cuestión,
das ordes dadas ó contratista no que se refire á ordenación, forma e réxime de prestación dos
servicios, ou non repoñer ou repara-lo material esencial inservible.-------------------------------------

d) O incumprimento das obrigas laborais e da Seguridade Social co persoal afecto ó
servicio, por conta do contratista.-----------------------------------------------------------------------------

e) Todas aquelas que implicando un incumprimento das obrigas establecidas para o
contratista no presente prego de condicións, non merezan a calificación de moi graves e que, pola
súa natureza, non deban ser comprendidas nas leves.------------------------------------------------------

3.- Terán a consideración de faltas LEVES:--------------------------------------------------------
a) Os incidentes habituais do persoal do servicio co vecindario e usuarios do mesmo,

tanto por tratos incorrectos como por habituais anomalías na recollida do lixo ou na realización
da limpeza viaria ou mantemento dos xardíns.--------------------------------------------------------------

b) Tódalas demais non previstas anteriormente e que afecten dalgún modo ás
condicións estipuladas neste prego, ou que para a mellor prestación dos servicios impoña como
obrigas accesorias a alcaldía ou outro órgano municipal, sempre que non representen un
prexuízo económico para o
contratista.----------------------------------------------------------------------------------

4.- SANCIONS.- As faltas cometidas polo contratista sancionaranse pola alcaldía da
seguinte forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------

- As faltas leves serán sancionadas con multas de 10.000 ptas.-----------------------------
- As faltas graves serán sancionadas con multas de 10.001 a 25.000 ptas.----------------



- As faltas moi graves serán sancionadas con multas de 25.001 a 100.000 ptas., con
perda de todo ou parte da fianza definitiva, con obriga do contratista de constituír unha nova polo
mesmo importe, ou rescisión do contrato.-------------------------------------------------------------------

O importe das sancións económicas impostas será ingresado polo contratista na caixa
municipal dentro do prazo sinalado. No caso de que transcorrese dito prazo sen efectuarse o
ingreso, o importe da sanción detraerase da certificación mensual a satisfacer ó contratista ou ben
da fianza.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29º.- PROCEDEMENTO SANCIONADOR.- A sanción de apercibimento, que se fará
por escrito, soamente requirirá a constancia previa da infracción, sen que sexa necesaria a
formulación do prego de cargos. Non obstante, durante os cinco días seguintes á data de
recepción a notificación terá carácter provisional, adquirindo firmeza ó transcorrer dito prazo ou
ó ser confirmada se dentro deste alegase ó concesionario. Non terán consideración de sanción as
observacións, advertencias ou requirimentos que o concello lle faga ó concesionario na súa
función de control e fiscalización do servicio, salvo que expresamente se lle dea carácter de
“apercibimento sancionador”.----------------------------------------------------------------------------------

As sancións por infraccións que supoñan a imposición de multa, perda de fianza
definitiva ou resolución do contrato, requirirán a tramitación de expediente que se axustará ós
seguintes trámites:-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. O Alcalde ordeará a incoación do expediente, especificando motivos con funda-
mentos nos informes ou denuncias que existan e designando xuíz instructor e secretario. Así
mesmo, efectuarase proposta de sanción de acordo coa calificación contida no presente prego.----

2. O concello notificará a incoación do expediente ó concesionario, con ofrecemento
do trámite de audiencia no prazo de dez días hábiles para que dentro do mesmo poida formular
alegacións, coa advertencia de que, se transcorrido o devandito prazo non se presentasen
alegacións, a incoación poderá considerarse proposta de resolución.------------------------------------

3. Cumprido ó trámite anterior e formuladas as probas propostas polo concesionario
ou as que dispoña o concello, será dictaminado o expediente polo instructor e elevarase á deci-
sión do órgano competente para impoñe-la sanción.-------------------------------------------------------

4. Resolución ou acordo do órgano competente impoñendo a sanción ou sobreseíndo
o expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Notificado o acordo ou resolución impoñendo a sanción, se esta consistise en multa
deberá ser aboada dentro dos 5 días hábiles seguintes, con advertencia que, en caso de que non
fose satisfeita, ben se descontará do pago do prezo da certificación mensual ou ben se imputará á
fianza definitiva, segundo decisión do órgano sancionador.----------------------------------------------

30º.- REVERSIÓN DO MATERIAL.- Ó remate do prazo da concesión revertirán á
corporación os vehículos, colectores e demáis material entregado polo concello ó concesionario
na forma prevista no art. 131 do Regulamento de servicios e 165 da LCAP.---------------------------

31º.- RESOLUCIÓN-RESCISIÓN E RESCATE DA CONCESIÓN.- Se o concello
procedese, con base no art. 127 do Regulamento de servicios das corporacións locais, a rescata-la
concesión, a indemnización por este rescate unilateral acordado polo concello calcularase esti-
mando como beneficio para cada un dos anos que faltan para remata-la concesión o promedio
dos beneficios netos obtidos nos anos anteriores á vixencia da mesma, actualizados ó tipo de
interese básico do Banco de España.--------------------------------------------------------------------------



32º.- SECUESTRO E CADUCIDADE DA CONCESIÓN.- Se o concesionario incorrese
en infracción de carácter grave que puxese en perigo a boa prestación do servicio público,
incluída a desobediencia das ordes de modificación ou execución, o concello poderá declarar en
secuestro a concesión, co fin de asegurar aquel provisionalmente.---------------------------------------

O acordo do concello deberá ser notificado ó concesionario, e se este non corrixise a defi-
ciencia dentro do prazo que se lle fixase, executarase o secuestro.---------------------------------------

En virtude do secuestro, a administración encargarase directamente do funcionamento do
servicio, utilizando para iso o mesmo persoal e material do concesionario, sen que poida alte-
ra-las condicións da súa prestación.---------------------------------------------------------------------------

Con ese fin, o concello designará un instructor técnico, que substituirá plena ou parcial-
mente ós elementos da empresa.-------------------------------------------------------------------------------

A explotación efectuarase por conta e risco do concesionario, a quen se lle entregará, ó
rematar o secuestro, o saldo que resultase despois de satisfeitos tódolos gastos, incluso os
haberes do instructor.--------------------------------------------------------------------------------------------

O secuestro terá carácter temporal, e a súa duración máxima non poderá exceder de dous
anos nin da terceira parte do prazo que restase para o termo da concesión.-----------------------------

A administración poderá acordar e o concesionario pedir en calquera momento o cese do
secuestro, e deberá accederse á solicitude se xustificase estar en condicións de proseguir coa
xestión normal da empresa.------------------------------------------------------------------------------------

Procederá a declaración de caducidade da concesión nos supostos seguintes:----------------
a) Se levantado o secuestro o concesionario volvese a incorrer nas mesmas infraccións

ou noutras similares.--------------------------------------------------------------------------------------------
b) Se o concesionario incorrese en infracción gravísima das súas obrigas esenciais.----

A declaración de caducidade no caso previsto no apartado b) do parágrafo anterior,
requirirá previa advertencia ó concesionario, con expresión das deficiencias que a motivasen. En
dito suposto, a caducidade poderá declararse cando transcorrido un prazo prudencial non se
corrixisen as deficiencias advertidas imputables ó concesionario.---------------------------------------

Se o concello non desexase continua-la xestión do servicio por concesión, aboarálle ó
titular caducado a indemnización que lle correspondese en caso de rescate.---------------------------

33º.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO.- O contrato poderá extinguirse por algunha das
causas enunciadas nos artigos 112 i) e 168 da LCAP.------------------------------------------------------

34º.- CONTROL DO SERVICIO.- Os servicios contratados estarán suxeitos á inspección
e vixiancia do concello a través do seu servicio de inspección, que poderá revisar diariamente os
traballos que efectúe o adxudicatario, así como o seu persoal e o estado do material e instalacións
da contrata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

35º.- RÉXIME XURÍDICO.- No previsto expresamente neste prego de condicións, apli-
carase supletoriamente a Lei 7/85 do 2 de abril, o R.D.L. 781/86 de 18 de abril, o Regulamento de
servicios das corporacións locais e a LCAP.-------------------------------------------------------------

36º.- XURISDICCIÓN COMPETENTE.- Tódalas incidencias que xurdan sobre interpre-
tación, cumprimento e execución do contrato, someteranse á resolución dos tribunais competen-
tes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGO  DE CONDICIÓNS TÉCNICAS

O presente concurso comprende os servicios de recollida e transporte de R.S.U. á planta
de SOGAMA (Cerceda). ---------------------------------------------------------------------------------------

Correspóndelle ás empresas licitadoras propoñer para cada un dos servicios definidos no
presente prego de condicións os sistemas máis eficaces de recollida e transporte dos residuos



sólidos urbanos, da limpeza viaria e do mantemento das zonas axardinadas dos Tilos, Parque
Montouto, San Sadurniño e Os Verxeles.--------------------------------------------------------------------

Especificarán con todo detalle a organización de cada un dos servicios definidos, de tal
maneira que se cumpra o obxectivo fundamental do servicio.--------------------------------------------

Para tal efecto, os licitadores explicarán nas suas ofertas:----------------------------------------
- Metodoloxía e sistemas a empregar en cada unha das operacións.------------------------
- Equipos a emplegar e composición dos mesmos, debidamente xustificados.-----------
- Frecuencia e horarios de traballo.--------------------------------------------------------------
- Persoal empregado.-------------------------------------------------------------------------------

Os obxectos de valor que o contratista atope nos residuos ou productos dos diferentes
servicios que se contraten deberán ser postos a disposición do concello.-------------------------------

1.- DESCRICIÓN.- Os traballos a realizar neste servicio serán os seguintes:------------
- Recollida e transporte de residuos sólidos urbanos domiciliarios, tanto en bolsa

como en colectores.---------------------------------------------------------------------------------------------
- Recollida e transporte de residuos procedentes de actividades comerciales e de servi-

cios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Recollida e transporte de residuos de mercadiños, colexios, cemiterios, etc., e de

edificacións institucionais dos servicios públicos dependentes do concello.---------------------------
- Recollida e transporte de residuos asimilables a domésticos e inertes procedentes de

industrias e almacéns.-------------------------------------------------------------------------------------------
- Recollida e transporte de residuos procedentes da limpeza viaria e do céspede que

xere o mantemento de xardíns, tanto públicos como privados.-------------------------------------------
- Recollida e transporte de residuos procedentes de festas populares, desfiles,

procesións, congresos e de actos oficiais en xeral.----------------------------------------------------------
- Recollida e transporte de animais mortos e restos de podrescibles abandoados no

termo municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Baleirado de papeleiras.-------------------------------------------------------------------------
- Lavado de colectores, unha vez ó semestre no inverno e cada dous meses no verán.--
- Limpeza de vías públicas mediante servicio de varrido e baldeo.-------------------------
- Subministro de colectores cando o soliciten para algún acto público.--------------------
- Limpeza e mantemento das zonas axardinadas nos Tilos, Parque Montouto, San

Sadurniño e Os Verxeles e dos parques públicos do concello.--------------------------------------------
- Recollida, unha vez ó mes, de voluminosos.-------------------------------------------------

2.- ÁMBITO.- O ámbito de actuación destes servicios comprende todo o termo
municipal de Teo, inclíndo zonas rurais.---------------------------------------------------------------------

3.- FRECUENCIA.- A frecuencia de recollida será proposta polas empresas licita-
doras con arreglo ás necesidades do servicio que estimen oportunas.-----------------------------------

Teo, 28 de xulio de 1999

ANEXO Nº 1

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don --------------------------------------------, con D.N.I. núm. ---------------- e domicilio para efectos
de notificación en -------------- rúa -------------------- nº -------- D.P.-----------, Tfn ---------------,



actuando en nome propio (ou en nome e representación de --------------------------- con C.I.F.
------------, con domicilio en ----------- rúa ---------------- nº ------- D.P.-----------), toma parte no
concurso convocado polo concello de Teo e publicado no -------- na data --------------- para
contratar mediante concesión administrativa a xestión do servicio municipal de recollida de
residuos sólidos urbanos e limpeza viaria e mantemento de xardíns das urbanizacións dos Tilos,
Parque Montouto, San Sadurniño e Os Verxeles e demais parques públicos do concello.

a) Solicita tomar parte no devandito concurso.
b) Acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven do prego de condicións, que

acepta e coñece como licitador e como adxudicatario, de se-lo caso.
c) Reúne tódalas condicións esixidas para contratar coa administración.
d) Propón como prezo total da recollida de residuos sólidos urbanos e o seu

transporte a Cerceda (SOGAMA), limpeza viaria e mantemento de xardíns das urbanizacións dos
Tilos, Parque Montouto, San Sadurniño e Os Verxeles e demais parques públicos do concello, a
canti- dade de ………………ptas./anuais, I.V.E. incluído.

Teo, a------------- de ----------- de 1999.".

2º.- Proceder á súa contratación consonte o citado prego de condicións.----------------------
3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demais trámites do expediente.----

6.- CONTA  XERAL  DO PRESUPOSTO  1998.- Dada conta do expediente que se tra-
mita para aprobación da conta xeral do presuposto deste concello correspondente ó exercicio
económico de 1998, o Sr. Noriega Sánchez manifesta que lle gustaría que se lle remitise ós
concelleiros copia completa da liquidación do presuposto e non soamente un resume, respondén-
dolle o Sr. Alcalde que poderá estudiar toda a documentación cando o pleno acorde a exposición
ó público do expediente.----------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda a exposición pública do expediente da conta xeral do presuposto-1998
durante o prazo de quince días, durante os cales e oito máis poderá ser examinado aquel e formu-
larse as alegacións que se estimen pertinentes, para posterior exame e aprobación, se procede,
polo pleno do concello.-----------------------------------------------------------------------------------------

7.- RETRIBUCIÓNS DE MEMBROS  DA CORPORACIÓN.- O Sr. Secretario dá
conta do expediente que se tramita para a revisión das retribucións dos membros da
Corporación, manifestando que a Comisión de réxime interno e persoal lle propón ó pleno que
acorde fixar para estes efectos as cantidades que constan no
expediente.----------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que se lle dixo que se pretendía equipara-las dietas a
percibir polos concelleiros e os haberes do  Sr. Alcalde co que cobran os membros das outras
Corporacións da comarca, e pensa que está xustificada a dedicación exclusiva deste, pero di que
lle parece moito aumento, xa que pasa a máis de seis millóns anuais brutos, cantidade á que non
se acerca ningún outro Alcalde da comarca, excepto o de Ames, que vén cobrando 5,6 millóns
anuais brutos. Reitera que non está en contra da dedicación exclusiva, pero que lle parece dema-
siado o aumento dos haberes do Sr. Alcalde.----------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares recoñece que o soldo do Sr. Alcalde era pouco, e manifesta que os
outros Alcaldes da comarca cobran dietas ademais do salario; pregúntalle ó Sr. Alcalde se el
tamén as cobra ou soamente percibe o soldo, e o Sr. Alcalde respóndelle que non percibe dietas
por asistencia a plenos nin a comisións, que cobra 5.000 pts. por cada viaxe á Coruña, poñendo o
seu coche e pagando o xantar, e o concello paga aparte a peaxe da autopista, e que cre que só
cobrou dietas unha vez, que foi a un congreso de tres días a Carrión de los Condes e cobrou
sobre 80.000 pts., pagando con elas as comidas e o hotel; que tamén hai gastos de protocolo
(metopas, invitacións a xantar, etc.) que paga o concello. O Sr. Parajó manifesta que, se o Alcalde
non percibe máis dietas que esas, considera normal a cantidade de 375.000 pts. líquidas



mensuais, e pídelle ó Sr. Alcalde que, se se ten que desprazar por máis dun día, delegue a
Alcaldía na persoa correspondente para que o concello non quede sen ninguén que poida asina-la
documentación que sexa necesaria; o Sr. Alcalde respóndelle que cando vai a Madrid por un día
non adoita delegar, porque está en contacto por teléfono e se xorde algún problema colle un
avión e en 45 minutos está en Teo, pero que cando viaxa por máis tempo soe delega-las funcións
no tenente de Alcalde
correspondente.----------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por catorce votos a favor e as abstencións do Sr. Noriega Sánchez e
a Sra. Amieiro Rodríguez, acorda fixa-las seguintes cantidades a percibir polos membros da
Corporación, as cales erán efectos retroactivos ó momento de toma de posesión:---------------------

Sr. Alcalde: Haberes: 375.000 pts. líquidas mensuais.--------------------------------------------
       Dietas, desprazamentos e quilometraxe en viaxes: As cantidades fixadas pola

lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dietas e desprazamentos dos Sres. concelleiros:---------------------------------------------------

       Por asistencia a cada sesión do pleno: 15.000 pts.----------------------------------
       Por asistencia a cada sesión da Comisión de Goberno: 10.000 pts.---------------
       Por asistencia a cada sesión de Comisións informativas: 6.000 pts.--------------
       Por asistencia a cada reunión de órganos colexiados: 10.000 pts.----------------

8.- DELEGACIÓNS DO PLENO NA COMISIÓN DE GOBERNO .- A continuación o
Sr. Secretario dá lectura á moción da Alcaldía de data 5 dos actuais que, copiada literalmente, di o
que segue:---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Moción que formula o Alcalde-Presidente propoñendo ó pleno a adopción de acordo
polo que se deleguen na Comisión de goberno deste concello as seguintes atribucións:= 1.- O
exercicio de accións xudiciais e administrativas en defensa da Corporación en materias de com-
petencia plenaria.= 2.- A declaración de lesividade dos actos do concello.= 3.- A concertación de
operacións de crédito cunha contía acumulada, dentro de cada exercicio económico, superior ó
10% dos recursos ordinarios dos orzamentos -salvo as de tesourería, que lle corresponderán
cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos
correntes liquidados no exercicio anterior- todo iso de conformidade co disposto na Lei regulado-
ra das Facendas locais.= 4.- As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe
supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os 1.000.000.000 de
pesetas, así como os contratos e concesións plurianuais cando a súa duración sexa superior a
catro anos e os plurianuais de menor duración cando o importe acumulado de tódalas súas
anuali- dades supere a porcentaxe indicada, referidos ós recursos ordinarios do orzamento no
primeiro exercicio e, en todo caso, cando sexan superiores á contía sinalada neste punto.= 5.- A
aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación e
concesión, e cando aínda non estean previstas nos orzamentos.= 6.- A adquisición de bens e
dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento e, en todo caso,
cando sexa superior a 500.000.000 pts., así como os alleamentos patrimoniais nos seguintes
supostos: a) Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estean declarados de valor
histórico-artístico e non estean previstas nos orzamentos.= b) Cando, estando previstas nos
orzamentos, superen as mesmas porcentaxes e contías indicadas para a adquisición de bens.= 7.-
As demais que expresamente lle confiran as leis.".---------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que é consciente de que a proposta do Sr. Alcalde é
legalmente factible, pero cre que a lei está para ser interpretada, e o que está permitido pode
facerse ou non facerse. Pensa que se o pleno acorda delega-las atribucións que constan na
moción haberá puntos importantes que escaparán ó control da oposición, máxime cando esta



non está representada na Comisión de goberno; opina que se van traer ó pleno poucas cousas, e a
oposición municipal non poderá intervir en asuntos importantes para o concello.---------------------

O Sr. Parajó Liñares opina que a lei lle permite ós Alcaldes asumir unhas atribucións
tremendas, e a consecuencia disto é que poden escapar cousas importantes ó control do pleno e
da Comisión de goberno; di que non sabe se isto é recorrible, e que os Alcaldes pensan de distin-
ta maneira cando están na oposición, pero cando chegan a goberna-lo concello queren te-las
maiores atribucións posibles para quitarlle poder de intervención ó pleno e á Comisión de gober-
no. O Sr. Noriega Sánchez manifesta que, se algún día chega a ser Alcalde de Teo, devolverá lle ó
pleno as atribucións que hoxe se acorde delegar na Comisión de goberno.---------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor, os votos en contra do Sr. Noriega Sánchez e
das Sras. Amieiro Rodríguez e Blanco Fernández e as abstencións do Sr. Parajó Liñares, Tallón
Mesías e Hombre Eiras, acorda:-------------------------------------------------------------------------------

1º.- Delegar na Comisión de goberno as atribucións do pleno que se detallan no presente
acordo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Publica-las citadas delegacións no Boletín Oficial da Provincia para os efectos corres-
pondentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.- REGULAMENTO  ORGÁNICO.- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se
tramita para aprobación do regulamento orgánico municipal que consta nel, e que copiado literal-
mente di o que segue:-------------------------------------------------------------------------------------------

"A Constitución Española de 1978 recoñece e garante a autonomía local, dentro da
organización territorial do Estado, desenvolvéndose este principio na Lei 7/1985 reguladora das
bases do Réxime local, que no artigo 4º, establece a potestade regulamentaria dos municipios
para, na esfera das súas competencias, dictar normas e regula-la súa propia organización.----------

A Lei 11/1999 de 21 de abril, de modificación da anterior Lei de bases, vén potencia-lo
marco competencial nos Entes locais, como resultado do pacto local consensuado entre o
Goberno e a Federación Española de Municipios e Provincias.------------------------------------------

A nova distribución de competencias dos órganos locais, e a maior complexidade dos
asuntos sobre os que exerce a súa competencia o concello, como resultado do proceso descen-
tralizador, así como a promulgación da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración local de
Galicia, fan necesario que o concello de Teo adapte o seu vixente regulamento orgánico
municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na súa virtude e en exercicio do dereito de autonomía municipal e da potestade regula-
mentaria e de autoorganización que a Lei lle confire á Corporación, outórgase o seguinte ----------

REGULAMENTO  ORGÁNICO

TITULO PRELIMINAR

Disposicións Xerais

ARTIGO  1º.- Obxecto  do regulamento.-------------------------------------------------------------------
É obxecto do presente regulamento orgánico regular, ó abeiro do establecido nos artigos

4.1 a, 20 i c, 24, 62 párrafo 2 e 72 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local,
coas modificacións introducidas pola Lei 11/1999 de 21 de abril.:--------------------

a) O réxime organizativo do Concello.--------------------------------------------------------------
b) O funcionamento dos órganos municipais.------------------------------------------------------
c) O estatuto dos membros da Corporación.--------------------------------------------------------

ARTIGO  2º.- Prelación de fontes.--------------------------------------------------------------------------
Na regulación das materias obxecto deste Regulamento rexe a seguinte:----------------------
1. Preceptos da lexislación básica estatal do Réxime Local.-------------------------------------



2. A Lei de administración local de Galicia.--------------------------------------------------------
3. Regulamento orgánico da Corporación.----------------------------------------------------------
4. Lexislación xeral do Estado.-----------------------------------------------------------------------

ARTIGO  3º.- Desenvolvemento  do Regulamento  Orgánico.
1.- As presentes normas regulamentarias poderán ser obxecto de desenvolvemento a

través de disposicións e instruccións aprobadas polo pleno e polo Alcalde, segundo o réxime de
competencias establecido.--------------------------------------------------------------------------------------

2. Nos casos que o Alcalde faga uso desta competencia, darase conta ó pleno das
disposicións e instruccións aprobadas.-----------------------------------------------------------------------

TÍTULO I

CAPÍTULO I

A ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

ARTIGO  4º.- Órganos de goberno.-------------------------------------------------------------------------
Constitúen os órganos de goberno municipal:------------------------------------------------------
a) O Alcalde.--------------------------------------------------------------------------------------------
b) Os tenentes de Alcalde.-----------------------------------------------------------------------------
c) A Comisión de goberno.----------------------------------------------------------------------------
d) O pleno.-----------------------------------------------------------------------------------------------
e) As Comisións informativas permanentes.-------------------------------------------------------
f) A Comisión especial de contas.--------------------------------------------------------------------
Ditos órganos, nos marcos das súas respectivas competencias, dirixen o goberno e a

administración local.--------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO II

O ALCALDE

ARTIGO  5.- Funcións e competencias. --------------------------------------------------------------------
1. O Alcalde é o presidente da Corporación e oustenta, en todo caso, as seguintes

atribucións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Dirixi-lo goberno  e a administración

municipal:-----------------------------------------------
- Nomea e separa libremente ós concelleiros que integran a Comisión de Goberno, dando

conta ó pleno.----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nomea e separa libremente ós tenentes de Alcalde entre os concelleiros que forman

parte da Comisión de goberno, dando conta ó pleno.------------------------------------------------------
- Delega na Comisión de goberno as atribucións delegables que estime oportuno.----------
- Outorga e revoga delegacións xenéricas en calquera membro da Comisión de goberno, e

especiais en calquera concelleiro.-----------------------------------------------------------------------------
- Organiza os servicios administrativos da Corporación.-----------------------------------------
- Vela polo cumprimento das leis e demais normativa.-------------------------------------------
b. Representar ó concello:----------------------------------------------------------------------------
- Preside tódolos actos públicos que se celebren no concello.-----------------------------------



- Preside os actos de licitación ou adxudicación de obras, servicios, subministros, allea-
mentos, concesións e arrendamentos de bens e outros contratos.-----------------------------------------

c. Convocar e presidi-las  sesións do pleno, salvo os supostos previstos na presente lei e
na lexislación electoral xeral, da Comisión de goberno e de calquera outros órganos municipais, e
decidi-los empates con voto de calidade.---------------------------------------------------------------------

- Elabora as ordes do día do pleno, Comisión de Goberno e órganos complementarios.----
- Abre, suspende e levanta as sesións.---------------------------------------------------------------
- Dirixe as sesións e debates.--------------------------------------------------------------------------
- Decide no caso de empate, en segunda votación, con voto de calidade.----------------------
d. Dirixir, inspeccionar e impulsa-los servicios e obras

municipais:---------------------------
- Dicta disposicións particulares para o seu mellor cumprimento.------------------------------
- Acada os asesoramentos técnicos necesarios.---------------------------------------------------
- Dicta ordes individuais constitutivas de mandato para a execución ou a prohibución dun

acto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. Dictar bandos .----------------------------------------------------------------------------------------
f. O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, dispoñer

gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de crédito, con exclusión das
contempladas no artigo 158.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas
locais, sempre que aquelas estean previstas no orzamento e o seu importe acumulado dentro de
cada exercicio económico non supere o 10% dos seus recursos ordinarios, salvo as de tesourería
que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento non
superen o 15% dos ingresos liquidados no exercicio anterior; ordear pagos e render contas; todo
esto de conformidade co disposto na Lei reguladora das Facendas locais.------------------------------

- Autoriza e dispón gastos dentro do límite da súa competencia, establecidos na normativa
vixente e os previstos nas bases de execución do orzamento.-----------------------------------------
- Recoñece as obrigas derivadas dos actos de autorización e disposición orzamentaria.----------
- Órdea tódolos pagos que se teñan que efectuar con cargo a fondos municipais.------------------
- Concede as subvencións e axudas con cargo ás partidas e consignacións do orzamento, de
acordo coas bases de execución.---------------------------------------------------------------------------
- Aproba padróns fiscais, documentos fiscais e liquidacións tributarias.----------------------------
- Dicta actos de aplicación de efectividade dos tributos locais.---------------------------------------
- Resolve as reclamacións e recursos que se deduzan contra eles.------------------------------------
- Desenvolve a xestión económica municipal conforme o orzamento aprobado, sen prexuízo
das atribucións do pleno.------------------------------------------------------------------------------------

g. Aproba-la oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de persoal
aprobados polo pleno, aproba-las bases das probas para a selección do persoal e para os
concursos de provisión de postos de traballo e distribuí-las retribucións complementarias que
non sexan fixas e
periódicas.----------------------------------------------------------------------------------------

h. Desenvolve-la xefatura superior de todo o persoal  e acorda-lo seu nomeamento e
sancións, incluída a separación do servicio dos funcionarios da Corporación e o despido do
persoal laboral, dando conta ó pleno, nestes dous últimos casos, na primeira sesión que celebre.
Esta atribución entenderase sen prexuízo do disposto nos artigos 99.1 e 3 da Lei B.R.L.------------

i. Exerce-la xefatura  da policía municipal.---------------------------------------------------------
l. As aprobacións dos instrumentos de planeamento  e de desenvolvemento do

planeamen- to xeral non expresamente atribuídas ó pleno, así como a dos instrumentos de
xestión urbanística e dos proxectos de
urbanización.------------------------------------------------------------------------------

m. O exercicio das accións xudiciais e administrativas  e da defensa do concello nas
materias da súa competencia, incluso cando estivesen delegadas noutro órgano, e, en caso de



urxencia, en materias da competencia do pleno, neste suposto dando conta ó mesmo na primeira
sesión que celebre para a súa ratificación.-------------------------------------------------------------------

- Efectua-la comparecencia e defensa nos procesos incoados contra o concello, así como
a interposición de recursos na vía xudicial ou administrativa.--------------------------------------------

- Conferir mandato para o exercicio da representación xudicial ou administrativa, e para
toda clase de actos ou negocios xurídicos, e encomenda-la representación e defensa do concello
a letrados e procuradores.-----------------------------------------------------------------------------------------

n. A iniciativa para propoñerlle ó pleno a declaración de lesividade en materias de
competencia da Alcaldía.---------------------------------------------------------------------------------------

ñ. Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade,  en caso de catástrofe ou de
infortunios públicos e grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e axeitadas,  dando
conta inmediata ó
pleno.-----------------------------------------------------------------------------------------------

o. Sanciona-las faltas de desobediencia a súa autoridade  ou por infracción das
ordenanzas municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros órganos.------

p. As contratacións e concesións de toda clase  cando o seu importe non supere o 10%
dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os 1.000.000.000 de pesetas;
incluídas as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre
que o importe acumulado de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada,
referido ós recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía
sinalada.-----------------------

q. A aprobación dos proxectos de obras e de servicios  cando sexa competente para a súa
contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.---------------------------------------------

r. A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos
ordinarios do Orzamento nin os 500.000.000 de pesetas, así como o alleamento do patrimonio
que non supere  a porcentaxe nin a contía indicados nos seguintes supostos:--------------------------

- A de bens inmobles, sempre que estea prevista no orzamento.--------------------------------
- A de bens mobles, salvo os declarados de valor histórico ou artístico, cando o seu allea-

mento non se atope previsto no orzamento.------------------------------------------------------------------
s. O outorgamento das licencias , salvo que as leis sectoriais llelo atribúan expresamente

ó pleno ou á Comisión de goberno.-----------------------------------------------------------------------------
t. Ordea-la  publicación, execución e cumprimento dos acordos  do

concello.-----------------
u. As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado

ou das Comunidades Autónomas lle asignen ó concello e non atribúan a outros órganos munici-
pais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Corresponde así mesmo ó Alcalde o nomeamento dos tenentes de Alcalde.---------------

3. O Alcalde pode delega-lo exercicio das súas atribucións, salvo as de convocar e
presidi-las sesións do pleno e da Comisión de goberno, decidi-los empates co voto de calidade, a
concertación de operacións de crédito, a xefatura superior de todo o persoal, a separación do
servicio dos funcionarios e o despido do persoal laboral, e as enunciadas nos apartado a), e), l),
m), n), e ñ) do número 1 deste artigo. Non obstante, poderá delegar na Comisión de goberno o
exercicio das atribucións contempladas no apartado l).

ARTIGO  6º.- Exercicio  das atribucións.------------------------------------------------------------------



1. O Alcalde pode exerce-la súas atribucións directamente ou mediante delegación. Teñen
carácter de delegables tódalas funcións da Alcaldía, salvo as enumeradas no último apartado do
artigo anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. O Alcalde poderá efectuar delegacións:----------------------------------------------------------
a) Na Comisión de goberno.--------------------------------------------------------------------------
b) Nos membros da Comisión de goberno, sexan ou non tenentes de Alcalde.--------------
c) En calquera concelleiro, aínda que non pertenza a Comisión de goberno, para cometi-

dos específicos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  7º.- Réxime xeral  das delegacións.-------------------------------------------------------------
O outorgamento de delegacións polo Alcalde someterase ó seguinte réxime:-----------------
a) Efectuaranse mediante decreto do Alcalde, que conterá o ámbito, facultades e

condicións especificas do exercicio das facultades que se deleguen.------------------------------------
b) Requirirá para a súa eficacia a aceptación do órgano ou membro en que se delegue.

Entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres días hábiles contados desde a notificación
da resolución, o órgano ou membro delegado non fai manifestación expresa ante o Alcalde da
súa non aceptación.----------------------------------------------------------------------------------------------

e) As delegacións, salvo as relativas a un proxecto ou asunto específico, publicaranse no
Boletín Oficial da Provincia e darase conta ó pleno do concello na primeira sesión que celebre.---

d) Os actos dictados polo órgano ou membro delegado no exercicio das atribucións
delegadas enténdense dictados polo Alcalde, correspondéndolle a este a resolución dos recursos
de reposición.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Ningún órgano ou membro poderá delegar nun terceiro as atribucións delegadas polo
Alcalde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) O Alcalde poderá revogar ou modifica-las delegacións efectuadas coas mesmas forma-
lidades que as esixidas para o seu outorgamento.-----------------------------------------------------------

CAPITULO III

OS TENENTES  DE ALCALDE

ARTIGO  8º.- Os tenentes  de Alcalde. ----------------------------------------------------------------------
1. Son libremente nomeados e cesados polo Alcalde entre os membros da Comisión de

goberno, mediante un decreto, do que se dará conta ó pleno na primeira sesión que celebre, e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia.-----------------------------------------------------------------

2. O número de tenentes de Alcalde non poderá exceder do número de membros da
Comisión de goberno.-------------------------------------------------------------------------------------------

3. Correspóndelle ós tenentes de Alcalde, pola orde do seu nomeamento, substituír
accidentalmente ó Alcalde na totalidade das súas funcións, nos casos de ausencia, enfermidade
ou impedimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO IV

A COMISIÓN DE GOBERNO

ARTIGO  9.- Composición.-----------------------------------------------------------------------------------
1. A Comisión de goberno, órgano colexiado, está integrada polo Alcalde que a preside e

un número de concelleiros non superior ó tercio do número legal de membros da Corporación.---
2. O nomeamento e separación dos membros da Comisión de goberno corresponde libre-

mente ó Alcalde, efectuarase por decreto do que se dará conta ó pleno do concello e publicarase
no Boletín Oficial da Provincia.-------------------------------------------------------------------------------



3. O Alcalde efectuará o nomeamento dos membros da Comisión de goberno dentro dos
30 días seguintes a constitución do concello, quedando constituída a mesma para tódolos
efectos.

ARTIGO  10.- Atribucións:-----------------------------------------------------------------------------------
a) A asistencia permanente ó Alcalde en exercicio deas súas atribucións.---------------------
b) Exerce-las atribucións que o Alcalde expresamente lle delegue.-----------------------------
c) Exerce-las atribucións que o pleno do concello expresamente lle delegue.-----------------
d) Exerce-las atribucións que expresamente poidan conferirlle as normas legais.------------

ARTIGO  11.- Réxime de sesións.---------------------------------------------------------------------------
1. A Comisión de goberno celebrará sesións ordinarias os luns ás 19 horas, e

extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas polo Alcalde ou a instancia de alomenos
unha cuarta parte do número legal dos seus
compoñentes.-------------------------------------------------------

2. A convocatoria efectuarase polo Alcalde, alomenos vintecatro horas antes da fixada
para a súa celebración, salvo as extraordinarias e urxentes, nas que antes de entrar no
coñecemento dos asuntos incluídos na orde do día se declarará a urxencia por acordo favorable
da maioría dos seus membros.---------------------------------------------------------------------------------

3. As sesións da Comisión de goberno non serán publicas, sen prexuízo da publicidade e
comunicación establecidas nas normas. A copia da acta enviaráselle ós membros da Corporación
no prazo de dez díascontados desde a súa celebración.----------------------------------------------------

4. Para a súa válida constitución requírese a asistencia da maioría absoluta legal dos seus
compoñentes, celebrándose en segunda convocatoria, de non existir quórum, unha hora despois
da fixada para a primeira, sendo neste caso suficiente a asistencia de tres dos seus membros.------

5. Será presidida polo Alcalde, que dirixirá e ordeará os debates.-------------------------------
6. Cando exerza competencias delegadas polo pleno, será preceptivo o informe da Comi-

sión informativa correspondente.------------------------------------------------------------------------------
7. O Alcalde pode requirir que asistan ás sesións outros membros da Corporación ou per-

soal de servicio do concello, co obxecto de informar no relativo ó ámbito das súas actividades.---

CAPITULO V

O PLENO MUNICIPAL

ARTIGO  12.- Composición e competencias.-------------------------------------------------------------
1. O pleno, integrado por tódolos concelleiros, é presidido polo Alcalde.---------------------
2. Correspóndenlle, en todo caso, ó pleno as seguintes atribucións:----------------------------
a. O control e a fiscalización dos órganos de goberno.--------------------------------------------
b. Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración do

termo municipal; creación ou supresión de municipios e das entidades ás que se refire o artigo 45
da Lei de bases de Réxime local; creación de órganos desconcentrados; alteración da capitalidade
do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e a adopción ou modificación da
súa bandeira, ensina ou escudo.--------------------------------------------------------------------------------

c. A aprobación inicial do planeamento xeral e a aprobación que poña fin á tramitación
municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na lexislación urbanística.----

d. A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas.------------------------------------



e. A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e modifica-
ción dos orzamentos; a disposición de gastos en materia da súa competencia e a aprobación das
contas; todo ist de acordo co disposto na Lei de Facendas locais.----------------------------------------

f. A aprobación das formas de xestión dos servicios e dos expedientes de municipaliza-
ción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g. A aceptación da delegación de competencias feita por outras Administracións públicas.
h. O planteamento de conflictos de competencias a outras entidades locais e demais

administracións públicas.---------------------------------------------------------------------------------------
i. A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da

contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime
do persoal eventual.---------------------------------------------------------------------------------------------

l. O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en
materias de competencia plenaria.-----------------------------------------------------------------------------

m. A declaración de lesividade dos actos do concello.--------------------------------------------
n. A alteración da calificación xurídica dos bens de dominio público.-------------------------
ñ. A concertación das operacións de crédito que teñan unha contía acumulada, dentro de

cada exercicio económico, superior ó 10 % dos recursos ordinarios do orzamento -salvo as de
tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada
momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior- todo isto de
conformidade co disposto na Lei reguladora das Facendas locais.---------------------------------------

o. As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10% dos
recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os 1.000.000.000 de pesetas, así como os
contratos e concesións plurianuais cando a súa duración sexa superior ós catro anos e os
plurianuais de menor duración cando o importe acumulado de tódalas súas anualidades supere a
porcentaxe indicada, referida ós recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en
todo caso, cando sexa superior á contía sinalada nesta letra.----------------------------------------------

p. A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para súa
contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.----------------------

q. A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos recursos
ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a 500.000.000 de pesetas, así como
os allramentos patrimoniais nos seguintes supostos:-------------------------------------------------------

. Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estean declarados de valor
histórico ou artístico, e non estean previstas no orzamento.-----------------------------------------------

. Cando, estando previstas no orzamento, superen as mesmas porcentaxes e contías
indicadas para as adquisicións de bens.----------------------------------------------------------------------

r. Aqueloutras que deban corresponder ó pleno por esixi-la súa aprobación unha maioría
especial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

s. As demais que expresamente lle confiran as leis.-----------------------------------------------
3. Pertence, igualmente, ó pleno a votación sobre a moción de censura ó Alcalde e sobre a

cuestión de confianza planteada por el mesmo, que rexen polo disposto na lexislación electoral
xeral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. O pleno pode delega-lo exercicio das súas atribucións no Alcalde e na Comisión de
goberno, salvo as enunciadas no número 2, letras a), b), c), d), e), f), f), h), i), n), e r), e no
número 3 deste artigo.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  13.- Réxime das delegacións.--------------------------------------------------------------------
1. As atribucións do pleno poden exercerse directamente ou mediante delegación,

consonte o establecido no apartado 4. do artigo anterior.--------------------------------------------------
2. O acordo plenario de delegación será adoptado por maioría absoluta do número legal

de membros da Corporación e surtirá efectos desde o día seguinte ó da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.--------------------------------------------



CAPITULO VI

ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS.

ARTIGO  14.- As Comisións informativas. ---------------------------------------------------------------
1. As Comisións informativas son órganos colexiados complementarios dos órganos de

goberno, sen atribucións resolutorias, que teñen por función o estudio, consulta e informe
preceptivo e non vinculante, con carácter exclusivo dos asuntos que teñan que ser sometidos á
decisión do pleno.------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Poden ser permanentes ou especiais. As primeiras constitúense con carácter xeral, e o
seu número e denominació se, decidirán por acordo plenario a proposta do Alcalde. As especiais
son aquelas que o pleno pode constituír para un asunto concreto, extinguíndose
automaticamente unha vez que dictaminasen ou informasen sobre o asunto que constituíu o seu
obxecto.-------------

3. Estarán integradas exclusivamente por membros da Corporación e presididas polo
Alcalde, puidendo este delega-la presidencia efectiva en calquera membro da mesma.--------------

4. Cada Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na Corporación.-----

5. A adscrición da representación de cada grupo realizarase mediante proposta do seu
portavoz, en escrito dirixido ó Alcalde, do que se dará conta ó pleno. Poderá designarse un
suplente para cada un dos membros titulares.---------------------------------------------------------------

6. As súas convocatorias e sesións axustaranse ó réxime previsto para a Comisión de
goberno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  15.- Da Comisión especial de contas.----------------------------------------------------------
1. É a Comisión informativa de existencia preceptiva á que corresponde o exame, estudio

e informe dos estados e contas anuais que comprenderán tódalas operacións orzamentarias,
independentes e auxiliares patrimoniais e de tesourería levadas a cabo durante cada exercicio, nos
termos do disposto na Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das Facendas locais.----------

ARTIGO  16.- Os concelleiros  delegados.-----------------------------------------------------------------
Son aqueles que oustentan algunha das delegacións de atribucións do Alcalde previstas

nos números 3, 4 e 5 do artigo 43 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das Entidades locais, que se determinarán no decreto de delegación.-------------------------

TITULO II

FUNCIONAMENTO  DOS ÓRGANOS

CAPITULO I

Disposicións comúns

ARTIGO  17.- Sesións.
Os órganos municipais, dentro das súas atribucións, funcionan mediante a celebración de

sesións ou reunións, de conformidade co disposto nos artigos seguintes.-------------------------------

ARTIGO  18.- Disposicións xerais.--------------------------------------------------------------------------



1. A presidencia das sesións do pleno da Corporación e da Comisión de goberno
correspóndelle ó Alcalde. En caso de ausencia ou imposibilidade, a presidencia será asumida
polos tenente de Alcalde, segundo a orde de substitución.------------------------------------------------

2. Actuará como secretario en tódalas sesións do pleno da Corporación, e nas decisorias
da Comisión de goberno, o secretario do concello.---------------------------------------------------------

3. As sesións do pleno e da Comisión de goberno celebraranse na casa consistorial, salvo
os supostos de forza maior, nos que se poderá habilitar outro edificio ou local para tal efecto. En
todo caso farase constar esta circunstancia.------------------------------------------------------------------

CAPITULO II

Funcionamento  do pleno.

ARTIGO  19.- Clases de sesións.-----------------------------------------------------------------------------
1. As sesións do pleno do concello poden ser:-----------------------------------------------------
a) Ordinarias.--------------------------------------------------------------------------------------------
b) Extraordinarias.--------------------------------------------------------------------------------------
c) Extraordinarias de carácter urxente.--------------------------------------------------------------
2. O Pleno celebrará sesión ordinaria o último venres de cada bimestre ás 10 horas,

correspondendo a primeira sesión ó 24 de setembro de 1999. Cando o día fixado sexa inhábil, a
sesión trasladarase ó dia inmediatamente anterior ou posterior.------------------------------------------

3. O pleno celebrará sesión extraordinaria cando así o decida o presidente ou o solicite a
cuarta parte, alomenos, do número legal de membros da Corporación, sen que que ningún
concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente. Neste último caso, a celebración da sesión
non poderá demorarse por mais de quince días hábiles desde que fose solicitada, non puidendo
incorporarse o asunto á orde do día dun pleno ordinario ou doutro extraordinario con máis
asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.------------------------------

Se o presidente non convocase o pleno extraordinario solicitado polo número de
concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedará automaticamente convocado para o
décimo día hábil seguinte ó de finalización de dito prazo, ás doce horas, o que será notificado
polo secretario da Corporación a tódolos membros da mesma ó día seguinte da finalización do
prazo citado anteriormente. En ausencia do presidente ou de quen legalmente teña que substitílo,
o pleno quedara validamente constituído sempre que concorra o quórum legalmente requirido
para a súa celebración. Neste caso será presidido polo membro da Corporación de maior idade
entre os presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo Alcalde pola súa propia
iniciativa, cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar  non permitan convocar sesión
extraordinaria coas formalidades dos prazos de convocatoria. Neste caso debe incluírse como
primeiro punto da orde do dia o pronunciamento sobre a urxencia, e se esta non fose aprobada
levantaríase a sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  20.- Convocatoria.
1. Correspóndelle ó Alcalde convocar tódalas sesións do pleno, salvo no suposto

contemplado no parágrafo 2º do apartado 3 do artigo 19.-------------------------------------------------
2. Á convocatoria das sesións acompañaráselle a orde do día compresiva dos asuntos a

tratar. Entre a convocatoria e a celebración das sesións non poderán transcorrer menos de dous
dias hábiles, salvo no caso das sesións extraordinarias urxentes.-----------------------------------------

3. As convocatorias serán notificadas ós concelleiros nos seus domicilios alomenos con
dous días hábiles de antelación, salvo as extraordinarias urxentes.--------------------------------------

ARTIGO  21.- Expediente da sesión.-----------------------------------------------------------------------



A convocatoria para unha sesión ordinaria ou extraordinaria dará lugar á apertura do
correspondente expediente, no que deberá constar:---------------------------------------------------------

a) A relación de expedientes que a secretaría prepare e poña a disposición da Alcaldía ou
presidencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) A fixación da orde do día polo Alcalde.---------------------------------------------------------
c) As copias das notificacións cursadas ós membros da Corporación.--------------------------
d) Copia do anuncio do taboleiro de edictos do concello.----------------------------------------
e) Minuta da acta.---------------------------------------------------------------------------------------
f) Copia dos oficios de revisión dos acordos adoptados nas administracións do Estado e

Comunidade Autónoma.----------------------------------------------------------------------------------------
g) Publicación dos acordos no taboleiro de edictos.-----------------------------------------------

ARTIGO  22.- Orde  do día.-----------------------------------------------------------------------------------

1. A orde do día componse da relación dos asuntos que se teñan que tratar na sesión.------
2. A elaboración da orde do día correspóndelle ó Alcalde e comprenderá exclusivamente:
a) A aprobación da acta da sesión ou sesións anteriores.-----------------------------------------
b) Tódolos dictames ou mocións con expedientes informados pola Comisión informativa

correspondente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Punto de rogos e preguntas nas sesións ordinarias. Poden presentar rogos e preguntas

os grupos municipais, por un tempo de dez minutos cada grupo.----------------------------------------
Rogo é a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algún dos órganos do

goberno municipal. Os rogos formulados no seo do pleno poderán ser debatidos, pero en ningún
caso sometidos a votación. Poden presentar rogos tódolos membros da Corporación, ou os
grupos municipais mediante os seus portavoces. Os rogos poderán ser  efectuados verbalmente
ou por escrito e serán debatidos xeralmente na sesión seguinte, sen prexuízo de que poidan selo
na mesma sesión na que se formulen se o Alcalde ou presidente o estima conveniente.--------------

Pregunta é calquera cuestión formulada os órganos de goberno no seo do pleno. Poden
presentar preguntas tódolos membros da corporación, ou os grupos municipais a través dos seus
portavoces. As preguntas feitas oralmente no transcurso dunha sesión serán xeralmente
respondi- das polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o preguntado queira
darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito serán contestadas polo
destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o preguntado queira darlle resposta
inmediata. As preguntas formuladas por escrito con vintecatro horas de antelación serán
contestadas ordinariamente na sesión ou, por causas debidamente motivadas, na seguinte.

As preguntas formuladas poderán ser contestadas polo destinatario na mesma sesión ou
na seguinte, ou ben por escrito no prazo máximo de trinta días.------------------------------------------

3. Na orde do día farase constar que, se na primeira convocatoria non se alcanzasen os
requirimientos para a valida constitución do pleno, se entenderá convocada a sesión automatica-
mente á mesma hora, dous días despois.---------------------------------------------------------------------

4. Serán nulos os acordos adoptados nas sesións extraordinarias sobre asuntos non
comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adapten en sesións ordinarias sobre
materias non incluídas na orde do día, salvo especial e previa declaración de urxencia adoptada
polo pleno con voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da
Corporación.- 

ARTIGO  23.-  Expedientes e documentación.-----------------------------------------------------------



1. A documentación íntegra dos asuntos incluídos na orde do día estarán a disposición
dos concelleiros na secretaría desde a data de convocatoria. Os expedientes non poderán saír do
lugar no que se atopen postos de manifesto, salvo disposición verbal ou por escrito do Alcalde
comunicada á secretaría xeral.---------------------------------------------------------------------------------

2. Os concelleiros terán dereito a examina-los expedientes e cantos antecedentes se
relacionen cos asuntos da orde do día. Cando se precise que se poña de manifesto calquera outro
expediente ou documento que obre na dependencias municipais, interesaráno da Alcaldía.---------

ARTIGO  24.- Constitución das sesións.-------------------------------------------------------------------
1. Para a válida constitución dunha sesión, sexa cal sexa o seu carácter, será necesaria a

asistencia mínima dun tercio do numero legal dos seus membros.---------------------------------------
2. Este quórum hase manter durante todo o transcurso da sesión coa finalidade de garantir

que tódolos acordos que se adopten conten coa presencia deste mínimo de membros corporati-
vos, de forma que, se por calquera causa este quórum non se puidese manter, o presidente decla-
rará a suspensión da sesión.------------------------------------------------------------------------------------

3. Non se poderá celebrar ningunha sesión sen a asistencia do presidente e do secretario
da Corporación ou das persoas que legalmente os substitúan.--------------------------------------------

4. Os membros da Corporación que non poidan asistir a unha sesión por causa que llelo
impida, terán que comunicárllelo a Alcaldía e, se non fose posible, á secretaría xeral.---------------

5. Os membros da Corporación tomarán asento no salón de sesións unidos ó seu grupo.
A orde de colocación será determinada polo presidente, unha vez oídos os portavoces, tendo
preferencia o grupo formado polos membros da lista máis votada. En calquera caso a colocación
dos membros da Corporación deberá facilita-la emisión e reconto de votos.---------------------------

ARTIGO  25.- Publicidade  e duración das sesións.------------------------------------------------------ 
1. As sesións do pleno serán públicas. Non obstante, poderá ser secreto o debate e a

aprobación daqueles asuntos que poidan afectar ó dereito fundamental dos cidadáns ó que se
refire o artigo 18.1. da Constitución Española, cando así o acorde previamente a maioría absoluta
dos asistentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. O público asistente ás sesións non poderá intervir nestas, puidendo o presidente
conceder en casos extremos a exclusión dos que por calquera causa impidan o normal desenvol-
vemento da sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Toda sesión ordinaria ou extraordinaria deberá de respecta-lo principio de unidade do
acto, procurando que finalice o mesmo día do seu comezo. Durante o transcurso da sesión, o
presidente poderá acordar interrupcións ó seu arbitrio para permiti-las as deliberacións dos
grupos por separado sobre cuestións debatidas, para consultas dos portavoces ou para descanso
dos debates.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  26.- Dirección das sesións.-----------------------------------------------------------------------
1. Correspóndelle ó presidente asegura-la boa marcha das sesións, dirixi-los debates e

mante-la orde.----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. As dúbidas que poidan xurdir na aplicación deste regulamento serán resoltas polo

presidente, unha vez escoitado o secretario.-----------------------------------------------------------------
3. Para mellor exercicio das súas competencias, o presidente poderá requiri-la opinión dos

portavoces dos grupos municipais en relación coa convocatoria, celebración, incidencias e
desenvolvemento dos debates.---------------------------------------------------------------------------------

4. O Alcalde poderá chamar á orde a calquera membro da Corporación que:-----------------
a) Profira palabras ou virta conceptos ofensivos para o decoro da Corporación, dos seus

membros, de institucións públicas ou de calquera outra persoa ou entidade.---------------------------
b) Produza interrupcións ou por calquera medio altere a orde das sesións.--------------------
c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose

retirada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tras tres chamadas á orde na mesma sesión, con advertencia na segunda das consecuen-
cias da terceira chamada, o presidente poderá ordear que abandoe o local onde se celebra a
sesión, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsión.-------------

ARTIGO  27.- Apertura da sesión.--------------------------------------------------------------------------
1. O presidente abrirá a sesión e o secretario comprobará a existencia do quórum necesa-

rio para comezala,  tomando nota das ausencias xustificadas ou non.-----------------------------------
2. Pasada media hora a partir da sinalada para a celebración da sesión sen a existencia do

quórum previsto no artigo 24.1 deste regulamento, o presidente ordearálle ó secretario que
levante dilixencia na que se faga consta-la asistencia dos membros da Corporación presentes, a
ausencia dos que se teñan excusado e da existencia ou non do quórum para a validez da
mesma.--

3.Constituída validamente a sesión, o presidente propoñerá a aprobación da acta da
sesión ou sesións anteriormente incluídas na orde do día. Se non houbese observacións, quedará
aprobada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se as houbese serán resoltas pola Corporación, debendo incorporarse previa dilixencia do
secretario á acta definitiva que se transcriba no correspondente libro. En ningún caso poderá
modificarse o fondo dos acordos aprobados, e só caberá corrixir erros materiais ou de feito, unha
vez debatidas as observacións.---------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  28.- Desenvolvemento  das sesións.-------------------------------------------------------------
1. O presidente dirixirá o desenvolvemento da sesión. Os asuntos debatiranse e votaranse

seguindo a numeración correlativa que figura na orde do día, se ben por causa xustificada
poderase altera-la orde dos mesmos ou retiralos da orde día.---------------------------------------------

2. Non obstante ó disposto no numero anterior, o presidente poderá retirar un asunto dos
incluídos na orde do día nos seguintes casos:---------------------------------------------------------------

a) Cando a súa aprobación esixa unha maioría especial e esta non poida obterse durante o
transcurso da sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------

b) Cando o solicite durante o debate un concelleiro, con obxecto de que se incorporen ó
expediente documentos, informes ou se completen trámites, ou que quede sobre a mesa para a
súa discusión na seguinte sesión. Nestes casos a petición será votada tras termina-lo debate e
antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. Se a maioría simple votase a favor da
petición, non haberá lugar a vota-la proposta.---------------------------------------------------------------

c) A petición do poñente dunha moción.------------------------------------------------------------

ARTIGO  29.- Desenvolvemento  dos debates.------------------------------------------------------------
1. Para o mellor desenvolvemento dos debates, a presidencia dispoñerá que o secretario

dea lectura íntegra ou en extracto do dictame formulado pola Comisión informativa correspon-
dente, ou se se tratase dun asunto urxente non dictaminado por esta, da proposición que se
someta ó pleno. Darase lectura íntegra daquelas partes do expediente e do informe ou dictame da
Comisión, cando sexa solicitada polos grupos municipais.-----------------------------------------------

2. Se ningun portavoz solicitase despois da lectura o uso da palabra, someterase o asunto
a votación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Se se promovese debate, as intervencións sera ordeadas polo Alcalde, conforme as
seguintes reglas:--------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Só se poderá facer uso da palabra previa autorización do presidente.-----------------------
b) O debate comézase coa exposición e xustificación da proposta, a cargo dalgún

membro da Comisión informativa que a dictaminou, ou dalgún dos membros da corporación que



subscri- ban a proposición ou moción, en nome propio ou do colectivo
propoñente.---------------------------

c) Seguidamente o presidente concederálle a palabra ós portavoces dos grupos para un
primeiro turno de debate, durante o tempo de dous minutos, intervindo por orde de menor a
maior representación municipal, comezando polo grupo mixto, que repartirá o tempo de inter-
vención entre os seus compoñentes. O tempo poderá ser ampliado polo presidente en razón á
importancia ou trascendencia do asunto.---------------------------------------------------------------------

d) Acabado este primeiro turno, o poñente poderá responder se o cre
conveniente.----------

e) O presidente, por propia decisión ou pola petición dalgún grupo, poderá abrir un
segundo turno si o considera necesario para aclarar ou responder algún punto concreto, conce-
déndolle a palabra ós portavoces, durante o tempo dun minuto a cada un, pola orde
anteriormente sinalada. Finalizado este, o poñente pechará o debate ratificando ou modificando a
súa proposta.-

f) Quen se considere aludido por unha intervención poderá solicitarlle ó presidente un
turno especial por alusións, durante o tempo dun minuto.-------------------------------------------------

g) Os membros da Corporación poderán, en calquera momento do debate, pedi-la palabra
para expoñer unha cuestión de orde, invocando a norma de aplicación. O presidente resolverá o
que proceda, sen que por este motivo se entable ningún debate.-----------------------------------------

h) A intervención do secretario ou do interventor durante o debate dos asuntos incluídos
na orde de día quedará limitada a informar dos aspectos legais do asunto que se discuta, cando
medie requirimento expreso da presidencia, ou lle dea esta o uso da palabra, cando entendan que
no debate se suscita algunha cuestión na que poida dubidarse acerca da súa legalidade ou puidese
ter implicacións orzamentarias.--------------------------------------------------------------------------------

i) Os portavoces dos grupos, durante o debate, poderán pedi-la modificación do dictame,
a súa retirada para efectos de que se incorporen ó mesmo documentos ou informes, ou que
quede sobre a mesa para o seu debate e votación na seguinte
sesión.--------------------------------------------

l) O poñente poderá acceder á petición de modificación do dictame; neste caso formará
parte íntegra do mesmo para os efectos da súa votación. A petición de retirada do dictame ou de
que quede sobre a mesa para a próxima sesión será decidida por maioría simple antes de
proceder á votación sobre o fondo do
asunto.---------------------------------------------------------------------------

m) Se se formulasen votos particulares ou enmendas, deberán debaterse en primeiro lugar
antes do dictame ou proposición correspondente, iniciándose a intervención polo formulante,
que seguirá pola mesma orde, tempo e forma establecidos para os dictames, e pechando o debate
o poñente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  30.- Abstención.------------------------------------------------------------------------------------
Sen prexuízo das causas de incompatibilidade establecidas pola Lei, os membros da

Corporación deberán absterse de participar no debate e votación de todo asunto cando concorra
algunha das causas ás que se refire a lexislación do procedemento administrativo e contratos das
administracións públicas.---------------------------------------------------------------------------------------

Neste caso o interesado deberá abandoa-la sala mentres se discute e vota o asunto, salvo
cando se trate de debate-la súa actuación como membro da Corporación, en que terá dereito a
permanecer e defenderse.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  31.- Carácter das intervencións.----------------------------------------------------------------
1. Dictame é a proposta sometida ó pleno tralo estudio do expediente pola Comisión

informativa. Contén unha parte expositiva e un acordo a adoptar.---------------------------------------
2. Proposición é a proposta que se somete ó pleno relativa a un asunto incluído na orde

do día, que acompaña á convocatoria. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e un



acordo, así mesmo, a adoptar. Non procederá entrar a debater nin votar unha proposición sen
que previamente se ratificase a súa inclusión na orde do
día.--------------------------------------------------

3. Moción é a proposta que se somete directamente a coñecemento do pleno. Poderá
formularse por escrito ou oralmente.--------------------------------------------------------------------------

4. Voto particular é a proposta de modificación dun dictame formulada por un membro
que forma parte da Comisión informativa. Deberá acompañar ó dictame desde o día seguinte á
súa aprobación pola Comisión.--------------------------------------------------------------------------------

5. Enmenda é a proposta de modificación dun dictame ou proposición presentada por
calquera membro, mediante escrito presentado ó presidente antes de comezarse a deliberación do
asunto. Non obstante se se formulasen emendas in voce durante a sesión, unicamente poderá
aceptarse o seu debate por acordo da maioría dos asistentes.---------------------------------------------

ARTIGO  32.- Das votacións.---------------------------------------------------------------------------------
1. Pechado o debate dun asunto procederase á súa votación. O dictame ou proposición,

salvo excepción, votarase integramente.---------------------------------------------------------------------
2. Antes de comeza-la votación o presidente espoñerá clara e concisamente os termos da

mesma e a clase de votación. Se se mantivesen os votos particulares ou enmendas, decidiranse
antes do dictame ou moción de que se trate.-----------------------------------------------------------------

3. Unha vez comezada a votación non se pode interromper por ningún motivo. Durante o
desenvolvemento da votación o presidente non concederá o uso da palabra por ningún motivo, e
ningún corporativo poderá entrar no salón ou abandoalo.-------------------------------------------------

4. Cada membro da Corporación pode votar en sentido afirmativo, negativo ou absterse
de votar. A ausencia dun concelleiro unha vez iniciada a deliberación dun asunto equivale á
abstención.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Terminada a votación ordinaria, o presidente declarará o acordado.-------------------------
6. Inmediatamente de concluí-la votación nominal ou secreta, o secretario computará os

sufraxios emitidos e anunciará en voz alta o resultado, en vista do cal o presidente proclamará o
acordo adoptado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

7. No caso de votacións con resultados depempate, efectuarase unha nova votación, e se
o empate persistise, decidirá o voto de calidade do
Presidente.---------------------------------------------

8. Unha vez proclamado un acordo, os grupos que non interviñeran no debate ou que tras
este cambiasen o sentido do seu voto, poderán solicitar do presidente un turno de explicación do
voto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  33.- Asuntos de urxencia.------------------------------------------------------------------------
1. Concluído o debate e votación dos asuntos incluídos na orde do día das sesións

ordinarias, e antes de pasar ó turno de rogos e preguntas, o presidente pregunttará ós poñentes e
portavoces dos grupos municipais, se existe algún asunto que deba someterse á consideración do
pleno por razóns de urxencia.----------------------------------------------------------------------------------

2. O poñente ou portavoz do grupo propoñente, de se-lo caso, xustificará a urxencia e
acto seguido o pleno, por maioría absoluta do número legal de membros da Corporación,
decidirá sobre a procedencia do seu debate e posterior
votación.---------------------------------------------------

ARTIGO  34.- Clases de votacións.-------------------------------------------------------------------------
1. As votacións poden ser: ordinarias, nominais e secretas.--------------------------------------



a) Ordinarias son as que se manifestan verbalmente ou por signos convencionais de
asentimento, disentimento ou abstención dos membros da Corporación.-------------------------------

b) Nominais son aquelas que se realizan mediante chamamento por orde alfabética de
apelidos e sempre no último lugar o presidente, e na que cada membro da Corporación responde
"si", "non", ou "abstéñome".-----------------------------------------------------------------------------------

c) Secretas son aquelas que se realizan na forma e nos casos previstos pola lei, previo
acordo do pleno, por maioría absoluta. A votación realizarase mediante urnas.-----------------------

2. O sistema normal de votación é o de votación ordinaria.--------------------------------------
3. A votación nominal requirirá como mínimo a solicitude dun grupo municipal, e deberá

aprobarse polo pleno por maioría simple en votación ordinaria.-----------------------------------------
4. A votación secreta só poderá utilizarse para a selección ou destitución de persoas.-------

ARTIGO  35.- Das actas.--------------------------------------------------------------------------------------
1. De cada sesión, o secretario estenderá unha acta que conterá como mínimo:--------------
a) Lugar da reunión, con expresión do nome do concello e local en que se celebra.---------
b) Día, mes e ano.---------------------------------------------------------------------------------------
c) Hora de comezo.-------------------------------------------------------------------------------------
d) Nome e apelidos do presidente, dos membros da Corporación presentes, dos ausentes

que se escusaran e dos que falten sen escusa.----------------------------------------------------------------
e) Carácter ordinario ou extraordinario da sesión, e se se celebra en primeira o en segunda

convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Asistencia do secretario o de quen legalmente o substitúa, e presencia do funcionario

responsable da intervención cando concorra.----------------------------------------------------------------
g) Asuntos que se examinen, opinións sintetizadas dos grupos ou membros da Corpora-

ción que interviñeron nas deliberacións e incidencias destas.---------------------------------------------
h) Votacións que se verifiquen, e no caso das nominais o sentido en que cada membro

emita o seu voto. Nas votacións ordinarias farase consta-lo número de votos afirmativos, dos
negativos e das abstencións. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando así o pidan os
interesados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.---------------------------------------------------
l) Hora en que o presidente levante a sesión.-------------------------------------------------------
2. De non celebrarse sesión, por falta de asistentes ou outro motivo, o secretario suplirá a

acta cunha dilixencia autorizada coa súa firma, na que consigne a causa e o nome dos asistentes e
dos que escusaron a súa asistencia.---------------------------------------------------------------------------

CAPITULO III

Funcionamento  das Comisións.

ARTIGO  36.- Da Comisión de goberno.------------------------------------------------------------------
1. As sesións da Comisión de goberno poden ser:-------------------------------------------------
a) Ordinarias deliberantes de asistencia ó Alcalde.------------------------------------------------
b) Ordinarias decisorias.-------------------------------------------------------------------------------
c) Extraordinarias.--------------------------------------------------------------------------------------
d) Extraordinarias de carácter urxente.--------------------------------------------------------------
2. O seu réxime de funcionamento é o establecido no artigo 11 deste regulamento.---------

ARTIGO  37.- Das demais  Comisións.---------------------------------------------------------------------
1. O funcionamento das comisións informativas axustarase, de se-lo caso, ó establecido

nas sesións do pleno, coas seguintes modificacións:-------------------------------------------------------



a) Celebrarán as súas sesións coa periodicidade que acorde o pleno no momento de
constituílas, e nos días e horas que estableza o Alcalde ou presidente da Comisión, os cales
poderán así mesmo convocar sesións extraordinarias ou urxentes.--------------------------------------

b) A convocatoria corresponde o Alcalde ou ó presidente da Comisión e na orde do día
só poderán incluírse os dictames dos que osexpedientes íntegros, debidamente informados ou
fiscalizados, estean na secretaría xeral no momento da convocatoria da Comisión.-------------------

c) Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán transcorrer menos de 48
horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) A partir da convocatoria da sesión os expedientes estarán na secretaría xeral a
disposición dos concelleiros.-----------------------------------------------------------------------------------

e) As sesións non serán públicas.---------------------------------------------------------------------

TITULO III

GRUPOS POLÍTICOS

CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO  38.- Os grupos políticos municipais.-----------------------------------------------------------
Os membros da Corporación, para os efectos da súa actuación corporativa, constitúense

en grupos políticos, que se corresponderán coas listas electorais dos partidos, federacións,
coalicións ou agrupacións que ontiveron postos na Corporación.----------------------------------------

2.- Cada grupo debe ter alomenos dous concelleiros.--------------------------------------------
3.- Ninguén poderá pertencer simultaneamente a mais dun grupo, nin poderán constituír

grupo separado os concelleiros que pertenzan a unha mesma lista electoral.---------------------------
4.- Tódolos concelleiros deberán estar adscritos a un grupo municipal.------------------------

ARTIGO  39.- O grupo mixto.-------------------------------------------------------------------------------
1. Os concelleiros que non estean integrados en ningún outro grupo político, ou non

poidan formar grupo propio, quedarán incorporados ó grupo mixto.------------------------------------
2. Os concelleiros que abandoen o grupo político do que forman parte inicialmente,

pasarán automaticamente a formar parte do grupo mixto.-------------------------------------------------

ARTIGO  40.- Constitución dos grupos.-------------------------------------------------------------------
1. Os grupos políticos constúense mediante escrito dirixido ó presidente e subscrito por

tódolos seus integrantes, que se presentará na secretaría xeral da Corporación dentro dos cinco
días hábiles seguintes á constitución da Corporación.------------------------------------------------------

2. No mesmo escrito farase consta-la designación de portavoz do grupo, puidendo
designarse tamén suplentes.------------------------------------------------------------------------------------

3. Da constitución dos grupos, dos seus integrantes e portavoces, o Alcalde dará conta ó
pleno na primeira sesión que se celebre.---------------------------------------------------------------------

4. Os membros da Corporación que adquiran a súa condición con posterioridade á sesión
constitutiva da Corporación, deberán incorporarse ó grupo correspondente á lista na que foran
electos ou, de se-lo caso, ó grupo mixto. No primeiro suposto disporán dun prazo de cinco días
hábiles, que comezará a contar desde que tomen posesión do seu cargo, para acredita-la súa
incorporación ó grupo que corresponda, mediante escrito dirixido ó Alcalde e asinado polo
portavoz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Se non  se produce a súa integración na forma prevista no apartado anterior, e salvo causa
de forza maior, integraranse automaticamente na lista na que sairan electos.--------------------------

ARTIGO  41.-  Funcións.--------------------------------------------------------------------------------------
1. Son funcións propias de cada grupo municipal as seguintes:---------------------------------
a) Propoñer de entre os seus membros ós concelleiros que o representarán nos diferentes

órganos colexiados da Corporación.--------------------------------------------------------------------------
b) Elixir ó portavoz e ó concelleiro do seu grupo que o substituirá nos casos de ausencia e

enfermidade. O portavoz do grupo mixto será designado pola maioría dos membros que o
integren.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Fixa-los criterios políticos comúns respecto ós diferentes asuntos que afecten á vida
municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  42.-  Natureza.--------------------------------------------------------------------------------------
Os grupos municipais expresan na Corporación municipal o pluralismo político,

concorren á formación e manifestación da vontade popular e son instrumento fundamental para a
participación política. Así mesmo contribúen á acción municipal, encauzando as diferentes aspi-
racións dos grupos sociais do concello.----------------------------------------------------------------------

ARTIGO  43.- Dereitos.----------------------------------------------------------------------------------------
1. Tódolos grupos gozan de idénticos dereitos.----------------------------------------------------
2. Dentro  das posibilidades de disposición de locais, facilitarase a súa utilización por

parte dos diversos grupos, para que poidan desenvolve-las súas sesións de traballo.-----------------

TITULO IV

ESTATUTO DOS CONCELLEIROS

CAPITULO I
DISPOSICIONS  XERAIS.

ARTIGO  44.- Adquisición, suspensión e perda.---------------------------------------------------------
1. O Alcalde e concelleiros da Corporación gozarán, unha vez que tomaron posesión dos

seus cargos, dos honores, prerrogativas e distincións propias dos mesmos, de acordo co estable-
cido nas leis.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. En canto á suspensión e perda da condición de concelleiros da Corporación, réxese
polo disposto nos artigos 222 e 223 da Lei 5/1997 do 22 de xullo.--------------------------------------

ARTIGO  45.- Incompatibilidades. -------------------------------------------------------------------------
O Alcalde e concelleiros da corporación deberán observar en todo momento as normas

sobre incompatibilidades, e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera feito que
puidese constituír causa da mesma.---------------------------------------------------------------------------

ARTIGO  46.- De asistencia e voto. -------------------------------------------------------------------------
1. Os concelleiros teñen dereito a asistir e votar nas sesións do pleno da Corporación e

nas sesións das comisións das que formen parte.-----------------------------------------------------------
2. Tódolos Concelleiros teñen dereito a formar parte de alomenos unha comisión infor-

mativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Os membros das Corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus

cargos cando os desenvolvan con dedicación parcial ou exclusiva; neste caso serán dados de alta
no réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións o pago das cotas empresariais
que correspondan. No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa de



calquera outra retribución con cargo ós orzamentos das administracións públicas e dos entes,
organismos e empresas dependentes delas.------------------------------------------------------------------

ARTIGO  47.- Da petición de información.---------------------------------------------------------------
1. Tódolos concelleiros teñen dereito a solicitar da Alcaldía os datos, informes e docu-

mentos que lles sexan precisos para o cumprimento das súas funcións.---------------------------------
2. O acceso dos concelleiros á información solicitarase por escrito dirixido ó Alcalde no

que se especificarán os documentos ou expedientes obxecto da petición.------------------------------
3. A Alcaldía resolverá motivadamente sobre a solicitude no prazo dos cinco días naturais

seguintes a aquél no que se presentase aquela. Se transcorrido dito prazo non houbese
resolución, a petición entenderase concedida por silencio
administrativo.--------------------------------------------

ARTIGO  48.- Do acceso directo á información.---------------------------------------------------------
A secretaría da Corporación está obrigada a facilitarlle ós concelleiros a documentación,

sen necesidade de solicitude previa, nos seguintes casos:-------------------------------------------------
a) Cando desenvolvan delegacións ou responsabilidades de xestión, e a información soli-

citada estea relacionada co ámbito dos cargos desenvolvidos.--------------------------------------------
b) Cando a documentación se refira ós asuntos incluídos na orde do día dos órganos

cole-
xiados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Cando soliciten información á que teñen libre acceso os cidadáns.--------------------------

ARTIGO  49.- Consulta e exame de documentos.-----------------------------------------------
1. A consulta e exame concreto de expedientes poderase realizar no arquivo xeral, na

dependencia onde se atopen ou mediante entrega dos mesmos ou copia ó concelleiro interesado.-
2. A entrega de copias limitarase ós casos de acceso libre dos cidadáns á información,

sendo precisa noutro caso a autorización expresa do Alcalde.--------------------------------------------
3. A consulta dos libros de actas e resolucións realizarase na secretaría xeral ou arquivo.--
4. O horario de consulta será o xeral de funcionamento da administración municipal, a

non ser que a Alcaldía o amplíe ou sinale un horario específico.-----------------------------------------
5. En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán saír para estes

efectos da casa do concello.------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO III
DEBERES

ARTIGO  50.- Xerais.------------------------------------------------------------------------------------------
1. Os concelleiros veñen obrigados a asistir ás sesións dos órganos colexiados dos que

formen parte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Non poderán facer uso do seu cargo, nin da información contida na documentación á

que teñen acceso, para finalidades distintas das propias da súa función.".------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que había un regulamento orgánico redactado fai bastantes anos,
que quedou desfasado debido ós cambios que sufríu a lexislación, e que na anterior lexislatura
non se tocou este tema, polo que cómpre ter canto antes un novo regulamento. O Sr. Secretario
manifesta que a Comisión de Réxime interno e persoal acordou que o pleno decida o que estime
máis conveniente en relación con este asunto.--------------------------------------------------------------



O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o Sr. Alcalde, cando tomou posesión do cargo nesta
lexislatura, fixo un convite de diálogo á oposición municipal, e agora, no primeiro pleno que
celebra, desmárcase da súa oferta, primeiro coa delegación de atribucións do pleno na Comisión
de goberno e agora co regulamento orgánico municipal, que limita as poucas atribucións da opo-
sición. Pensa que o regulamento tería que ser consensuado, pero o Sr. Alcalde "méteo con calza-
dor" limitando o tempo de intervención dos concelleiros a dous minutos no primeiro turno, un
minuto en turnos de réplica e de alusións e dez minutos en rogos e preguntas.------------------------

O Sr. Parajó Liñares opina que este regulamento vén un pouco do que se dicía no punto
anterior; que é un regulamento "leonino" contra o que pouco se pode facer; opina que dous
minutos en turno de intervención e dez minutos para rogos e preguntas non chegan para que os
concelleiros expresen as súas opinións, e manifesta que vai ver se pode recorrer contra el, xa que
coarta totalmente a liberdade de expresión. Di tamén que este regulamento non o poderá cumprir
tampouco o equipo de goberno, xa que fixa en dez días o tempo máximo que pode transcorrer
entre a celebración dunha sesión e a remisión do borrador ós concelleiros, cando se está tardando
dous ou tres meses en mandárllelos, e parécelle inxusto que se limite o tempo de intervención da
oposición e non o do equipo de goberno.--------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que, ademais da exposición de intereses, ten dúbidas
sobre aspectos legais do regulamento, xa que por exemplo o artigo 29.e) deixa a concesión do
segundo turno de intervención a discreción do Sr. Alcalde, cando é un dereito da oposición.
Manifesta que o equipo de goberno debeu consensuar certos puntos do regulamento coa
oposición.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que lle ten preguntado ó Alcalde por algun tema este lle
contestou que lle respondería no próximo pleno, e no próximo pleno dixo que non tiña datos e
que lle respondería no outro; pregunta se agora vai da-los datos no seguinte pleno, porque se non
estará incumprindo o regulamento.---------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que se redactou o novo regulamento porque o que había estaba
obsoleto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez  e a Sra. Amieiro Rodríguez abandoan o pleno en protesta pola
falta de diálogo do equipo de goberno coa oposición e en desacordo co regulamento
redactado.---

O pleno do concello, por dez votos a favor, os votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras e da Sra. Blanco Fernández e as abstencións do Sr. Noriega
Sánchez e da Sra. Amieiro Rodríguez, acorda aproba-lo regulamento orgánico municipal que se
transcribe no presente acordo e publicado no B.O.P. para os efectos correspondentes.---------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez horas,
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 24 DE SETEMBRO  DE 1999.-----------------------------------------

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

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Mar-
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia dos dezasete membros que
o compoñen e que se citan na marxe, a fin de cele-
bra-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 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 distribuí-
do coa convocatoria da actual.--------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que
a acta recolle ben o que se dixo na sesión, pero fai

saber que as follas do borrador que se lles remitíu estaban traspapeladas, de maneira que lles foi
difícil ordenalas; o Sr. Secretario respóndelle que ese día as fotocopiadoras do concello estaban
estragadas, polo que o borrador foi fotocopiado nunha tenda de Santiago, que debeu ser onde
desordenaron as follas.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares protesta tamén polo traspapelamento das follas do borrador, e
manifesta que no prego de condicións para a subhasta do servicio de gardería infantil, o punto
XVIII aparece como punto XIII, e tamén que en repetidas ocasións ó longo da acta se cita á
urbanización "San Sadurniño" como "San Saturniño"; pide que se corrixan estes erros. O Sr.
Secretario respóndelle que esa urbanización, en principio, chamábase "San Saturniño", e que non
sabe en que momento se lle cambiou o nome.---------------------------------------------------------------

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

2.- ADHESIÓN Á FEMP .- Seguidamente dáse lectura á moción da Alcaldía de data
01-09-1999 que, copiada literalmente di o que segue:-----------------------------------------------------

"D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, presenta ó pleno
moción para adopción do seguinte acordo: 'Aproba-la adhesión desta corporación á Federación
Española de Municipios e Provincias (FEMP), con expresa manifestación da súa vontade de
observa-los seus estatutos e regulamentos, así como as súas resolucións e acordos e, como con-
secuencia disto, comprométese a aboar na forma e prazos determinados nos seus estatutos as
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cotas aprobadas polos órganos rectores da Federación, dándolle conta de todo isto, mediante cer-
tificación, á citada Federación'".-------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario manifesta que a Comisión informativa, por maioría, acordou propoñerlle
ó pleno a aprobación da antedita moción, manifestando os membros do PSOE presentes na
sesión o seu voto en contra e que espoñerían as súas razóns ante o pleno, e o concelleiro do BNG
que tamén explicaría a súa postura no pleno.----------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o BNG ve esta adhesión á FEMP como un move-
mento creado con intereses políticos en relación coa loita pola presidencia da Federación, e que o
equipo de goberno, antes de decidir, debe ter en conta que a FEMP prioriza ós concellos de gran
tamaño fronte ós pequenos, polo que esa adhesión non lle traería ningunha vantaxe a este conce-
llo. Anuncia que o seu grupo votará en contra da moción da Alcaldía.----------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pídelle ó Sr. Alcalde que explique as vantaxes que lle reportará a Teo
a adhesión á FEMP, e o Sr. Alcalde respóndelle que a máis importante é a información que a
Federación lle remite ós concellos, sobre todo en canto a axudas, e tamén tódalas que supón estar
integrados nunha federación de carácter nacional. O Sr. Parajó pregunta que custo supón para o
concello adherirse á FEMP, o Sr. Alcalde respóndelle que algo máis de 100.000 pts. e o Sr. Se-
cretario informa que a cota é de 7,5 pts/habitante. O Sr. Parajó Liñares manifesta que a FEMP
naceu no ano 1981, e desde aquela ata agora non interesou pertencer a ela, pero que agora o Sr.
Alcalde quere facelo porque o PP lle mandou mocións ós alcaldes do seu partido para que se
integren na federación a fin de non perde-la presidencia desta, oustentada pola alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá Nolla (tanto é así que a documentación hai que remitirlla a ela). Segue di-
cindo que, a raíz das eleccións locais, o PP podía perde-la presidencia da FEMP, e retrasou ata
agora a elección de presidente da FEMP, que tiña que facerse un mes despois das municipais,
para que lle dese tempo a facer esta maniobra. Anuncia que o seu grupo votará contra a
moción.--

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que as vantaxes que o Sr. Alcalde dixo que traía perten-
cer á FEMP non se xestionan a través desta, senón da FEGAMP, e o Sr. Parajó Liñares opina que
non é lóxico gastar cento e pico mil pesetas anuais para te-las vantaxes que xa se teñen coa
FEGAMP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor e os votos en contra dos Sres. Noriega Sán-
chez, Parajó Liñares, Tallón Mesías e Hombre Eiras e das Sras. Bugallo Rodríguez, Amieiro Ro-
dríguez e Blanco Fernández, sendo o número legal o de dezasete, acorda:-----------------------------

1º.- Aproba-la adhesión desta corporación á Federación Española de Municipios e
Provincias (FEMP), con expresa manifestación da súa vontade de observa-los seus estatutos e
regulamentos, así como as súas resolucións e acordos e, como consecuencia disto,
comprométese a aboar na forma e prazos determinados nos seus estatutos as cotas aprobadas
polos órganos rectores da Federación, dándolle conta de todo isto, mediante certificación, á
citada Federación.--

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

3.- PAGO RECOLLIDA  LIXO  (MOCIÓN).- Seguidamente dáse conta da moción da
Alcaldía de data 15 dos actuais, que copiada literalmente di o que segue:------------------------------

"No mes de xuño, coincidindo coa clausura do vertedoiro municipal, a empresa
concesionaria da recollida do lixo comezou a transportalo á planta de SOGAMA en Cerceda.=
Nos últimos anos aumentouse o número de contedores de lixo en máis de douscentos.= Tendo
en conta o que aumentaron os desprazamentos que teñen que face-los camións da recollida de
lixo, e tendo en conta así mesmo o aumento do número de contedores, a Alcaldía propónlle ó
pleno a adopción de acordo polo que se pague á empresa concesionaria, con carácter retroactivo
e ata a formalización dun novo contrato unha vez resolto o concurso en trámite, dous millóns de
pesetas
mensuais.".--------------------------------------------------------------------------------------------------------



O Sr. Secretario dá conta de que a Comisión de Agricultura e medio ambiente, por seis
votos a favor, acordou propoñerlle ó pleno que aprobe a moción transcrita, e que a concelleira do
BNG dixo nesa sesión que espoñería a súa postura ante o pleno.----------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o contratista está tendo que leva-lo lixo a SOGAMA, e que
ademais lle aumentaron moito o volume de recollida e o número de contedores; pensa que
cómpre aumenta-lo prezo do contrato, porque a máis traballo corresponde tamén máis custo. Di
tamén que houbo que comezar a leva-lo lixo a Cerceda para que se puidese clausura-lo vertedei-
ro do concello, que era algo moi necesario, e mesmo houbo que alugar un camión compactador.
Manifesta que o estudio económico para calibrar ata onde había que aumenta-lo prezo do contra-
to foi feito conxuntamente polo secretario do concello e polo contratista, e que cómpre subi-lo
prezo con efectos retroactivos desde xuño, porque foi nese mes cando se comezou a leva-lo lixo
á planta de SOGAMA.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que esta situación é consecuencia dunha falta de plani-
ficación na recollida de lixo. Fai constar que non se opón ó aumento de prezo, pero en contrapar-
tida debe de haber unha mellora de condicións na recollida. Di que, debido a que a culpa desta
situación é do concello, por facer unha mala planificación neste tema, a postura do seu grupo será
a abstención.------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que xa dixo noutro pleno que o Sr. Mirás non tiña por que
se-la cabeza de turco da recollida de lixo, que xa tivo problemas co aumento do IPC do contra-
to, que non se lle pagou durante anos e ó final houbo que aboarlle xuntos case tres millóns de
pesetas, e agora, desde xuño, está levando o lixo a Cerceda, o que lle supón un aumento de
gastos; opina que non se pode permitir que ese señor se endebede por culpa do concello, e di que
por este motivo o seu grupo apoiará a moción da Alcaldía.-----------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén catorce votos a favor e as abstencións do Sr.
Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, polo que resulta aprobada.

4.- CONTRATACIÓN COOPERATIVA GARDERÍA.- A continuación dáse conta do
expediente que se tramita para contratación do servicio de xestión da gardería infantil deste con-
cello, o Sr. Secretario manifesta que se presentaron dúas proposicións, subscritas por
"Amiguiños de Teo" e "Proxecto Parchís", as cales considera a mesa de contratación que están
empatadas en canto a méritos, e que a Comisión de Educación e cultura, por catro votos,
propónlle ó pleno que acorde contratarlle o servicio á primeira delas e facendo constar os Sres.
Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez que espoñerían a súa postura ante o
pleno.------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pregunta se algunha das persoas integrantes desa cooperativa é
titular dalgunha gardería privada en Teo, o Sr. Secretario respóndelle que cre que non, pero que
non pode aseguralo, e o Sr. Alcalde manifesta que non é policía, polo que o seu labor non é
andar investigando as actividades doutras persoas, senón que ten que limitarse a ver se a docu-
mentación presentada é correcta; o Sr. Noriega opina que se se dá o caso que acaba de preguntar
estará habendo un conflicto de intereses nesa persoa, á cal lle convirá que a gardería municipal
non funcione ben para que medre o seu negocio privado. Opina que, segundo a oferta
presentada, o funcionamento da gardería non é viable, o que ocasionará que funcione mal ou
mesmo teña que pechar por non ser rendible; e que cre que a oferta presentada non está ben
calculada porque se fixeron os cómputos baixo o suposto dunha ocupación do 100%, cando as
previsións reais de ocupación son do 50%. Pide que se mire se os integrantes da cooperativa
"Amiguiños de Teo" son titulares dalgunha gardería privada neste concello, e di que de ser así
non sabe se non haberá
incompatibilidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------



O Sr. Parajó Liñares manifesta que estudiou este asunto con lupa, e que un dos licitadores
pon os prezos que estipula o prego de condicións e o outro aínda os rebaixa; pensa que, se a
primeira non é viable, menos aínda o será a segunda. Opina que este asunto se levou tarde e mal,
e por iso vai haber poucos nenos que se matriculen nesta gardería, xa que os foron levando a
outras. En canto á documentación presentada polos licitadores, di que un deles aporta máis có
coutro, e ademais está xa constituído en cooperativa, mentres o outro só ten o compromiso de
constituírse. Manifesta tamén que consultou este tema, e cre que os prezos andan moi raspados;
pide que o equipo de goberno tome as medidas correctoras que correspondan e que vixíe este
tema.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez reitera a súa proposta de que sexa o concello quen xestione a
gardería directamente e de que reduza as taxas.-------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares móstrase partidario de que a gardería comece a funcionar canto
antes, sen dar máis voltas.--------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que a postura do equipo de goberno é levar adiante este tema xa,
e é partidario de contratarlle o servicio á cooperativa "Amiguiños de Teo", porque, se esta non
pode levar adiante o servicio por ter uns prezos demasiado baixos, a outra aínda poderá
menos.---

O pleno do concello, por dez votos a favor, os votos en contra do Sr. Noriega Sánchez e
as Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e as abstencións dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías e Hombre Eiras e da Sra. Blanco Fernández, sendo o número legal e o de asisten-
tes o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------------------

1º.-Contratarlle á cooperativa "Amiguiños de Teo" o servicio de xestión da escola infantil
municipal (gardería infantil) dos Tilos, consonte as condicións estipuladas no prego de condi-
cións que consta no expediente, debendo rexe-los prezos seguintes:------------------------------------

- Matrícula: 5.000 pts. anuais. Caso de que se matriculen dous ou máis irmáns,  aboarase
o 100% da matrícula polo primeiro deles, o 50% polo segundo e o 25% polo terceiro e seguintes.

- Taxas: De 6 a 8 horas diarias, 13.000 pts/mes; de 3 a 5 horas diarias, 8.000 pts/mes, 2
horas diarias 5.000 pts/mes. Cada hora complementaria, a razón de 500 pts.--------------------------

- Comedor: almorzo, 2.000 pts/mes; xantar, 7.500 pts/mes; merenda, 2.000 pts/mes. Días
soltos: almorzo, 200 pts/día; xantar, 550 pts/día; merenda, 200 pts/día.--------------------------------

- Exencións no pago da matrícula segundo ingresos familiares:---------------------------------

100%035.000 pts/mes

  75%  25%30.000 pts/mes

  50%  50%25.000 pts/mes

  25%  75%15.000 pts/mes

0100%10.000 pts/mes

PAGOEXENCIÓNRENDA PER CÁPITA

- Canon: 0 pts.-------------------------------------------------------------------------------------------
2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do

expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ESTUDIOS DE DETALLE .--------------------------------------------------------------------

a) A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de "Hnos. Lago
Ríos, S.L.", redactado polo arquitecto D. Sergio Lucio Paniccia, comprensivo dun terreo situado
en Cacheiras, de 1.814,18 m2 de superficie neta, clasificados 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 27-05-99 e no D.O.G. nº 104, de 02-06-99, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde informa de que neste estudio de detalle o promotor non tiña terreos para fa-
ce-las cesións municipais, polo que non proxecto de compensación cédelle ó concello un terreo
situado nas inmediacións do cemiterio de Cacheiras.------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que quere formular unha protesta formal, xa que na
sesión da Comisión de urbanismo, obras e servicios solicitou a presencia do técnico municipal
para que lle resolvese unhas dúbidas e este non se puido persoar porque non estaba no concello.
O Sr. Alcalde respóndelle que xa constaba no expediente o informe do técnico, e que este non
ten por que estar presente na sesión da Comisión, xa que os concelleiros poden examina-lo
expedien- te, que contén ademais o proxecto da obra, e despois, en horario de traballo, acudir ó
departa- mento técnico e consultar co aparellador todo o que queira. O Sr. Noriega manifesta que
ese promotor pedíu licencia só para movemento de terras e está construíndo un muro de contén,
e o Sr. Secretario respóndelle que viñeron ó concello o promotor e o veciño do lado e dixeron
que se vían obrigados a construír con urxencia un muro porque a choiva derrubaba e arrastraba a
terra.--

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo votará en contra neste asunto porque non
está de acordo co aumento de edificabilidade que se lle dá a esa obra a cambio dun terreo onda o
cemiterio de Cacheiras; que se ve que os promotores non aumentan só o que lles permiten, senón
moito máis; que deberían comprobarse as obras e non se fai. O Sr. Alcalde respóndelle que esa
comprobación corresponde ó momento de outorgamento da cédula de habitabilidade. O Sr.
Parajó Liñares manifesta que as obras non teñen os carteis informativos que deberían ter, e cre
que no caso deste estudio de detalle estase permitindo un aumento de edificabilidade que non é
legal. O Sr. Alcalde respóndelle que si é legal, posto que este caso está contemplado nas Normas
subsidiarias, e o Sr. Parajó di que está contemplado non individualmente, senón colectivamente.-

O pleno do concello, por dez votos a favor os votos en contra dos Sres.Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Tallón Mesías e Hombre Eiras e das Sras. Bugallo Rodríguez, Ameiro Rodríguez
e Blanco Fernández, sendo o número legal e de asistentes o de dezasete, acorda:---------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "Hnos. Lago Ríos,
S.L.", así como o proxecto de compensación unido a este.------------------------------------------------

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 D. José Ces
Canle, en representación de "Promociones Gallegas, S.A.", redactado polo arquitecto D. Ignacio
Hermo Túñez, comprensivo dun terreo situado en Cacheiras, de seis mil novecentos noventa e
nove metros cadrados, de superficie neta, clasificados 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 22-06-99 e no D.O.G. nº 122, de 28-06-99, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que os estudios de detalle que se traen hoxe ó pleno
están enmarcados dentro dun sistema de urbanismo salvaxe en Cacheiras; que o Sr. Alcalde
mostrou en diversos medios de comunicación a súa preocupación sobre este tema, e sen
embargo favoréceo. Di que hai alarma social pola construcción en Cacheiras, que cada vez saen
máis artigos nos periódicos e que a xente di que esa zona se vai converter noutro Milladoiro.



Anuncia que o seu grupo votará en contra da aprobación deste estudio de
detalle.-------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que leu un artigo periodístico sobre este asunto, do que se
saca a conclusión de que os promotores e demais pensan soamente en enriquecerse. Anuncia que
o seu grupo votará en contra da aprobación deste estudio de detalle, porque non está de acordo
co que se está facendo en Cacheiras e porque a normativa non se aplica igual para
todos.--------------

O pleno do concello, por dez votos a favor os votos en contra dos Sres.Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Tallón Mesías e Hombre Eiras e das Sras. Bugallo Rodríguez, Ameiro Rodríguez
e Blanco Fernández, sendo o número legal e de asistentes o de dezasete, acorda:---------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por D. José Ces Canle en
representación de "Promociones Gallegas, S.A.", así como o proxecto de compensación unido a
este.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

c) A continuación dáse conta da modificación de estudio de detalle tramitado a instancia
de "UNEDA 2000, S.L.", redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro Alonso, comprensivo
dun terreo situado en Montouto-Cacheiras, de 12.990,20 metros cadrados de superficie neta,
clasificados 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 22-06-99 e no D.O.G. nº 122, de 28-06-99, sen que se
presentase ningunha reclamación na súa contra.------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que no estudio de detalle tramitado por "Uneda 2000" para esa
finca se contemplaba en principio un edificio moi longo, que agora se pretende dividir en varios
bloques, e que segundo o arquitecto técnico o promotor nin siquera tiña que presentar un
segundo
proxecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o seu grupo votará en contra neste asunto, e pídelle
ó Sr. Alcalde que dea a súa opinión; este respóndelle que o equipo de goberno está a favor da
aprobación da modificación do estudio de detalle.---------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo vai apoia-la aprobación deste asunto,
porque tamén votou a favor da aprobación do estudio de detalle que se tramitou en principio.-----

O pleno do concello, por catorce votos a favor e os votos en contra do Sr. Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal e o de
asistentes de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aproba-la modificación de estudio de detalle da parcela citada, promovido por
"UNEDA 2000, S.L.".-------------------------------------------------------------------------------------------

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

d) A continuación dáse conta do estudio de detalle tramitado a instancia de "Vilares Lugo,
S.L.", redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, comprensivo das fincas números
437, 438-1 e 438-2 de Cacheiras, situadas en Feros, de 3.820,67 m2 de superficie neta total,
clasificados 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 07-05-99 e no D.O.G. nº 90, de 12-05-99, sen que se pre-
sentase ningunha reclamación na súa contra.----------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non intervirá no debate deste asunto e que o seu
grupo votará en contra da aprobación deste estudio de detalle.-------------------------------------------



O Sr. Parajó Liñares manifesta que, polo que sabe, "Vilares Lugo, S.L." ten ata agora só
unha obra en Cacheiras, xa case rematada; di que na sesión de 31-08-99 se lle concedeu a esa
empresa unha licencia de obras, e pregunta se é a mesma que el di, que está a punto de terminar
de facerse. O Sr. Secretario respóndelle que cre que non, que a licencia foi para un supermercado.
Pregunta se esas obras non teñen nada que ver co estudio de detalle que se trae a este pleno, e o
Sr. Secretario respóndelle que non.---------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pregunta a edificabilidade das parcelas deste estudio de detalle, e o
Sr. Secretario respóndelle que 3.143 m2.------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor os votos en contra dos Sres.Noriega Sánchez,
Parajó Liñares, Tallón Mesías e Hombre Eiras e das Sras. Bugallo Rodríguez, Ameiro Rodríguez
e Blanco Fernández, sendo o número legal e de asistentes o de dezasete, acorda:---------------------

1º.- Aproba-lo estudio de detalle da parcela citada, promovido por "Vilares Lugo, S.L.",
así como o proxecto de compensación unido a este.--------------------------------------------------------

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

6.- ACTIVIDADES MOLESTAS .-  Dada conta do expediente que se tramita a instancia
de D. José Manuel Corbelle Calviño para a instalación dunha nave para taller mecánico en
Campos-Teo, o Sr. Secretario manifesta que houbo un erro de apreciación na sesión da Comisión
informativa e que non se trata dunha legalización, senón dunha nave nova que se pretende cons-
truír ó lado doutra existente.-----------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde propón retirar este asunto da orde do día, e o pleno do concello acorda una-
nimemente acepta-la proposta da Alcaldía e deixar este asunto sobre a mesa para o seu exame e
aprobación, se procede, nunha próxima sesión.-------------------------------------------------------------

7.- CREACIÓN PARADA EUROTAXI .- Seguidamente dáse conta do expediente que
se tramita para creación dunha parada de taxi especialmente axeitado para transporte de persoas
minusválidas (eurotaxi), manifestando o Sr. Alcalde que se comezou o expediente porque o soli-
citou un veciño interesado en obter esta licencia; que o equipo de goberno pensou que sería bo
contar cun taxi destas características no concello, e que considerou que debía facerse con tódalas
da lei, polo que cómpre que o pleno acorde a creación da licencia.--------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o seu grupo está de acordo coa creación desta
parada, pero que das quince licencias de taxi que ten o concello hai oito vacantes, polo que con-
sidera preferible saca-las oito a concurso e que ese veciño opte a unha delas; o Sr. Alcalde res-
póndelle que a postura do equipo de goberno é crear primeiro esta, e despois, máis adiante, sacar
a concurso tódalas licencias vacantes, xa que o eurotaxi ten unhas características distintas ós
vehículos que se adoitan usar como taxis.-------------------------------------------------------------------

 O Sr. Parajó Liñares manifesta que xa dixo na sesión da Comisión informativa que hai
varias licencias de taxi vacantes, e que sabe de xente dos Tilos que ten que chamar un taxi doutro
lado porque o que hai alí está facendo un servicio cando o chama; di tamén que non ve lóxico
darlle preferencia para a adxudicación da licencia de eurotaxi ós conductores asalariados dos titu-
lares de licencias que presten servicio con plena e exclusiva dedicación, e o Sr. Secretario res-
póndelle que nese punto non hai nada que facer, porque a lei dio así. O Sr. Parajó manifesta que
tampouco ve lóxico que non haxa un taxi na Ramallosa, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso se
solucionará cando se saquen a concurso as licencias vacantes.-------------------------------------------

O Sr. Noriega Romaguera manifesta que o seu grupo non se opón á creación da licencia
de eurotaxi, e pregunta polas taxas dela; o Sr. Secretario respóndelle que preguntou por elas e
aínda non lle responderon, e que en canto as saiba poñeráas en coñecemento dos concelleiros.----



O pleno do concello, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------------
1º.- Crear unha parada de autoturismo especialmente adaptado para transporte de minus-

válidos (eurotaxi) neste concello.-----------------------------------------------------------------------------
2º.- Facultar ó seu Alcalde-Presidente, D. Armando U. Blanco Martínez, para continua-

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

Antes de entrar no tuno de rogos e preguntas. o Sr. Alcalde pregunta se algún dos conce-
lleiros ten algún asunto urxente que queira pedir se inclúa na orde do día.-----------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pide se declare de urxencia e se inclúa na orde do día da sesión a
adopción de acordo en virtude do cal se distribúa en tódalas parroquias do concello información
sobre a traída municipal de augas, e o Sr. Alcalde respóndelle que iso sería un rogo a formular no
punto seguinte e que non o considera tan urxente como para incluílo agora na orde do día; que se
informará ós veciños sobre este tema cando estea feito o cadrante das obras. O Sr. Noriega dille
que ignoraba que aínda non estivese feito o cadrante das obras, e que o que solicita non é un
rogo, senón a adopción dun acordo sobre elaboración de documentos no concello a fin de
aumen- ta-la transparencia da
xestión.----------------------------------------------------------------------------------

8.- ROGOS  E PREGUNTAS .- No turno de rogos e preguntas, toma a palabra en primei-
ro lugar a Sra. Bugallo Rodríguez, e manifesta que quere efectuar un rogo sobre unha situación
que se deu no concello, para que non volva a ocorrer, en relación coa convocatoria do INSERSO
para viaxes da terceira idade; manifesta que os interesados tiñan que cubrir un impreso antes do
15 de abril, e por non ser informados agora non poden asistir ás excursións dese organismo, e di
que é triste que se intente compensalos cunha viaxe a Oporto. Manifesta que noutros concellos
se publicaron bandos e mesmo anuncios no periódico, e en Teo non se deu ningunha
información. O Sr. Alcalde respóndelle que esa información non se lle puido dar ós veciños
porque non chegou ó concello, e que da viaxe a Oporto o concello só ten que paga-los
autobuses, xa que se trata dun intercambio, e despois haberá que paga-lo xantar cando veñan os
portugueses a Teo. A Sra. Bugallo manifesta que, se non chegou a información ó concello, non
comprende como fami- liares de concelleiros solicitaron e teñen concedidas viaxes do INSERSO
neste ano.-----------------

Toma a palabra o Sr. Noriega Sánchez, e pregunta que criterio se seguirá para a adxudi-
cación de subvencións; o Sr. Alcalde respóndelle que o mesmo que se seguíu ata agora.------------

A Sra. Bugallo Rodríguez pide haxa unha maior planificación e información nas obras, e
que se tomen as medidas para que todas elas anuncien nun letreiro a denominación da obra, o
nome do promotor e do arquitecto, e as datas de comezo e de finalización; opina que este é o
criterio mínimo de funcionamento en canto a urbanismo que seguen tódolos concellos. O Sr.
Alcalde respóndelle que cre que non é obrigatoria a colocación do cartel ó que alude a Sra.
Bugallo, pero que mirará este tema.---------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pregunta cando se retirarán os postes da estrada de Vilar de Calo,
que resultan moi perigosos para o tráfico, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre que neste momento
xa os quitaron.----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Ameiro Rodríguez pregunta pola construcción do acceso dos Tilos á estrada
C-541, e o Sr. Alcalde respóndelle que o arquitecto técnico do concello mantivo unha reunión
con persoal da CPTOPV, e que cre que se vai facer unha rotonda por debaixo da estrada, pare-
cida á existente onda Hipercor; a Sra. Amieiro pregunta se se fará á altura do acceso principal ós
Tilos, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre que se construirá máis arriba a fin de dar servicio tamén
á urbanización "Parque Montouto".-------------------------------------------------------------------

A Sra. Bugallo Rodríguez pide que se retiren os indicadores antigos que están ó lado dos
novos que se colocaron recentemente, xa que moitos están oxidados e caendo e ofrecen perigo;
pensa que non se teñen retirado por falta de planificación, xa que os podían quitar os mesmos
que foron colocando os novos. O Sr. Alcalde respóndelle que os novos aínda non están todos



postos e que foron colocados non por obreiros do concello, senón por persoal da empresa que os
subministrou, a quen non se lle pode esixir que quite os outros.-----------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non comprende como o Sr. Alcalde pode poñe-lo
reloxo nos tempos de intervención para que os concelleiros cumpran o regulamento orgánico, e
sen embargo el incúmpreo no prazo de remisión dos borradores das actas; o Sr. Secretario
respóndelle que ese retraso foi debido a que o persoal estivo de vacacións e a persoa que redac-
ta as actas da comisión de goberno está de baixa, polo que non houbo quen as puidese facer.------

Toma seguidamente a palabra o Sr. Parajó Liñares, e:--------------------------------------------
1) Pregunta sobre a instalación de antenas de telefonía, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre

que hai dúas empresas que teñen orde de paralización. O Sr. Parajó Liñares pregunta se se
levarán os expedientes ó xulgado, e o Sr. Alcalde respóndelle que cre que de momento non, que
pensa que están en proceso de petición de permiso a Estructuras Agrarias, por estar en zona de
concentración parcelaria.---------------------------------------------------------------------------------------

2) Pregunta se se levou ó xulgado o tema da finca dos Verxeles, manifestando que o con-
cello pode perder esa finca, que xa está construída; o Sr. Alcalde respóndelle que se lle pasou o
expediente ó equipo xurídico e que non sabe como está o tema neste momento. O Sr. Parajó
pregunta se é o Sr. Martín Gómez quen o leva, e o Sr. Secretario respóndelle que si. O Sr. Parajó
pídelle ó Sr. Secretario que tome nota e o informe deste tema, e este respóndelle que lle dará
datos na próxima semana.--------------------------------------------------------------------------------------

3) Pregunta que é a fundación Paideia, e o Sr. Secretario respóndelle que é unha funda-
ción que manda un becario ó concello, o cal, segundo ten entendido, leva o tema do voluntariado
social e o dos obxectores de conciencia. O Sr. Parajó Liñares manifesta que viu nunha acta de
sesión da comisión de goberno a aprobación da prórroga do convenio con esa entidade, e o Sr.
Alcalde respóndelle que efectivamente hai un convenio asinado, en virtude do cal o concello lle
aboa unha cantidade a Paideia e esta fundación pon o resto dos cartos e lle paga ó becario que lle
manda ó concello. O Sr. Parajó pregunta quen é ese becario, e o Sr. Secretario respóndelle que é
unha rapaza que non é de Teo, e que antes dela xa houbo outros dous becarios.----------------------

4) Maniféstase de acordo en que se lle dean subvencións ás asociacións do concello, para
que así teñan cartos para desenvolver actividades, pero non ve lóxico que se lle dea anticipos da
subvención anual a unhas asociacións e non a outras, e o Sr. Alcalde respóndelle que se lles dan
anticipos ás asociacións que os piden. O Sr. Parajó di que algunhas asociacións ignoran que po-
den pedir cartos a conta; pide que se regule este tema e que se informe ás asociacións a primeiros
de ano cantos cartos se lles van dar, a fin de saiban con que cantidade contan para face-las súas
programacións anuais.------------------------------------------------------------------------------------------

5) Manifesta que nos acordos de aprobación de facturas pola comisión de goberno, as de
pago de obras veñen a veces desglosadas por tramos, e pregunta se non se poderían especificar
máis a onde corresponden; o Sr. Alcalde respóndelle que unha acta é un extracto do tratado na
sesión, e que se queren máis datos poden consulta-las facturas. O Sr. Parajó Liñares pide que as
actas da comisión de goberno recollan con máis detalle este tema, e o Sr. Alcalde reitéralle que
poden toma-los datos das facturas, que están á súa disposición.------------------------------------------

f) En canto ó abastecemento de augas, manifesta que hai zonas abandoadas, e pide que se
asfalten as gabias que se fixeron por mor destas obras, xa que hai tramos de vías públicas en moi
mal estado porque non se arranxaron despois de pasa-los tubos. O Sr. Alcalde respóndelle que
algunhas empresas ofertan a construcción de tramos de alcantarillado de forma gratuíta, pero a
reposición ten que facela o concello, e o Sr. Parajó Liñares dille que non é ese o tema, que el está
a falar das obras de abastecemento de auga que fai o concello. O Sr. Alcalde respóndelle que
moitas veces déixanse as gabias sen asfaltar unha tempada para que repise o chan, porque se non
o asfaltado queda mal, e neste tempo as choivas arrastran a terra e nótanse máis os baches.--------



g) Pregunta se xa están vendidas as fincas de San Sadurniño, e o Sr. Alcalde respóndelle
que si, que xa se asinaron ante notario os documentos de tódalas fincas menos dunha, un caso
no que o comprador tiña algún problema; o Sr. Parajó pregunta se se trata dunha finca na que
non lle deixan edificar, e o Sr. Alcalde respóndelle que non sabe nada
diso.------------------------------------

O S. Alcalde manifesta que rematou o tempo de intervención do PSOE, segundo o
regula- mento orgánico, e o Sr. Hombre Eiras di que segundo o regulamento citado cada partido
político ten un tempo de dez minutos para intervir en rogos e preguntas, e que efectivamente
transcorreu ese tempo, pero estima que había que descontar del os minutos que empregou o Sr.
Alcalde en responder, xa que ese non é tempo de intervención da oposición, senón do equipo de
goberno. O Sr. Parajó Liñares dille ó Alcalde que polas boas poden chegar a moitos sitios, pero
que polas malas non o fastidia nin seu
pai.-------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez 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 DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 13 DE OUTUBRO  DE 1999.--------------------------------

Na casa do concello de Teo, a trece
de outubro de mil novecentos noventa e
nove.-------

Sendo as dez horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Mar-
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con 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 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 distribuí-
do coa convocatoria da actual.--------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que
non sabe se este pleno foi convocado legalmente, xa que non está seguro de que o sábado sexa
día hábil para estes efectos. Di tamén que se as convocatorias do pleno se reparten o venres pola
tarde, o sábado pola mañá tería que haber algún funcionario nas oficinas municipais para que lle
facilitase os expedientes incluídos na orde do día, pero que o sábado estivo no concello pola
mañá e o Sr. Secretario saíra cos policías locais, polo que non puido ve-los expedientes; o Sr.
Secretario respóndelle que efectivamente o sábado tivo que saír, pero que os funcionarios saben
onde queda a chave da secretaría e ademais os expe- dientes quedan a disposición dos
concelleiros.--------------------------------------------------------------

En canto ó borrador da acta, o Sr. Parajó Liñares manifesta que no punto 5 (folla 5),
figura a frase "pedindo día e hora por escrito, e poden ir velas na data e horario que lle fixe a
Alcaldía", que debe ser eliminada da acta, posto que o Sr. Alcalde só dixo que "as facturas están
á súa disposición nas oficinas municipais". O Sr. Alcalde respóndelle que o Sr. Parajó sabe que
ten que pedir día e hora para examina-la documentación que queira ver, xa que así o detemina o
regulamento municipal. O Sr. Parajó Liñares dille que efectivamente sabe que os concelleiros
teñen que pedir día e hora para ve-los documentos que queiran, excepto que se trate de membros
da corporación que pertenzan á comisión informativa a que atinxa a documentación que queiran
examinar (o Sr. Alcalde respóndelle que ese é o criterio do Sr. Parajó, e este dille que non é o seu
criterio, senón o que di o regulamento orgánico, un regulamento que o Sr. Alcalde encargou
redactar e que lle custou 280.000 pts. ós veciños de Teo, e que o Sr. Alcalde demostra
descoñecer. O Sr. Alcalde respóndelle que o regulamento orgánico non custou nada, o Sr. Parajó
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pregúntalle ó Sr. Secretario e este di que efectivamente se pagaron 280.000 pts. a un técnico
xurídico pola redacción do regulamento orgánico municipal), pero que o Sr. Alcalde non dixo no
pleno nada de pedir día e hora, polo que hai que retirar da acta ese engadido.-------------------------

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.- FESTIVOS LOCAIS  2000.- Seguidamente dáse conta do expediente que se tramita
en virtude de escrito nº 14.006, de 16-9-99, da delegación provincial da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais, para determinación dos dous días que terán carácter de festivos
locais retribuídos e non recuperables no ano 2000.---------------------------------------------------------

Visto o dictame da Comisión de Réxime interno e persoal, o pleno do concello, por una-
nimidade, acorda declarar festas locais deste concello para o ano 2000 os días sete de marzo
(martes de Antroido) e un de xuño (festividade da Ascensión).------------------------------------------

Debendo fixar un terceiro día, para suplencia, sinálase a estes efectos o día 24 de abril
(luns de Pascua).-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- CONVENIO MAHÍA.- O Sr. Alcalde manifesta que deixa este asunto sobre a mesa
ata un próximo pleno, porque despois de ter lugar a sesión da Comisión informativa apareceu un
informe que non estaba moi claro, e tamén porque se vai intentar meter xunto todo o que se
poida da delimitación do solo SAU-4, plan parcial co convenio, proxecto de urbanización e bases
de actuación. O Sr. Parajó Liñares manifesta que xa na sesión da Comisión informativa se falou
de que era mellor levalo
xunto.------------------------------------------------------------------------------------

4.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS .--------------------------------------

a) Examinado o expediente promovido por D. FRANCISCO JAVIER CORBELLE
SUÁREZ en virtude de instancia nº 774 de data 16-04-99, solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento de UNHA NAVE NOVA PARA TALLER MECÁNICO,
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 16-04-1999.------------------------------------------------------

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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pregunta a clasificación do solo onde se pretende construí-la nave,
e o Sr. Secretario respóndelle que carece dese dato, posto que non figura nin no proxecto nin no
informe técnico. O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non dubida do técnico municipal, pero



que lle gustaría coñecer máis datos, e pide conste a protesta formal do seu grupo polo feito de
que o aparellador do concello non poida asistir ás sesións da Comisión informativa para que se
lle poidan preguntar a el.----------------------------------------------------------------------------------------

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

Francisco Javier Corbelle Suárez para a instalación de nave nova para taller mecánico no lugar de
Campos, parroquia de Teo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescri-
cións 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 Dª MARÍA ISABEL SOBRINO FAYA en
virtude de instancia nº 1478 de data 07-07-99, 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 .07-07-1999------------------------------------------------------

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 Isabel Sobrino Faya para a instalación de depósito aéreo de 2450 litros de propano no lugar
de Cepeda, 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.-------------------------------------------------

c) Examinado o expediente promovido por REPSOL BUTANO, S.A. en virtude de
instancia nº 933 de data 04-05-99, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e
funcionamento de UN DEPÓSITO FIXO DE PROPANO DE 4.880 LITROS, 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 04-05-1999.------------------------------------------------------

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

REPSOL BUTANO, S.A. para a instalación de depósito fixo de propano de 4.880 litros para
alimentar vintedúas vivendas no lugar de Cacheiras, 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.-------------------------------------------------

5.- FINANCIACIÓN PLAN ADICIONAL Ó POS-1999.- A continuación dáse conta
do expediente que se tramita para aceptación do financiamento da obra "Afirmado e ampliación
da pista de Loureiro", incluída no Plan Complementario coas baixas de licitación das obras do
Plan Base, manifestando o Sr. Alcalde que, debido a que as baixas na licitación das obras do
POS-99 ascenderon só a 2.026.313 pts. na aportación do M.A.P. + Deputación e que o presupos-
to da obra incluída no Plan Complementario é de 4.995.000 pts., o pleno debe, se o considera
conveniente, acordar fixa-la aportación municipal para a citada obra na cantidade de 2.968.687
pts., que é a diferencia entre o custo da obra e a aportación do M.A.P. e da Deputación.------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o seu grupo cre que esa obra é urxente, polo que a
súa postura é aproba-lo financiamento proposto e que se comece canto antes a
facela.---------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo está a favor de que se realice esa obra, e
tamén de que se arranxen outras pistas que están intransitables; di que votará a favor neste tema.-

O pleno do concello, por unanimidade, acorda fixa-la aportación municipal para a obra
"Afirmado e ampliación da pista de Loureiro", incluída no Plan Complementario ó POS-1999 na
cantidade de dous millóns novecentas sesenta e oito mil seiscentas oitenta e sete pesetas.----------

6.- CONTRATACIÓN RECOLLIDA  R.S.U.- A continuación dáse conta do expediente
que se tramita para a contratación da recollida de residuos sólidos urbanos deste concello, mani-
festando o Sr. Secretario que se presentaron seis empresas, que ofertaron os precios que se indi-
can e ás que a mesa de contratación puntuou como tamén se relaciona:--------------------------------

1) "Fomento de Construcciones y Contratas", que oferta un prezo de 48.904.222 pts. e
obtivo 50,5 puntos.----------------------------------------------------------------------------------------------

2) GESECO, que oferta un prezo de 45.070.430 pts. e obtivo 70 puntos.---------------------
3) "Guerra-Sobredo", que oferta un prezo de 45.999.000 pts. e obtivo 63,5 puntos.---------



4) "Celta Prix S.L.-TEDMEC", que oferta un prezo de 49.346.720 pts e obtivo 65 puntos.
5) "Congalle, S.L.-ESCOR, S.L.", que oferta un prezo de 48.870.088 pts. e obtivo 55

puntos, e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) URBASER, que oferta un prezo de 47.420.111 pts. e obtivo 52,5 puntos.-----------------
Manifesta tamén o Sr. Secretario que a mesa de contratación propón que se lle adxudique

o servicio á empresa GESECO, por se-la que ofertou mellor prezo e a que obtivo máis puntua-
ción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pide que algún membro do seu grupo político estea presente en
futuras aperturas de plicas, xa que na anterior contratación se lle dixo que ía formar parte da pró-
xima mesa que se formase e non se lle avisou, o que xerou malestar entre os concelleiros do
BNG, e que hoxe viñeron ás 9 da mañá para examina-lo expediente e non puideron velo, porque
o Secretario estaba reunido. O Sr. Alcalde respóndelle que non é obrigatorio que un membro da
oposición forme parte da mesa de contratación, que se fai por cortesía, e que para esta apertura
de plicas se avisou ó Sr. Parajó, e o Sr. Noriega pídelle que estenda esa cortesía tamén ó seu
grupo. Segue dicindo o Sr. Noriega Sánchez que xa noutro pleno criticou a contratación da
recollida de R.S.U. porque é unha carga económica importante para o concello, xa que ascende a
máis de 45 millóns de pesetas sen conta-lo que cobra SOGAMA, ademais de incluír temas alleos
á propia recollida, como é a xardinería, polo que o seu grupo votará en contra neste
asunto.------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o Sr. Noriega ten razón en pedir que alguén do seu
grupo forme parte da mesa de contratación, xa que se quedou en que estarían, por turno, unha
vez cada un dos grupos da oposición. Pensa que se levou correctamente a contratación deste
servicio, pero que as bases están feitas un pouco á lixeira e quizais veñan despois problemas,
porque non cre que sexa fácil rescindi-lo contrato se é necesario facelo. Di tamén que quizais
cando SOGA- MA abra a planta da Sionlla baixe o custo, pois xa non haberá que traslada-lo lixo
a Cerceda. Manifesta que o outro día o Alcalde de Ames lle pedíu ó de Santiago que deixase ós
concellos limítrofes leva-lo lixo ó vertedeiro desa cidade a cambio do acordo de face-la pista
Figuei- ras-Vidán-Milladoiro-Galanas-Balcaide, na que o concello de Santiago ten interese. O Sr.
Alcal- de respóndelle que xa estivo en negociacións co concello de Santiago para ver se se podía
leva-lo lixo alí, e o que se podía facer era recollerlle os residuais da zona de Santa Lucía na
depuradora dos Tilos a cambio de verter en Santiago os R.S.U. de Teo, pero había problemas, xa
que hai un acordo plenario do concello de Santiago no que se prohíbe recolle-lo lixo doutros
concellos; que había un preconvenio con Santiago, pero este concello cobraba máis por kg. de
lixo que SOGA- MA (o Sr. Secretario informa de que cobraban 300 pts/kg), e que ó final, gracias
a que o Sr. Parajó estaba en contra, estas negociacións quedaron en nada. O Sr. Parajó manifesta
que se opuxo porque a depuradora dos Tilos non estaba dimensionada para recoller todo Santa
Lucía, e o Sr. Alcalde respóndelle que a depuradora dos Tilos está sobredimensionada para os
residuais desa urbanización, polo que podía recoller tamén Santa Lucía, pero que ademais había
un conve- nio para ampliala, de ser necesario, mediante aportacións doutros entes públicos, e de
non poder ser así, pagando a medias os concellos de Santiago e Teo. O Sr. Parajó manifesta que
o seu grupo votará a favor neste asunto, porque ve correcta a tramitación do
expediente.--------------------------

O Sr. Noriega Sánchez opina que as bases que rexen este concurso son perigosas, que o
tempo de duración do contrato é demasiado longo, que non está claro o tema das multas e que
non separa a xardinería da recollida de lixo, por todo o cal son lesivas para o concello.-------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que GESECO ofertou, como mellora, aumentar cada ano
cen contedores de lixo, que ó cabo dos dez anos fan mil contedores, e que só houbo outra



empre- sa que ofertase contedores, e só douscentos durante a vixencia do
contrato.---------------------------

O pleno do concello, por catorce votos a favor e os votos en contra do Sr. Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal e de asisten-
tes o de dezasete, acorda:---------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Contratarlle á empresa GESECO os servicios de recollida de residuos sólidos urbanos
e de xardinería no prezo de corenta e cinco millóns setenta mil catrocentas trinta pesetas anuais,
con suxeición estricta ás bases que rexen esta contratación.----------------------------------------------

2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- LESIVIDADE  ACORDO  CESIÓN FINCA Ó PADROADO  DO CEMITERIO
DE LUOU .- Seguidamente dáse conta do expediente que se tramita para declaración de lesivida-
de do acordo plenario de 29-12-95 de cesión ó Padroado do Cemiterio de Luou da finca "Cancela
da Granxa de Agüeiros".----------------------------------------------------------------------------------------

Lidos o informe xurídico e o dictame da Comisión informativa, que constan no
expediente, o Sr. Noriega Sánchez manifesta que "máis vale tarde que nunca" e que por fin
chegou o momento de facer xustiza co problema do cemiterio de Luou; que non se tería chegado
a estes extremos se se tivesen máis reflexos e se escoitase ós veciños da parroquia e ó concelleiro
Sr. Tallón Rego e que por sorte o acordo foi mal feito, o que permite agora declaralo lesivo para
os intereses do concello. Di que o seu grupo votará a favor neste asunto, pregúntase se non terá
un custo moi alto en caso de que haxa que pagarlle ó contratista e pide que no futuro se escoite
ós
veciños.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que xa dixo nunha ocasión que este asunto lle ía estalar
nas mans ó Alcalde, e ó mellor aínda lle estala; que na sesión da Comisión informativa creu en-
tender que o Secretario dixo que soamente había unha permuta feita, e este respóndelle que dixo
que, das leiras non cedidas en precario, a única cesión que se fixo foi a da finca do albergue. O
Sr. Parajó Liñares manifesta que o contratista reclama 36 millóns de pesetas, dos que leva cobra-
do nove, e que se hai que pagar 27 millóns é mellor deixa-la finca para o Padroado, xa que ese
terreo non vale tantos cartos. O Sr. Alcalde respóndelle que cómpre primeiro declarar lesivo o
acordo de cesión da finca, e despois leva-lo asunto ós tribunais; que se hai que pagarlle ou non ó
contratista, iso xa se verá ó seu debido tempo. O Sr. Parajó Liñares manifesta que quere varrer
dunha vez por todas este tema do cemiterio de Luou; pregunta se se poden recupera-los dous
millóns que o concello lle deu ó Padroado en concepto de subvención, e o Sr. Alcalde respónde-
lle que non cre, que eses cartos están metidos na pista que se fixo. O Sr. Parajó Liñares manifesta
que os membros do seu grupo terán liberdade de voto neste asunto.------------------------------------

A Sra. Blanco Fernández pide a palabra por unha cuestión de orde, e manifesta que a
parroquia de Luou está enfrentada por culpa do problema do cemiterio; que o pleno acordou a
cesión da finca porque había unha amizade do Alcalde co presidente do Padroado, e agora quere
declarar lesivo o acordo porque están enemizados; di que non lle parece lóxico que se pida o
apoio do pleno agora para a declaración de lesividade da cesión da finca, porque era tan lesiva
antes como agora e tería que habelo acordado antes.-------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dezaseis votos a favor e o voto en contra da Sra. Blanco Fernán-
dez, sendo o número legal e o de asistentes o de dezasete, acorda:--------------------------------------

1º.- Declarar lesivo para os intereses do concello o acordo adoptado polo pleno deste
concello na sesión celebrada o día 29 de decembro de 1995, de cesión ó Padroado do Cemiterio
de Luou da finca "Cancela da Granxa de Agüeiros", de seis mil setenta e catro metros cadrados,
consonte o art. 53 da Lei de Bases de Réxime Local e o art. 103.5 da Lei de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.---------------------------------



2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para formular demanda en nome deste
concello contra do Padroado do Cemiterio de Luou" de conformidade co establecido no art. 45.4
da Lei da Xurisdicción contencioso-administrativa.--------------------------------------------------------

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 29 DE OUTUBRO  DE 1999.--------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vinte
nove de outubro de mil novecentos noventa e nove.

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Mar-
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia dos dezasete membros que
o compoñen e que se citan na marxe, a fin de cele-
bra-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
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- INFORME DA ALCALDÍA
SOBRE ACUSACIÓN RECOLLIDA  EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- O Sr. Parajó
Liñares, á vista da convocatoria da sesión, que con-
tén este único punto, pregunta se van englobados
nel os tres puntos recollidos no escrito presentado
polos concelleiros do PSOE e do BNG en data

23-20-99 (informe do Sr. Alcalde, creación dunha comisión de investigación e información ós
veciños do concello das conclusións ás que chegue esta), e o Sr. Alcalde respóndelle que si. O Sr.
Noriega Sánchez pregunta se entón se tratarán os tres puntos anteditos, e o Sr. Alcalde
respóndelle que si, que van todos incluídos no mesmo.----------------------------------------------------

O Sr. Alcalde informa que un día o espertaron chamadas telefónicas de amigos para
dicirlle o contido dun artigo periodístico publicado en "El País"; que o descoñece todo sobre ese
tema, xa que non ten nada que ver con el, e pensa que se trata dunha campaña de desprestixio
que o afecta a nivel persoal, político, familiar e profesional; que presentou o 25-10-99 unha
denuncia sobre este tema no Xulgado nº 2 de Santiago e está a espera de que xurda algo dela, e
que recibíu unha notificación da Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para
comparecer o día 3-11-99 en dilixencias informativas; que isto é todo o que sabe dese tema e que
está a disposición da xustiza, na que cre plenamente, para que se clarifique todo este asunto.

O Sr. Parajó pide que se abra un turno de intervencións para aclaración do informe dado
polo Sr. Alcalde, xa que pensa que este pode dicir algo máis do tema.----------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que a intención do seu grupo ó solicitar que se celebrase
este pleno non é xulgar ó Sr. Alcalde, que a denuncia debe seguir o seu curso legal e que non
sairá dos seus beizos unha palabra de condena mentres non sexa condenado pola xustiza, pero
pensa que o titular da Alcaldía ten responsabilidades políticas polas que debe dar explicacións
sobre este asunto; pregunta como pode ser que a pesar de que as obras carecían de licencia, de
que a finca non era do Padroado e de que os informes de tres consultoras din que o construído aí
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non valía para nada, seguíu dándolle o seu apoio ó Sr. Piedra e ó contratista (que agora o
denuncian) sen facerlle caso ós veciños e ó seu propio concelleiro, Sr. Tallón, provocando con
isto a súa dimisión, e que despois cambie de opinión e vaia contra as súas vellas amizades. O Sr.
Alcalde respóndelle que todo o tema do cemiterio de Luou está baixo actuacións xudiciais, polo
que considera que non debe falar del, e que o Padroado do Cemiterio de Luou interpuxo os
seguintes pleitos:-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dilixencias previas (nº 315/98, no Xulgado de Instrucción nº 2 de Santiago) contra o
Alcalde, por presuntos delitos de prevaricación, acordándose o 20-7-98 o sobreseimento de
actuacións penais, e actualmente en trámite de apelación.-------------------------------------------------

- Dilixencias previas (nº 1287/98, no Xulgado de Instrucción nº 2 de Santiago) contra o
Alcalde, por presuntos delitos de prevaricación e falsedade documental, que foi acumulada ás
antes citadas, e con tramitación diferida á resolución do recurso de apelación. Actualmente en
trámite de apelación o recurso interposto contra o auto de acumulación.-------------------------------

- Dilixencias previas (nº 266/99, no Xulgado de Instrucción nº 2 de Santiago) contra o
Secretario do concello por presuntos delitos de falsedade en documentación e infidelidade na
custodia de documentos, acordándose o 20-4-99 o arquivo das dilixencias previas "ó non resultar
xustificada a perpetración de ningún delito que dese lugar á incoación das mesmas", e actualmen-
te en trámite de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------

- Autos incidentais (nº 313/98, no Xulgado de 1ª instancia e Instrucción nº 4 de Santiago)
de protección do dereito ó honor, contra o concello e "El Correo Gallego" en reclamación de
rectificación e indemnización por danos e prexuízos por suposta vulneración do dereito ó honor
a raíz dunha noticia publicada no antedito diario; rematou a tramitación do proceso xudicial e
está pendente de que se dicte
sentencia.---------------------------------------------------------------------------

- Xuízo de menor contía (nº 133/98, no Xulgado de 1ª instancia e Instrucción nº 4 de
Santiago) contra o concello, en reclamación de elevación a escritura pública de documento
privado de doazón da finca "Agüeiros", cedida polo concello para a construcción do cemiterio;
rematou a tramitación do proceso xudicial e está pendente de que se dicte sentencia.----------------

- Contencioso 020004142/98-C, sobre obtención de licencia por silencio administrativo.--
- Contencioso 020006105/98-MJ, sobre caducidade de expediente.----------------------------
- Contencioso 020006545/98-D, sobre iniciación de expediente de revisión de oficio.------
O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non entende por que o Sr. Alcalde non quere

responder ás preguntas que lle formula, xa que non lle está facendo preguntas xudiciais, senón
políticas, de posicións que tomou como Alcalde, e este respóndelle que non responderá a
pregun- tas que se lle formulen sobre un tema que está baixo actuacións do
Xulgado.-------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o seu grupo tampouco pretende xulgar ó Sr. Alcalde,
pero pensa que este non pode vir ó pleno e "escorre-lo vulto", que ten que aclarar todo o follón
que se armou a nivel nacional por unha cinta gravada que está nos tribunais e que deixou a todo
o concello como crápulas, a nivel do de Sanlúcar de Barrameda, só que aquí non se di que
houbera compra de votos, senón cobro de comisións; que dispón dunha copia da cinta, na que se
lle pide ó constructor sete millóns de pesetas a cambio de outorga-la licencia de obras do
cemiterio no prazo dun mes. O Sr. Alcalde pregúntalle se o está acusando, e o Sr. Parajó
respóndelle que non, que só lle está dicindo o que di a cinta, e que pide que se aclare; que cre o
Sr. Alcalde debe falar dunha serie de cousas que se dixeron. O Sr. Alcalde respóndelle que xa
dixo que non sabe nada do tema e que se enteirará o día 3 cando vaia ó xulgado, e o Sr. Parajó
dille que ten que darlle explicacións ó pleno; pregúntalle por que non se lle deu a licencia de
obras ó Padroado do Cemiterio de Luou e, se se haberá que paga-las obras en caso de que se
reclame a finca, e o Sr. Alcalde respóndelle que, como lle dixo ó Sr. Noriega, non vai falar diso
porque é un asunto que está no xulgado; o Sr. Parajó pregúntalle quen redactou o proxecto do
primeiro cemiterio e quen o visou e por que se lle nega ós concelleiros a posibilidade de velo
como pedíu a Sra. Blanco Fernández, e que cartos se lle deron como subvención ó Padroado, se



dous millóns ou tres e medio; o Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste momento. O Sr.
Parajó Liñares manifesta que no seu día dixo que este tema lle ía estoupar nas mans ó Alcalde,
pero este nese momento "tiña un amorío" cos Sres. Piedra e Luis Fernández e levou ós seus
concelleiros a votar o que el quixo; que o Sr. Alcalde non aclara nada agora, pero que xa o
aclarará, aínda que non quere que se averigüe nada. Recórdalle ó Sr. Alcalde que outros que se
enteiraron dalgúns asuntos pola prensa hoxe xa non gobernan, e pide a inmediata rescisión do
contrato do asesor xurídico do
concello.--------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pide que se regule o diálogo e que o Sr. Alcalde dea explicacións
políticas ás preguntas que se lle están facendo.-------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregúntalle ó Sr. Alcalde se o rexedor de Coristanco non lle fixo
ningunha insinuación sobre pago de cartos a cambio da licencia de obras do cemiterio, e este
respóndelle que o Alcalde de Coristanco chamouno e preguntoulle polo cemiterio de Luou,
como lle preguntou moita máis xente, el el díxolle que non sabía nada nin quería falar dese tema
porque é un asunto que está no xulgado. O Sr. Parajó Liñares pídelle que diga o que sabe deste
tema no aspecto político, non xurídico, e o Sr. Alcalde dille que non ten outra resposta que dar,
que se enteirou de todo isto pola prensa. O Sr. Noriega pregunta se este tema non está no
xulgado porque o Sr. Alcalde apoiou ó Sr. Piedra en contra dos veciños, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten nada que dicir. O Sr. Noriega pregúntalle por que apoiou en principio ó
Sr. Piedra, e o Sr. Alcalde respóndelle que non falará diso. O Sr. Parajó Liñares di que apoiou en
principio ó primeiro presidente do Padroado, o Sr. Luis Fernández, e despois ó Sr.
Piedra.-----------------------

En canto á creación dunha comisión de investigación, o Sr. Alcalde manifesta que o seu
grupo político está de acordo con crear unha comisión de investigación que estudie a situación
denunciada, aínda que non sabe se procede que esta determine as responsabilidades políticas, xa
que este asunto está no xulgado, e di que a proposta do equipo de goberno é que se forme a
comisión consonte o art. 14.4 do regulamento orgánico, cun tempo de existencia dun mes e co
obxecto de investigar se hai responsabilidades por parte do Alcalde.-----------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que a comisión de investigación é necesaria debido á
existencia de acusacións pola venda de licencias, que segundo se deduce da cinta gravada é unha
práctica habitual, e polo tanto o Alcalde, como outorgador das licencias, debe se-lo primeiro inte-
resado en que se forme. Pensa que a comisión debe ser paritaria, con igual número de membros
do equipo de goberno e da oposición, para que as consecuencias que obteña sexan consensua-
das, xa que doutra maneira parecería un "lavado de cara". Di que a súa proposta, de que a comi-
sión sexa paritaria e que investigue tódalas licencias de obras concedidas, parece máis
transparente. O Sr. Alcalde respóndelle que a proposta do equipo de goberno é que a comisión
investigue soamente o caso que saíu na prensa.-------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pide tamén que a comisión sexa paritaria, que inclúa tódalas obras
(mesmo os alcantarillados que ofertan os contratistas) e que o Secretario da corporación non
forme parte dela, e o Sr. Alcalde respóndelle que a proposta do equipo de goberno é formar unha
comisión proporcional, segundo determina o art. 14.4 do regulamento orgánico municipal (que
estaría formada por catro concelleiros do PP, dous do PSOE e un do BNG), da que tamén
formaría parte o Secretario do concello, sen voz nin voto, cunha vixencia dun mes e co único fin
de investiga-lo tema do cemiterio de Luou. O Sr. Parajó Liñares manifesta que o Secretario non é
un político, e o Sr. Alcalde respóndelle que esa é a proposta do PP. O Sr. Parajó Liñares mani-
festa que o feito de que o Sr. Alcalde queira ter maioría na comisión pode dar a entender que non
está tranquilo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------



O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non hai por que forma-la comisión de investigación
rexéndose polo regulamento orgánico municipal, xa que non se trata dunha comisión informati-
va, que é o que regula este, senón dunha comisión de investigación. O Sr. Secretario manifesta
que o art. 14.2 do regulamento orgánico fala das comisións especiais, e o Sr. Noriega corríxeo
dicindo que ese artigo alude ás comisións informativas especiais, que son distintas das comisións
de investigación, e manifesta que o Sr. Alcalde non debe temer que haxa paridade na comisión,
porque se consensuarían os resultados e non se podería pensar que é un simple "lavado de cara".
O Sr. Alcalde respóndelle que se non tivese a conciencia tranquila xa non aceptaría que se crea-
se esta comisión, pero quere facela consonte as regras. O Sr. Noriega dille que está xustificado
chamar a outros contratistas, porque no artigo periodístico dise ou dáse a entender que a venda
de licencias é unha práctica habitual. O Sr. Alcalde pregúntalle se o está acusando, e o Sr. Noriega
respóndelle que non, que unicamente pedíu explicacións políticas, e que quere que haxa paridade
na comisión precisamente para que as conclusións sexan creíbles para a xente.-----------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o Sr. Alcalde accede á creación da comisión de in-
vestigación, pero non accede (non accede nin a que sexa paritaria nin a que se investiguen outras
obras), e cre que se o Sr. Alcalde tivese a conciencia tranquila accedería a que a comisión fose
paritaria, sen a presencia do Secretario da corporación e para investigar tódalas obras que
quixese. O Sr. Alcalde respóndelle que ese é o criterio do Sr. Parajó, e que lle parece ben que o
espoña.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometidas a votación as dúas propostas, a presentada conxuntamente polo PSOE e o
BNG obtén os votos a favor das Sras. Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Ameiro Rodríguez
e dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez, e os votos en contra
dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar,
Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez, e a
proposta do PP obtén os votos a favor dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín
Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Ouro
Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez e os votos en contra das Sras. Blanco Fernández, Bugallo
Rodríguez e Ameiro Rodríguez e dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e
Noriega Sánchez.------------------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor e sete en contra, sendo o número legal e de
asistentes o de dezasete, acorda constituír unha comisión de investigación para clarifica-la
situación denunciada na prensa sobre a licencia de obras do Padroado do Cemiterio de Luou,
comisión que terá unha vixencia dun mes e como único fin o antedito, e que estará formada por
catro concelleiros do PP, dous do PSOE, un do BNG e o Secretario do concello, este sen voz nin
voto, debendo os portavoces dos citados partidos poñer en coñecemento da Alcaldía, no prazo
de vintecatro horas, o nome do concelleiro ou concelleiros do seu grupo político que formarán
parte da comisión de
investigación.----------------------------------------------------------------------------------

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 EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 2 DE NOVEMBRO  DE 1999.-------------------------------

Na casa do concello de Teo, a dous
de novembro de mil novecentos noventa e nove.----

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Mar-
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia dos dezasete membros que
o compoñen e que se citan na marxe, a fin de cele-
bra-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
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 de 13-10-99, que foi
distribuído coa convocatoria da actual.---------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que
no punto 4, apartado a), onde di "un taller

mecánico" debe dicir "unha nave nova para taller mecánico", e pide tamén que cando se trate da
aprobación dun expediente de actividades molestas se lea no pleno o modelo de acordo que vai
figurar na acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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.- ORZAMENTOS  1999.- Seguidamente a Sra. Bugallo Rodríguez pide a palabra para
tratar unha cuestión de orde, e manifesta que só hay dos días hábiles para que os concelleiros
poidan estudia-los expedientes incluídos na orde do día dunha sesión, e neste caso o primeiro
deles (venres) houbo un pleno, polo que só lles quedaba o sábado para ve-los expedientes; que
ese día se personaron na casa do concello os tres integrantes do grupo municipal do BNG para
ese fin, e non puideron ter acceso a eles porque a Secretaría estaba pechada e o funcionario que
estaba de turno non puido localiza-la chave, co que se incumpríu o art. 23 do regulamento
orgánico municipal; que, tendo en conta ademais que o expediente do presuposto municipal
contén unhas trescentas páxinas e non se pode revisar facilmente, solicitáronse fotocopias del,
respondéndoselle que non se lle poden dar. Estima que se están conculcando os seus dereitos en
canto ó acceso ós expedientes, e pide que se aplace este pleno para darlles tempo a examina-lo
expediente do presuposto.--------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que nun pleno anterior o Sr. Secretario quedou en deixa-
-los expedientes do pleno á man para que os concelleiros puideran velos, cousa que non fixo
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neste caso, polo que pide tamén que se aplace o pleno. Di tamén que na sesión da Comisión
informativa pedíu explicacións sobre os orzamentos, e pide que os concelleiros do PP presentes
nesa sesión digan que explicación lle deron. O Sr. Alcalde respóndelle que o presuposto está xa
explicado no expediente, que o Sr. Secretario levou á sesión, polo que non necesitaban máis ex-
plicacións, e que se o pleno está de acordo, levantará a sesión neste momento e convocará unha
de urxencia para mañá ás nove da mañá. O Sr. Parajó Liñares manifesta que presentou un escrito
solicitando que se deixe tamén sobre a mesa o terceiro punto da orde do día, por faltar documen-
tación no expediente, e o Sr. Alcalde di que se pode levantar agora a sesión e convocala para
mañá ás nove da mañá con tres puntos na orde do día: declaración de urxencia, orzamentos 1999
e aprobación definitiva do SAU-4; tódolos presentes se mostran conformes coa proposta da Al-
caldía de apraza-la sesión, aínda que a Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que levándoa a cabo
mañá se lle dá pouco tempo para estudia-lo presuposto.---------------------------------------------------

Por decisión do pleno levántase a sesión sendo as nove 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 URXENTE  DO PLE-

NO DO CONCELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA3 DE NOVEMBRO  DE 1999.--------------

Na casa do concello de Teo, a tres de
novembro de mil novecentos noventa e nove.----

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Mar-
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia dos dezasete membros que
o compoñen no primeiro asunto, de dezaseis no se-
gundo e de trece no terceiro, a fin de celebra-la se-
sión extraordinaria 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.- DECLARACIÓN DE URXEN-
CIA .- O Sr. Presidente pon de manifesto a conve-
niencia de declarar de urxencia este pleno e incluír
na orde do día os dous asuntos que constan na
convocatoria da sesión.----------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez móstrase en
desacordo coa celebración deste pleno, manifestando que se o Sr. Alcalde tivese máis vontade
política non o convocaría de urxencia para darlle máis tempo ós membros da oposición
municipal para ve-los expedientes incluídos na orde do día.----------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares maniféstase tamén en contra da celebración desta sesión, dicindo
que había prazo de abondo para adopta-los acordos que se traen hoxe ó pleno, tanto máis canto
que non foi culpa da oposición que non estivesen á súa disposición os expedientes no prazo
regula- mentario, e resérvase o dereito de acudir á xustiza en canto á celebración desta sesión
plenaria.---

O pleno do concello, por dez votos a favor e os votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo Rodrí-
guez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal o de dezasete, acorda declarar de urxencia a
celebración desta sesión do pleno e incluír na súa orde do día os seguintes asuntos:-----------------

2.- ORZAMENTOS  1999.- Dada conta do expediente tramitado para a aprobación, de
se-lo caso, do presuposto desta entidade, formado para o exercicio de 1999 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, o Sr. Noriega Sánchez manifesta que o
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diccionario define a "chapuza" como "obra mal feita", e isto é o que son os presupostos e tamén
o resto da xestión do Sr. Alcalde, polo que este é un chapuceiro; que o día da celebración da
Comisión de Facenda o equipo de goberno deu un lamentable espectáculo, despois denegouse o
acceso á información á que teñen dereito os membros da oposición, ó non haber chaves da
Secretaría, onde se atopaban pechados os expedientes que debían estar a disposición dos conce-
lleiros; onte, despois de suspenderse a sesión do pleno, os concelleiros do BNG estiveron estu-
diando a documentación integrante dos presupostos municipais e atopáronse con que faltaba o
desglose de subfuncións, que tiveron que ir buscar a Ordes os policías municipais e ó que os
concelleiros tiveron acceso cinco minutos antes de que pechase o concello. Di tamén que os
presupostos deben servir para planifica-la política anual, pero vanse aprobar en novembro, cando
xa está todo gastado, o que demostra que non existe unha planificación.-------------------------------

O Sr. Parajó Liñares cédelle a palabra ó segundo portavoz do seu grupo. Sr. Tallón
Mesías, e este di que en ningún momento da súa intervención se vai referir a actitudes persoais,
senón a actitudes políticas, e manifesta a continuación que na sesión da Comisión de Facenda o
Sr. Cajaraville deu un informe lamentable e penoso cando dixo que non sabía explica-los presu-
postos, porque non sabía de que ían. Di tamén que os presupostos que hoxe se debaten son
mera- mente un estado de gastos e ingresos, porque a estas alturas do ano xa non poden ser unha
previ- sión anual, e manifesta que dá a impresión de que a documentación contida no expediente
vén doutro concello, porque trae o nome chatado e o de Teo escrito ó lado; dille ó Sr. Alcalde
que escusa de ir face-los presupostos a outro sitio, que os membros do PSOE de Teo se brindan a
axudarlle a facelo; o Sr. Alcalde agradécelle a súa boa disposición.-------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pídelle ó Sr. Alcalde que explique os presupostos, e este respóndelle
que o seu grupo está de acordo cos presupostos tal como foron redactados, que están revisados e
que non se fixeron antes por mor das eleccións municipais (para que, de gañalas outro grupo
político, puidera facelos o seguinte equipo de goberno) e despois polas vacacións do persoal, e
que a oposición municipal tivo acceso a estudialos.--------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que no presuposto de ingresos figura unha partida de
100.000.000 pts. por venda de fincas, o que é "pan para hoxe e fame para mañá" e que demostra
a tendencia privatizadora deste equipo de goberno; que en festas populares se presupostan
23.000.000 pts., camuflados en diversas subfuncións. O Sr. Alcalde dille ó Sr. Noriega Sánchez
que rematou o seu tempo de intervención, e este respóndelle que non o considera así, que se
manifesta insumiso co regulamento orgánico como o é o Sr. Alcalde cando non ten a disposición
dos concelleiros os expedientes durante os dous días hábiles anteriores á celebración dun pleno;
segue dicindo que non comprende como as retribucións ós órganos de goberno son menores có
ano pasado cando aumentaron as dietas por asistencia a sesións, e o Sr. Alcalde avísalle por
segunda vez de que rematou o seu tempo de intervención. O Sr. Noriega Sánchez respóndelle
que por cuestión de dignidade e de talante democrático o Sr. Alcalde debe deixalo acabar de dicir
o que estaba dicindo. O Sr. Alcalde quítalle a palabra ó Sr. Noriega e dille que abandoe a sala, por
estar incumprindo o regulamento orgánico, e este négase a saír da sala, respóndelle que tamén o
Sr. Alcalde incumpríu o sábado o art. 23 do regulamento que cita cando non tivo os expedientes
a disposición dos concelleiros, e pregúntalle a que vén ó pleno, se a poñe-lo reloxo ou a escoitar á
xente. O Sr. Alcalde manda ós policías locais entrar na sala para desaloxar ó Sr. Noriega, e este
sae do salón de actos en compañía daqueles.---------------------------------------------

O Sr. Tallón Mesías deplora o lamentable espectáculo ó que acaba de asistir, e manifesta
que ten entendido que se levan gastados 125 millóns de pesetas máis do presupostado, e que no
presuposto de gastos figuran 74 millóns en administración xeral, 65 en educación, 100 en cultura
e deportas, 62 en servicios sociais e 90 para a escola obradoiro; di tamén que oíu dicir que hai un
"divorcio" entre o concello de Boqueixón e o de Teo, polo que agora a escola obradoiro será para
Teo e Vedra, e pregunta con que porcentaxe contribuíu Boqueixón ós gastos da escola
obradoiro; o Sr. Alcalde respóndelle que non ten ese dato neste
momento.------------------------------------------



O pleno do concello, por dez votos a favor e  os votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías e Hombre Eiras e das Sras. Blanco Fernández, Bugallo Rodríguez e Amieiro
Rodríguez, sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis, facendo constar a
Sra. Bugallo Rodríguez que o Sr. Noriega Sánchez non puido votar neste asunto debido a que foi
expulsado da sala,
acorda:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Aprobar inicialmente o presuposto desta entidade para o exercicio de 1999, 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

915.000.000                                    SUMA TOTAL DE GASTOS

2.000.000Pasivos financeiros9

0Activos financeiros8

500.000Transferencias de capital7

270.900.000Investimentos reais6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

46.050.000Transferencias correntes4

750.000Gastos financeiros3

335.560.000Gastos en bens correntes e servicios2

259.240.000Gastos de persoal1

A) OPERACIÓNS CORRENTES

PESETASDENOMINACIÓNCapítulos

ESTADO DE INGRESOS

4.000Pasivos financeiros9

3.000Activos financeiros8

207.850.000Transferencias de capital7

100.001.000Alleamento de investimentos reais6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

1.904.000Ingresos patrimoniais5

222.500.000Transferencias correntes4

53.888.000Taxas e outros ingresos3

120.000.000Impostos indirectos2

208.850.000Impostos directos1

A) OPERACIÓNS CORRENTES

PESETASDENOMINACIÓNCapítulos



915.000.000                                    SUMA TOTAL DE INGRESOS

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

reclamacións, consonte o preceptuado no art. 150.1 da citada Lei.---------------------------------------
5º.- Que no suposto de non presentarse reclamacións na súa contra se considerará

definitivamente 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.-------------------------------------------

Neste momento sae da sala o concelleiro D. Manuel A. Filloy Villar.-------------------------

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA SAU-4.- O Sr. Parajó Liñares pide a palabra por
unha cuestión de orde, manifesta que cre que o Sr. Filloy Villar saíu da sala porque é parte
interesada neste asunto e pídelle ó Sr. Alcalde que abandoe a sala, porque tamén ten propiedades
dentro do SAU; o Sr. Alcalde respóndelle que non as ten el, senón a súa familia, e o Sr. Parajó
Liñares manifesta que cre que esas propiedades non son da familia do Sr. Alcalde, senón do
propio Alcalde, e que se reserva as accións legais correspondentes en caso de que o titular da
Alcaldía participe na votación deste asunto.-----------------------------------------------------------------

O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para aprobación definitiva do
SAU-4 de Cacheiras, manifestando que estivo exposto ó público por prazo regulamentario e que
constan nel os informes xurídicos e técnicos pertinentes. Di tamén que onte a concelleira Sra.
Blanco Fernández presentou un escrito no que reclama pola ausencia no expediente de plani-
metría e informes suficientes, pero que constan nel dous informes xurídicos e dous técnicos, e
que a planimetría legalmente esixida está contida no proxecto presentado. A Sra. Blanco Fernán-
dez pídelle ó Sr. Secretario que lea os informes que contén o expediente, o que o Sr. Secretario
procede a facer. A Sra. Blanco Fernández pregunta cando foi exposto ó público este expediente e
se houbo alegacións na súa contra, e o Sr. Secretario respóndelle que a exposición pública foi
anunciada en "La Voz de Galicia" de 23-4-99 e no DOG de 26-5-99 e que non se presentaron
alegacións. A Sra. Blanco Fernández manifesta que, como espuxo no seu escrito, gustaríalle
saber se existe un estudio taquimétrico do SAU, e o Sr. Secretario respóndelle que non, posto
que ese estudio non ten que incluírse no expediente de aprobación do SAU, senón nos proxectos
posteriores. A Sra. Blanco Fernández dille que lle gustaría ver ese estudio porque dubida de que
o SAU-4 teña realmente os 63.000 m2 que di o expediente, e manifesta tamén que cando exami-
nou o expediente pareceulle que o decreto da Alcaldía estaba sen asinar; o Sr. Secretario respón-
delle que pode ser, xa que os funcionarios fan os papeis e métenos nos expedientes, e algún pode
quedar sen asinar. A Sra. Blanco Fernández pídelle que, de non estar asinado, se asine agora, e o
Sr. Secretario móstralle o decreto, que xa foi asinado polo Sr. Alcalde.--------------------------------

A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que comezou o pleno falándose de chapuzas e
séguese con chapuzas; que había concedida unha licencia para rasanteo e delimitación de terreos
do SAU-4, e foi ver e hai feitas tamén excavacións para edificacións; que polo que se ve, o ins-
pector de obras do concello non fai nada, e o concello tampouco fai nada, como pasou por exem-
plo nun edificio que de "Hermanos Lago Ríos", que nin tiña estudio de detalle aprobado e xa
estaba facendo a edificación; que se alegra moito de que onte aparecera un informe do arquitecto
técnico municipal no que di que a empresa "Mahía Santiago, S.L." non ten o 100% dos terreos
do SAU, cando os promotores din que posúen tódolos terreos incluídos no SAU-4; que calquera



po- de revisa-la acta onde lle preguntou ó arquitecto técnico municipal sobre a titularidade dos te-
rreos, e este respondeu que Mahía non tiña o 100% deles e non fixo ningunha referencia ó seu in-
forme, do que se deduce que non o había, senón que foi incluído despois; di tamén que hai un
in- cremento do 5% no SAU-4 final con respecto ó SAU-4 inicial, o que supón once vivendas
máis.-

O Sr. Parajó Liñares pídelle novamente ó Sr. Alcalde que saia da sala, e este abandoa a
sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que ó Sr. Alcalde lle levou catro anos e tres meses
dilapida-lo prestixio deste concello, que tan alto deixara o anterior Alcalde, D. Ignacio Varela, xa
falecido; que agora Teo ten mala fama, resultado de saír tódolos días na prensa; en canto ó
SAU-4, manifesta que ten informes que solicitou onte pola mañá do aparellador municipal, e que
o técnico da empresa lle deu explicacións que o satisfixeron, polo que cre que este asunto foi
tramitado de forma bastante correcta; que lle dará liberdade de voto neste tema ós membros do
seu grupo político.-----------------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Bugallo Rodríguez quere facer constar que o feito de que a empresa non posúa o
100% dos terreos é importante, porque segundo o art. 138 da Lei do Solo de Galicia, implica a
entrada á Xunta de compensación neste SAU-4. Fai constar tamén que está prohibido engadir
informes ós expedientes, e que este equipo de goberno demostra unha gran falta de sensibilidade
no tema do terreo urbanístico, xa que, non contentos con permiti-la construcción de 150 viven-
das, permítese construír 168 ó lado de aldeas con ríxida normativa urbanística; parécelle unha
aberración, e cre tamén que se lle está "facendo o caldo gordo" ós contratistas. Di tamén que hai
rumores de que aínda así lles parece pouco, e o equipo de goberno quere ter normas urbanísticas
que lle permitan construír máis que este SAU-4. Manifesta que se está construíndo de forma
caótica, e que despois virán as consecuencias (atascos...) que terán que paga-los veciños de Teo
con cartos dos seus impostos, pero os que se enriqueceron non foron os veciños, senón os con-
tratistas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pídelle ó equipo de goberno que controle este tipo de actividades e
que non se lle "metan goles", e o Sr. Neira Picallo respóndelle que se fará o posible; a Sra. Blanco
Fernández manifesta que hai unha falta total de planificación no tema dos viais en rela- ción co
SAU-4, xa que non hai saídas nin ó Milladoiro, nin ó Sisto nin a Cacheiras como non sexa por
pistas moi estreitas e, polo tanto, de tránsito dificultoso.---------------------------------------

A Sra. Bugallo Rodríguez fai constar que o Sr. Noriega Sánchez non pode tomar parte na
votación deste asunto por non estar presente, debido a que foi expulsado da sala durante o
debate do punto 2 da orde do día da
sesión.--------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por once votos a favor e os votos en contra das Sras. Blanco Fer-
nández, Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal o de dezasete e de asis-
tentes o de catorce, acorda aprobar definitivamente a delimitación do solo apto para urbanizar
SAU-4 de Cacheiras, instado por "Mahía Santiago, S.L." segundo proxecto redactado polo arqui-
tecto D.Francisco Otero Méndez.-----------------------------------------------------------------------------

Neste momento volven a entrar na sala o Sr. Alcalde e o concelleiro Sr. Filloy Villar.------

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 26 DE NOVEMBRO  DE 1999.----------------------------------------

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

Sendo as nove horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Mar-
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno do
concello, con asistencia de quince dos seus mem-
bros no sétimo acordo e de dezaseis nos restantes,
sendo o número legal o de dezasete, a fin de cele-
bra-la sesión ordinaria convocada para este día.-----

Escusou a súa asistencia a concellei-
ra Dª Angélica Blanco Fernández.---------------------

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

O Sr. Presidente declara sesión pú-
blica, e antes de entrar na orde do día dá conta das
paralizacións de obras ordeadas desde o último
pleno ordinario, que foron as seguintes:--------------

- O 18-10-99, paralización da cons-
trucción dun valado de D. Manuel de la Fuente, en
Montouto-Cacheiras, por carecer de licencia e non
gardar retranqueos.---------------------------------------

- O 29-10-99, paralización da cons-
trucción de dous edificios para 72 vivendas de "Mahía Santiago, S.L.", en Montouto-Cacheiras,
por carecer de licencia.------------------------------------------------------------------------------------------

- O 18-11-99, paralización da construcción de obras de edificación (galpón, vivenda...) de
D. Ramón Fraga Liñares, en Nespereira-Luou, por carecer de licencia.---------------------------------

- O 18-11-99, paralización da construcción de obras de edificación (galpón, vivenda...) de
D. Juan Manuel Peña Cierto, en Agoso-Oza, por carecer de licencia.-----------------------------------

- O 19-11-99, paralización da construcción dun valado de D. Juan Salgueiro Míguens, en
Mallos-Teo, por carecer de licencia e non gardar retranqueos.-------------------------------------------

De seguido pásase a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DAS SESIÓNS ANTERIORES .- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ós borradores das actas das sesións do pleno de
datas 29-10, 2-11 e 3-11-99, que foron distribuídos coa convocatoria da actual.----------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que o Sr. Alcalde está incumprindo o regulamento orgáni-
co municipal, xa que este dispón que os borradores das actas deben ser remitidos ós concelleiros
no prazo máximo de dez días contados desde a data na que tivo lugar a sesión, e as actas dos
días 2 e 3 de novembro foron recibidas polos concelleiros o día 23-11 mentres que a do 29-10 lles
foi entregada xusto antes da sesión; o Sr. Alcalde respóndelle que debeu ser debido a un fallo
dalgún funcionario, e o Sr. Parajó manifesta unha vez pode existir un fallo, pero que o retraso na
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remi- sión das actas é algo
habitual.----------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aproba-los anteditos borradores tal como foron redactados, e que se
rexistren no libro correspondente.-----------------------------------------------------------------------------

2.- POS-2000 .- O Sr. Secretario dá conta do expediente que se tramita para inclusión de
obras no Plano Provincial de Obras e Servicios correspondente ó exercicio 2000, e o Sr. Alcalde
manifesta que se pretende incluír no citado plano a 1ª fase do cemiterio municipal e a ampliación
e afirmado do vial de Vilar de Calo a Solláns.--------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non se opón a que se fagan estes investimentos,
pero pide que, tal como se quedou na comisión informativa, os cartos que vaian para o cemiterio
municipal sexan investidos en servicios xerais, non en construcción de panteóns polos cales se
vai cobrar, xa que estima que sería unha certa ilegalidade utilizar cartos públicos para construír
nichos que despois o concello lle vai cobrar ós particulares. O Sr. Alcalde respóndelle que non
sabe como está o proxecto, e o Sr. Secretario manifesta que está prevista a construcción de 128
nichos, pero que o que se inclúe no POS-2000 é unha separata (a primeira fase) do proxecto
completo da obra. O Sr. Noriega Sánchez manifesta que os membros do equipo de goberno
presentes na sesión da comisión informativa quedaron de comprometerse a que non se fagan cos
cartos do POS nichos para vender, e o Sr. Alcalde pensa que se a separata do proxecto inclúe
nichos, haberá que facelos.-------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que na sesión da comisión informativa díxose ben claro
que non se usarían subvencións para construír nichos que sexan para vender; que nos cemiterios
parroquiais (Luou, Calo, etc.), a xente paga cantidades a conta para ir facendo os nichos e mailos
servicios xerais, polo que non sería lóxico que neste cemiterios se lles dean feitos os nichos con
cartos públicos; que si se poden facer, con cargo ó POS, os nichos que sexan necesarios  para
atende-las necesidades do concello (para indixentes, etc.), e tamén os servicios xerais e
ainfraestructura; o Sr. Alcalde manifesta que, daquela, este proxecto pode incluír a capela, a sala
de autopsias, a fosa séptica e todo o que non sexa para vender, como nichos para xente sen
recursos, e os Sres. Noriega Sánchez e Parajó Liñares móstranse de acordo.---------------------------

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

1º.- Aproba-lo plano de investimentos municipais do 2000 no que se recollen os
investimentos que o concello ten previsto realizar dentro do Programa de Cooperación Econó-
mica Local, integrado polas seguintes obras e consonte o financiamento que se indica:-------------

693.328 pts.13.866.552 pts.14.559.880 pts.         TOTAIS

693.328 pts.8.834.302 pts.9.527.630 pts.1ª fase do cemiterio municipal

0 pts.5.032.250 pts.5.032.250 pts.
Afirmado e ampliación do vial de Vilar
de Calo a Solláns

ConcelloEstado+DeputaciónImporte totalNº de orde e denominación da obra

2º.- Aproba-los proxectos das obras incluídas na anualidade 2000 que se relacionan no
punto anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Aproba-lo Plano complementario ó de 2000 no que se inclúe a obra que a continua-
ción se indica:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denominación da obra                                                       Presuposto

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 do 2000 os fondos ne-
cesarios para facerlle fronte á aportación municipal das obras incluídas na anualidade do 2000.---

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.-------------------------

3.- ACTIVIDADES MOLESTAS .- Examinado o expediente promovido por D. Luciano
Blanco Martínez, en nome de "Promotora de Hostelería Gallega, S.L.", en virtude de instancia nº
1714 de data 13-08-1999, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funciona-
mento de AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA COMEDOR-RESTAURANTE, 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 13-08-1999.------------------------------------------------------

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.
Luciano Blanco Martínez, en nome de "Promotora de Hostelería Gallega, S.L." para a instalación
de AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA COMEDOR-RESTAURANTE anexo ó Hotel Congreso,
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.-------------------------------------------------

4.- CONTRATACIÓN OBRAS PLAN 2000 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.-
Dada conta de escrito da Excma. Deputación Provincial, nº R.E.L. 0215000 de data 03-11-99, no
que se comunica a este concello a aprobación da proposta de delegación nos respectivos conce-
llos das competencias en materia de contratación relativas a obras, servicios e subministros de
titularidade municipal que se inclúen no Plan 2000 de protección de medio ambiente, o Sr. Secre-



tario manifesta que cómpre que o pleno acorde, se o considera conveniente, facerse cargo da
con- tratación das obras "Acondicionamento do entorno da Burga" e "Clausura e selado do
vertedeiro municipal", incluídas no antedito
Plan.-----------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que ó cambiar de Presidente a Deputación cambiou o criterio de
contratación de obras; que co Sr. Lendoiro contratábaas a Deputación, e o actual Presidente ofré-
celle ós concellos a posibilidade de levar eles a contratación das obras, o que lle parece bo porque
así é o propio concello o que xestiona as baixas.--------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que todo o que sexa gañar en autonomía municipal lle
parece positivo, e pregunta se esas obras se contratarán mediante concurso con procedemento
aberto, onde estean presentes os membros da oposición; o Sr. Secretario manifesta que hai tres
posibilidades: que se poden contratar mediante subhasta, por concurso con procedemento aberto
ouben mediante procedemento negociado, no que contratarían o Sr. Alcalde e a Comisión de
Goberno debendo contar con presupostos de alomenos tres contratistas. O Sr. Alcalde manifesta
que ten potestade para contratar esas obras e para bastante máis, xa que por lei pode contratar
obras por importe non superior ó 10% do presuposto anual do concello, e que a idea do equipo
de goberno é levar a cabo a contratación destas obras mediante procedemento negociado. O Sr.
Noriega Sánchez pide que un membro da oposición forme parte da mesa de contratación, e o Sr.
Secretario dille que a mesa de contratación debe constituírse soamente en caso de subhasta ou
concurso con procedemento aberto, non no procedemento negociado.----------------------------------

O Sr. Parajó Liñares, en vista que de a Deputación lle quere dar máis marxe ós concellos
para negociar, pide que se fagan tódalas contratacións mediante subhasta e cun membro da
oposición presente, a fin de que sexan claras. O Sr. Alcalde reitera que o criterio do equipo de
goberno é contratalas mediante procedemento negociado ; o Sr. Parajó di que o Sr. Alcalde non
quere darlle ós demais as facultades que a Deputación lle dá a el.---------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor, os tres votos en contra dos Sres. Parajó
Liñares, Tallón Mesías e Hombre Eiras e as tres abstencións do Sr. Noriega Sánchez e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de
dezaseis, acorda asumi-la contratación das obras incluídas para este concello no Plan 2000 de
protección de medio ambiente.--------------------------------------------------------------------------------

Os Sres. Noriega Sánchez e Parajó Liñares propoñen que a contratación das obras
incluídas para este concello no Plan 2000 de protección de medio ambiente se leve a cabo
mediante subhasta ou concurso aberto, coa presencia dun membro da oposición municipal na
mesa de contratación; sometida a votación esta proposta, obtén dez votos en contra e os votos a
favor dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras.
Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, polo que resulta rexeitada.-----------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor, os votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías e Hombre Eiras e as abstencións das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodrí-
guez e do Sr. Noriega Sánchez, sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis,
acorda que sexa o concello quen se encargue de contrata-las devanditas obras, e por dez votos a
favor e os seis votos en contra dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal o de dezasete
e de asistentes o de dezaseis, acorda que a contratación das anteditas obras se leve a cabo
mediante procedemento negociado, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

5.- CONTRATACIÓN OBRAS PLAN 2000 RECUPERACIÓN ARQUITECTURA
POPULAR .- Dada conta de escrito da Excma. Deputación Provincial, nº 11.378 de 08-11-99, no
que se comunica a este concello a aprobación da proposta de delegación nos respectivos conce-
llos das competencias en materia de contratación relativas a obras, servicios e subministros de
titularidade municipal que se inclúen no Plan 2000 de recuperación da arquitectura popular, o Sr.
Secretario manifesta que cómpre que o pleno acorde, se o considera conveniente, facerse cargo



da contratación das obras incluídas para este concello no antedito Plan, a excepción daquelas que
afectan a bens de particulares, que serán contratadas pola Deputación ou por quen nesta delegue.
O Sr. Alcalde manifesta que hai que modificar algún proxecto, dado que foi necesario face-los
accesos e a canaleta de auga do muíño de Requián e cambiar de sitio o cruceiro de Raxó, que
recibíu un golpe dun autobús.----------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez maniféstase a favor de que se invistan cartos en recuperación da
arquitectura, pero opina que, por unha cuestión de transparencia, as obras deben ser contratadas
mediante subhasta ou procedemento aberto.-----------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta cal é o importe total das obras, e o Sr. Secretario respónde-
lle que as obras en bens municipais ascenden aproximadamente a 76 millóns de pesetas e as
obras en bens de titularidade privada a uns 14 millóns de pesetas. O Sr. Parajó Liñares manifesta
que, daquela, non se poden contratar con procedemento negociado, xa que o importe excede de
60.000.000 pts., e pide que se contraten mediante subhasta. O Sr. Alcalde respóndelle que a idea
do equipo de goberno é contratalas mediante procedemento negociado, xa que son varias obras
separadas, cun proxecto para cada unha delas. O Sr. Parajó manifesta que se reserva o dereito de
actuar no que se refire a este acordo, e o Sr. Alcalde respóndelle que non lle preocupa, porque xa
está acostumado ás ameazas do Sr. Parajó.------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pregunta que inconvenientes ten o Sr. Alcalde en que os membros
da oposición estean presentes na contratación, e este respóndelle que non ten ningún inconve-
niente, pero que o considera innecesario por te-la Comisión de Goberno facultades suficientes
para contrata-las obras.------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pregunta cantas obras inclúe este Plan, e o Sr. Secretario respóndelle
que trinta e cinco, contando as de particulares. O Sr. Parajó Liñares manifesta que se van todas
xuntas no mesmo acordo hai que contratalas por subhasta, o Sr. Noriega Sánchez é da mesma
opinión có Sr. Parajó, por haber un punto único para todas elas e estar contempladas no Plan cun
importe global, e a Sra. Bugallo Rodríguez pide que, de querer contratalas por procedemento
negociado, se vote cada obra por separado.------------------------------------------------------------------

Os Sres. Noriega Sánchez e Parajó Liñares propoñen que a contratación das obras
incluídas no Plan 2000 de recuperación da arquitectura popular que afecten a bens públicos se
leve a cabo mediante subhasta, coa presencia dun membro da oposición municipal na mesa de
contratación; sometida a votación esta proposta, obtén dez votos en contra e os votos a favor dos
Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez, polo que resulta rexeitada.---------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor, os votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías e Hombre Eiras e as abstencións das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodrí-
guez e do Sr. Noriega Sánchez, sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis,
acorda que sexa o concello quen se encargue de contrata-las devanditas obras, e por dez votos a
favor e os seis votos en contra dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal o de dezasete
e de asistentes o de dezaseis, acorda que a contratación das anteditas obras se leve a cabo
mediante procedemento negociado, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

6.- CONTRATACIÓN OBRAS POS-2000 E 2001.- Dada conta do escrito da Excma.
Deputación Provincial, nº R.E.L. 0215000 de data 03-11-1999 sobre integración das obras que se
inclúan nas anualidades 2000 e 2001 de Infraestructuras no Plan provincial de cooperación ás
obras e servicios de competencia municipal e de rede viaria local, o Sr. Noriega Sánchez pregun-
ta a que vén tanta urxencia en que o pleno acorde a forma de contratación desas obras, se aínda



non se sabe cales van ser, e o Sr. Secretario respóndelle que se fai a petición da Deputación Pro-
vincial e que o prazo para adoptar este acordo remata o próximo luns.---------------------------------

Os Sres. Noriega Sánchez e Parajó Liñares propoñen que se acorde a contratación das
obras anteditas mediante subhasta , coa presencia dun membro da oposición municipal na mesa
de contratación; sometida a votación esta proposta, obtén dez votos en contra e os votos a favor
dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo
Rodríguez e Amieiro Rodríguez, polo que resulta rexeitada.---------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que a postura do equipo de goberno é contratalas mediante
procedemento negociado.---------------------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por dez votos a favor, os votos en contra dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías e Hombre Eiras e as abstencións das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodrí-
guez e do Sr. Noriega Sánchez, sendo o número legal o de dezasete e de asistentes o de dezaseis,
acorda que sexa o concello quen se encargue de contrata-las devanditas obras, e por dez votos a
favor e os seis votos en contra dos Sres. Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez, sendo o número legal o de dezasete
e de asistentes o de dezaseis, acorda que a contratación das anteditas obras se leve a cabo
mediante procedemento negociado, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

7.- MOCIÓN PSOE  SOBRE FERROCARRIL .- Seguidamente dáse lectura á moción
presentada en data 20-10-99, que copiada literalmente di o que segue:---------------------------------

"O grupo municipal socialista (PSdeG-PSOE) no concello de Teo, a través do seu porta-
voz, F. Manuel Parajó Liñares, e ó abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta ante o pleno da
corporación municipal esta MOCIÓN, en base ós motivos e consideracións seguintes:= EXPO-
SICIÓN DE MOTIVOS:= A modernización da rede ferroviaria de Galicia, tanto no interior como
na súa conexión coa rede de alta velocidade do Estado, debería ser nestes momentos aposta
prioritaria e obxectivo irrenunciable do goberno galego, por contar co maior consenso das forzas
sociais e económicas do país, tamén das políticas que no Parlamento de Galicia aprobaron por
unanimidade (22-12-95) un plan ferroviario no que se recollían os obxectivos básicos, as actua-
cións necesarias e a proposta de finanzamento para moderniza-la rede interior e conectala co
exterior a través da alta velocidade.= O Consello económico e social de Galicia (CES) ten
acordado por unanimidade (11-1-99) un informe sobre a "execución dos plans de infraestructuras
ferroviarias de Galicia", no que se considera imprescindible que a Xunta de Galicia articule un
plan de infraestructuras de Galicia a medio prazo no que se defina un sistema de transporte
intermodal (fewrroviario, marítimo, aéreo e por estrada) co obxectivo da vertebración do territo-
rio galego e o desenvolvemento productivo na nosa Comunidade autónoma.= O obxectivo final
deberá ser que Galicia, malia a súa condición de territorio periférico, acade un achegamento ós
centros de actividade económica máis dinámicos do territorio español e do espacio europeo.=
Consideramos preocupante para os intereses de Galicia a confusión existente sobre as iniciativas
de investimento nas infraestructuras ferroviarias do Estado. Actualmente parece consolidarse un
modelo desequilibrado do transporte ferroviario español, que concentra os anuncios de investi-
mentos na alta velocidade no leste da península. Esta situación está a marxina-las conexións co
cadrante noroccidental, con especial incidencia negativa para Galicia.= Para maior agravio, nestes
últimos días estase a incidir nesta confusión con mensaxes intencionadamente ambiguas e
difusas, cando o que realmente se acaba de decidir desde o Ministerio de Fomento é que a alta
velocidade e o ancho europeo só chegue ata Valladolid, quedando Galicia fóra da rede europea
de alta velocidade.= Cómpre, polo tanto, que a Administración central adquira o compromiso
público de definir un plan de infraestructuras ferroviarias, a través dun convenio coa Xunta de
Galicia que concrete os trazados, os investimentos e os prazos de execución para a conexión
externa, por alta velocidade e ancho europeo, de Galicia coa Meseta e Europa, así como a
modernización interior da nosa rede ferroviaria.= Conscientes do amplo consenso político e



socioeconómico que existe na Comunidade autónoma galega co gallo da urxente necesidade de
planificar un modelo de transporte ferroviario para o vindeiro século e ás portas do novo Marco
comunitario de apoio 2000-2006, o grupo municipal socialista presenta esta moción diante do
pleno desta corporación para que se adopten os seguintes acordos de resolución:= O concello de
Teo insta á xunta de Galicia a:= Reclamar do Goberno central o establecemento dun convenio
coa Xunta de Galicia para a mellora do ferrocarril -que concrete trazados, investimentos e prazos
de execución- e que no hourizonte do 2000-2006 recolla como prioridades básicas:= 1.-
Establece-la conexión exterior de Galicia coa rede española e europea de alta velocidade, así
como a súa conexión con Portugal, que debe ser incluída nos plans de infraestructuras ferrovia-
rias da Administración central.= 2.- Moderniza-la rede ferroviaria interior de Galicia, en liña co
acordado polo pleno do Parlamento galego do 22-12-95, actualizando os investimentos previstos
inicialmente.".----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que esta mesma semana tivo lugar unha xuntanza entre
membros da Xunta de Galicia e representantes políticos para instar ó Goberno central a que
coloque, a máis tardar no ano 2007, a Galicia ó mesmo nivel que Cataluña en canto a comunica-
cións ferroviarias, e que o propio Sr. Cuiña dixo que tódolos grupos políticos deben facer forza
para que se mellore a rede ferroviaria; considera este tema moi importante, porque o tren de alta
velocidade é o futuro en canto a comunicacións.-----------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que o illamento secular de Galicia ten moito que ver
coas malas comunicacións de que sempre dispuxo, e pensa que é de sentido común intentar que
teña boas comunicacións.---------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Neira Picallo le a resposta do equipo de goberno á moción:------------------------------
"a) OPORTUNIDADE: A iniciativa é innecesaria porque chega nun momento no que o

Goberno galego cubríu tódalas súas finalidades.= B) A MELLORA DA REDE INTERIOR
GALEGA: A Consellería redactou un plano decenal que non só recollía integramente os obxec-
tivos de investimento do plano do Parlamento galego, senón que nun proceso de concreción e
actualización das súas previsións incrementou a cifra na que se avaliaban os investimentos de
máis de 200.000 millóns de pesetas, tan só para a rede interior.= Para acadar estes obxectivos, xa
se subscribiron acordos con RENFE e co Ministerio de Fomento, no que a Xunta se comprome-
teu á cofinanciación de investimentos. Estes acordos supoñen un investimento de 60.000 millóns
de pesetas nos primeiros cinco anos de vida do plan.= C) CONEXIÓN EN ALTA VELOCIDA-
DE COA MESETA: Novamente o Goberno galego fala con feitos, e recentemente acadou da
Administración xeral do Estado o compromiso de abordar no marco de vixencia do P.D.R.
(1999-2006) a conexión Galicia-Valladolid en alta velocidade.= D) CONEXIÓN CON PORTU-
GAL: O Goberno galego considera prioritaria a mellora da liña Vigo-Porto. Pos isto liderou as
accións que se traduciron: -Na implicación da rexión norte de Portugal.= -No deseño dun plan
para acadar axuda comunitaria para estudiar esta actuación.= -Na implicación da Administración
xeral do Estado, xa que por imperativo legal é esta quen debe tramita-las solicitudes de axudas
comunitarias, o que fixo mostrando o seu apoio a esta reivindicación.= E) ¿É INÚTIL A INICIA-
TIVA? É innecesaria por canto insta á Xunta a facer cousas que xa realizou.= Sen embargo, cabe
aproveita-lo desexo manifestado polo Partido Socialista de contribución, pedíndolle que leven á
súa organización nacional a necesidade de que a dito nivel o Partido Socialista se pronuncia ine-
quivocamente sobre a prioridade destas accións fronte a outras como as que fan referencia na
parte expositiva da moción.".----------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que, polo exposto, o seu grupo non votará a favor da moción.-----
O Sr. Parajó Liñares di que lle estraña que o grupo municipal do PP non apoie a moción,

e felicita ó Sr. Neira Picallo por ler como portavoz do grupo a resposta á moción, xa que,
segundo di, é a primeira vez en toda a lexislatura que o Sr. Alcalde lle dá a palabra.-----------------



O Sr. Noriega Sánchez encontra encantadora a carta que lle enviaron ó Sr. Alcalde desde
o PP para responder á moción, pero di que lle gustaría que o rexedor municipal tivese criterio
propio. Manifesta que se dixo que as autovías galegas estarían rematadas no 92 ou 93, e en 1999
aínda non o están, e agora dise que Galicia vai dispor de tren de alta velocidade no ano 2007;
espera que os seus netos cheguen a velo; que a ver se o goberno portugués bota unha man neste
tema, porque o de España non fará nada.---------------------------------------------------------------------

Neste momento sae da sala o concelleiro D. Manuel R. Cajaraville Campos.-----------------
Levada a cabo a votación, a moción obtén os seis votos a favor dos Sres. Parajó Liñares,

Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodrí-
guez e os nove votos en contra dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín Vallada-
res, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suá-
rez, polo que resulta rexeitada.--------------------------------------------------------------------------------

Volve a entrar na sala o concelleiro Sr. Cajaraville Campos.------------------------------------

8.- MOCIÓN PSOE  SOBRE ALCANTARILLADO NESPEREIRA .- A continuación
o Sr. Parajó Liñares dá lectura á moción que presentou en data 22-9-99 e que copiada literalmen-
te di:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"O grupo municipal socialista (PSdeG-PSOE) no concello de Teo, a través do seu porta-
voz D. F. Manuel Parajó Liñares, presenta ante o pleno da corporación municipal esta moción
baseada nos motivos e consideracións seguintes:= O concello está levando a cabo obras de alcan-
tarillado na parroquia de Luou, e concretamente para as aldeas de Paraxó, Aido e Caxade, fina-
lizando as mesmas obras na aldea de Sestelo, na parroquia de Rarís.= O grupo socialista está de
acordo en que tódalas aldeas do concello teñan o seu saneamento e que non sexan esquecidas
polo concello á hora de facer estas obras.= Concretamente en Luou, non entendemos que a aldea
de Nespereira, moi perta das mencionadas anteriormente, quede sen o seu saneamento, dado que
o discorrer do mesmo pasaría polo trazado que se está facendo.= Por estes motivos, o grupo
socialista de Teo presenta a seguinte moción diante desta corporación, para que se tome o
seguinte acordo de resolución:= Acometer sen máis demora as obras de alcantarillado para a
aldea de Nespereira, doutando o concello os fondos necesarios para face-lo saneamento corres-
pondente.".--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde responde que os saneamentos vanse facendo por tramos, ben incluíndoos
nos distintos plans provinciais ou ben con contratistas que ofertan un certo número de metros de
tubería con carácter gratuíto para o concello; que as obras dos plans chegan ata onde chegan os
cartos e aí se quedan ata que se poden ir continuando con cargo a outro plan, cos metros que dan
os contratistas ou cos cartos do concello, cando hai medios económicos para facelo así; que o
saneamento de Nespereira, e tamén os doutros lugares, se farán cando haxa un novo plan ou
cando o concello dispoña de cartos para estas obras. O Sr. Parajó Liñares manifesta que non é de
recibo que quede no medio Nespereira sen saneamento, e o Sr. Alcalde respóndelle que non vai
quedar sen facer, que se fixeron obras de saneamento en Luou ata onde chegaban os cartos.-------

O Sr. Noriega Sánchez opina que no tema dos saneamentos hai unha falta total de plani-
ficación por parte do equipo de goberno, e que nun pleno anterior o BNG pedíu que se fixese
unha campaña informativa sobre prazos de execución das obras de saneamento, importe das
taxas de enganche, etc., e que, que el saiba, non se fixo; o Sr. Alcalde respóndelle que no seu día
se emitíu un bando sobre as taxas de enganche, e que os veciños tamén poden chamar á empresa
que leva o abastecemento de auga e o alcantarillado. O Sr. Noriega dille ó Sr. Alcalde que da súa
resposta se desprende que non sabe cando se vai face-lo saneamento de Nespereira, e opina que
é penoso que ás portas do século XXI teñamos ciberespacio e carezamos de
alcantarillado.----------

O Sr. Parajó Liñares manifesta que lle estraña que o Sr. Aller permita que non se faga o
alcantarillado en Nespereira.-----------------------------------------------------------------------------------

Sometida a votación, a moción obtén os seis votos a favor dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodrí-



guez e os dez votos en contra dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín Vallada-
res, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata
Iglesias e Aller Suárez, polo que resulta rexeitada.---------------------------------------------------------

9.- MOCIÓN PSOE  EZEQUIEL  MOSQUERA .- O Sr. Tallón Mesías procede a dar
lectura á moción presentada polo portavoz do grupo municipal do PSdeG-PSOE en data 19-8-99,
que copiada literalmente di o que segue:---------------------------------------------------------------------

"O grupo municipal socialista (PSdeG-PSOE) no concello de Teo, a través do seu porta-
voz D. F. Manuel Parajó Liñares e ó abeiro do disposto no Regulamento orgánico vixente, pre-
senta ante o pleno da corporación municipal esta moción baseada nos motivos e consideracións
seguintes:= O deportista de categoría profesional, veciño da parroquia de Recesende, D. Ezequiel
Mosquera Míguez, dedícase á modalidade de ciclismo de competición.= Actualmente atópase
nas filas do equipo ciclista portugués PAREDES MOVEIS e compite contra equipos, por exem-
plo, Kelme, Once, Benfica, Banesto, Mapei, etc.= As cantidades que percibe por este deporte nin
tan siquera alcanzan a suma de 90.000 pts. cada mes, motivo que lle acarrea un considerable
esforzo familiar e de amigos para atende-los moitos gastos que leva consigo a práctica deste duro
deporte.= A traxectoria deportiva deste veciño de Teo é todo un exemplo de esforzo continuo e
alcanzou moitos triunfos na súa etapa de afeccionado e tamén na que leva de profesional, sendo
isto un orgullo para o noso concello.= É por iso que o grupo municipal socialista presenta esta
moción diante do pleno desta corporación, para que se tome o seguinte acordo de resolución:=
Concederlle anualmente, mentres non mellore o seu contrato económico, unha axuda de 400.000
pts. para que así poida seguir mellorando deportivamente.".----------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o equipo de goberno está por axudar ó deporte en tódolos
casos, pero pensa que debería se-lo interesado quen fixese a solicitude, e despois a Comisión de
Goberno decidirá; opina que pode haber centos de casos como o exposto na moción. O Sr.
Parajó Liñares respóndelle que ten entendido que o Sr. Mosquera Míguez veu falar co Alcalde
non unha, senón dúas veces, e non lle concederon ningunha subvención, e este dille que nese
momen- to se desestimou a solicitude, que o Sr. Mosquera terá que pedila outra vez e a Comisión
de Go- berno decidirá se é prudente ou non concederlla. O Sr. Parajó Liñares pregúntalle se non
está por apoiar ós deportistas, e o Sr. Alcalde respóndelle que ós deportistas si, pero non á
moción.--------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que regula-la concesión de subvencións é un tema
básico polo que o BNG vén loitando desde fai tempo, que xa o Sr. Otero Cepeda, na anterior
lexislatura, presentara unha moción sobre este asunto e respondéuselle que o equipo de goberno
concedía as subvencións seguindo os seus criterios, pero non se lle dixo cales eran eses criterios;
que deben ser uns criterios máxicos, que varían segundo os solicitantes sexan ou non amigos;
que o Sr. Alcalde debería ter en conta que concede as subvencións de cartos públicos, non do
seu peto, e que coa cantidade de cartos que se moven en subvencións neste concello non entende
como o PP lle permite dalas sen esixir xustificantes de gasto, memorias, etc. Di que entende que
o caso exposto na moción é un pouco problemático, porque se trata de darlle unha axuda a un
deportista profesional, non a unha asociación, pero que se podería chegar a un convenio con el
para sponsorización ou para que colabore co ciclismo de base do concello, e manifesta que esta é
a proposta que formula o seu grupo. O Sr. Alcalde reitera que é o interesado quen ten que soli-
cita-la axuda e despois estudiarase a conveniencia de concederlla ou non, e en canto á concesión
de subvencións manifesta que se seguirá o mesmo criterio que ata agora, de concede-las que lles
parezan xustas ó equipo de goberno. O Sr. Noriega Sánchez propón que se faga un convenio co
Sr. Mosquera Sánchez, e manifesta que non entende que se rexeite a concesión da axuda só
porque a pide un grupo da oposición.-------------------------------------------------------------------------



O Sr. Tallón Mesías manifesta que o grupo municipal do PSOE non está pedindo cartos
para el, senón para un deportista de élite, e pregunta, se non hai cartos para isto, onde van os 100
millóns de pesetas presupostados para cultura e deportes. O Sr. Parajó Liñares manifesta que o
Sr. Alcalde non quere concederlle a axuda ó Sr. Mosquera, pero que se este alcanza un triunfo
importante quererá saír na foto con el, pregúntalle ó Sr. Alcalde se neste concello as subvencións
se conceden segundo a persoa que as pida, este respóndelle que si e o Sr. Tallón pide conste en
acta a resposta do Sr. Alcalde.---------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez propón facer unha moción conxunta do BNG mais do PSdeG-
PSOE, e o Sr. Parajó Liñares maniféstase de acordo en facer unha moción transaccional. O Sr.
Alcalde négase a que se faga esta, e o Sr. Parajó Liñares dille que pode facelo porque está no seu
dereito, segundo estipula o Regulamento orgánico municipal; o Sr. Alcalde, tras consultar ó Sr.
Secretario, accede a que se transaccione a moción.---------------------------------------------------------

A moción transaccional propón o seguinte: "Asinar con D. Ezequiel Mosquera Sánchez
un convenio polo cal se lle conceda anualmente unha axuda de 400.000 pts. a cambio de que
colabore co ciclismo de base nas asociacións deportivas deste concello que se designen, e de pro-
paganda do concello.".------------------------------------------------------------------------------------------

Votada a moción transaccional, obtén os seis votos a favor dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodrí-
guez e os dez votos en contra dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín Vallada-
res, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata
Iglesias e Aller Suárez, polo que resulta rexeitada.---------------------------------------------------------

10.- MOCIÓN PSOE  ENSINO .- A continuación, o Sr. Hombre Eiras dá lectura á mo-
ción presentada en data 27-10-99 polo portavoz do grupo municipal socialista, que copiada lite-
ralmente di o que segue:----------------------------------------------------------------------------------------

" O grupo municipal socialista (PSdeG-PSOE) no concello de Teo, a través do seu porta-
voz D. F. Manuel Parajó Liñares, e ó abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta ante o pleno da
corporación municipal esta moción, baseada nos motivos e consideracións seguintes:= No curso
académico 1999-2000 remata a implantación das novas ensinanzas obrigatorias con xeralización
do ensino ata os 16 anos, fito histórico en España. Nos vindeiros anos comprirá ampliar e
diversifica-la oferta de ensinanzas profesionais, impulsa-lo ensino ás persoas adultas e mellora-la
oferta dalgunhas ensinanzas, música, informática, idiomas.= Pero paralelamente seguen vixentes
problemas que afectan á calidade do tramo obrigatorio e nos que os concellos carecen de compe-
tencias directas, aínda que reciben tamén as demandas dos cidadáns, dos estudiantes e das
familias.= A consecución da gratuidade no ensino obrigatorio é unha demanda permanente da
sociedade, non só por razóns económicas, sobre todo como garantía da igualdade de oportunida-
des de tódolos cidadáns. Os gastos en libros e material escolar, xunto con outros gastos en
formación, representan unha carga económica notable para moitas familias.= Se queremos
centros de ensino que cumpran unha función social e cultural, non só académica, terán que
contar coas instalacións e recursos necesarios: bibliotecas, ordenadores, conexión a Internet,
instala- cións deportivas cubertas, aulas de música, de lectura, idiomas, artes plásticas... Para
moitos dos nosos veciños non é posible completa-la oferta dos colexios e institutos acudindo a
outro centro para recibi-las ensinanzas e servicios que non teñen actualmente na rede pública.= É
por iso que o grupo municipal socialista presenta esta moción diante do pleno da corporación
para que se tomen os seguintes acordos de resolución:= O concello de Teo insta á Xunta de
Galicia a:= 1.- Oferta-los servicos de transporte e comedor en tódolos centros de ensino público
primario e secundario do concello.= 2.- Lexislar e regula-la progresiva gratuidade dos libros e
material esco- lar nas etapas de ensino obrigatorio.= 3.- Doutar ós centros de ensino de
equipamentos informá- ticos e bibliotecarios.= 4.- Impulsa-lo ensino de idiomas desde o comezo
da escolaridade.".-------



O Sr. Noriega Sánchez manifesta que a cultura é o que nos fai ser persoas libres e ter
criterios propios, e que nesta moción se lle pide ó equipo de goberno que se posicione sobre o
ensino público. Di tamén que cando os rapaces do instituto piden a colaboración do concello
tíldaseos de subversivos; manifesta que o seu grupo apoiará esta moción e todo o que signifique
un ensino galego, público e de calidade, e que consegui-la gratuidade e unha maior calidade no
ensino é básico para que os rapaces teñan igualdade de oportunidades.---------------------------------

O Sr. Neira Picallo le a resposta do equipo de goberno á moción, dicindo:-------------------
"1.- SERVICIOS DE TRANSPORTE E COMEDOR ESCOLAR EN TÓDOLOS

CENTROS DE PRIMARIA E SECUNDARIA: Trátase de servicdios complementarios á edu-
cación, non de servicios de carácter social.= Nestes momentos unicamente se lles prestan a
alumnos de educación obrigatoria.= O transporte escolar facilítaselle a aqueles que teñen o seu
domicilio a máis de 2 km. do centro escolar, sempre e cando haxa acceso para verifica-lo trans-
porte.= Poden dispoñer do servicio de comedor escolar aqueles alumnos que, por razón de hora-
rio e/ou distancia, non poden ir xantar ás súas casas a unha hora normal.= 2.- REGULA-LA
GRATUIDADE PROGRESIVA DOS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA
AS ETAPAS DE ENSINANZA OBRIGATORIA.= A nosa Comunidade autónoma ten regula-
mentada a utilización dos libros de texto nos centros (non poden cambiarse en menos de catro
anos).= Non temos competencias para regulamenta-la súa gratuidade; é unha competencia esta-
tal que lle corresponde ó MEC.= Hai axudas establecidas en colaboración coa Consellería de
Familia. No proxecto de presupostos para o ano 2000 contémplase un incremento considerable
na aportación da Consellería de Educación para estas axudas.= 3.- INVESTIMENTOS EN
INFORMATIZACIÓN.= Estase a realizar un grande esforzo por parte da Consellería de Educa-
ción e ordenación universitaria encamiñado a doutar ós centros educativos de material informáti-
co axeitado para poder imparti-las materias correspondentes, así como para achega-las comuni-
dades educativas ós avances tecnolóxicos máis recentes.= As actuacións levadas a cabo ultima-
mente supuxeron un investimento duns 2.200 millóns de pesetas que corresponden, entre outro
material informático, á adquisición de 5.500 ordenadores, 333 routers, 313 tarxetas RDSI, 400
lotes de programas educativos e o cableado de 191 centros.= Co fin de obte-lo maior aproveita-
mento da información, debemos subliña-la existencia e posta en marcha do proxecto SIEGA,
siglas que corresponden ó Sistema de información da educación galega.= Este proxecto quere
medrar coa vocación de converterse na resposta da nosa Comunidade autónoma ós novos retos
xurdidos da necesidade de integra-la educación galega na "sociedade da información"; para isto
preténdese levar adiante no vindeiro ano as seguintes actuacións:= Con relación ós servicios
centrais da Consellería pretende acomete-la posta en funcionamento das bases de datos centrais
de información, así como do servidor de páxinas web da propia Consellería, que permita ofertar
ós centros un espacio no que poder residencia-los contidos das súas páxinas.= Polo que respecta
ós colexios de educación primaria está prevista a extensión da conexión á Rede corporativa de
voz e datos da Xunta de Galicia a 670, tentando acadar todos aqueles con máis de dúas unidades,
coa instalación de aulas de informática en todos eles, completándoos en máis dun exercicio, así
como a instalación do correo electrónico e acceso gratuíto, por parte dos centros, a Internet,
como xa se fixo no presente exercicio nos centros de secundaria.= Nos institutos de educación
secunda- ria procederase á instalación de acceso a Internet en 301 centros mediante a instalación
das redes locais e equipos de comunicación correspondentes.= Así mesmo, estase a implantar un
programa de xestión integral administrativa e académica da educación galega. Nestes momentos
estase instalando nos institutos de educación secundaria, estendéndose ós centros de primaria a
medida que se vaian conectando.= O importe total previsto para informatización no vindeiro ano
ascende á cantidade de 1.000 millóns de pesetas.= En canto á doutación de bibliotecas hai que
indicar que, tanto na partida inicial que se lle asigna ós centros para a súa posta en funcionamento



como nas de gastos de funcionamento dos distintos exercicios presupostarios, está contemplado
o con- cepto da adquisición de material para a biblioteca e seminarios do centro. Hai uns anos, na
doutación inicial de posta en funcionamento dos institutos, mesmo se especificaba de 500.000
pts. ían destinadas á adquisición e doutación da biblioteca do centro.".---------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que, polo exposto, o equipo de goberno votará en contra da
moción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Hombre Eiras manifesta que esta moción conseguíu polo menos que o equipo de
goberno saiba o que son as novas ensinanzas; considera alentador que o partido lles mande esta
resposta, porque así aprenderán algo máis do novo ensino, xa que o representante do concello no
Consello escolar do instituto non sabía nada disto; di que se se ten en conta o que acaba de le-lo
Sr. Neira queda claro o que se pensa facer, pero que xa se verá a que chegan os cartos dos que se
dispón para facelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez tamén se manifesta contento polo que o equipo de goberno apren-
deu sobre as novas ensinanzas, pero gustaríalle que a resposta estivese un pouco máis concretada
en Teo, xa que hai unha biblioteca, pero a xente non sabe onde está e ás veces anda preguntando.
Manifesta tamén que a Xunta de Galicia destina tódolos anos cartos para o ensino privado, pero
que o ensino público é outra cousa, para este limítanse máis os investimentos.-----------------------

Sometida a votación, a moción obtén os seis votos a favor dos Sres. Parajó Liñares,
Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodrí-
guez e os dez votos en contra dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín Vallada-
res, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Ouro Calvelo, Mata
Iglesias e Aller Suárez, polo que resulta rexeitada.---------------------------------------------------------

11.- BAIXAS CRÉDITOS INCOBRABLES.- Dada conta de escrito do Servicio
Provincial de Recadación, de data 13-10-99, nº 3536, ó que acompaña documentación relativa a
créditos incobrables totais e parciais, o pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis
membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda aprobar definitivamente as
declaracións de crédito incobrable dos contribuíntes que a continuación se relacionan:--------------

1.466 pts.580 pts.61.691 pts.Vaamonde Barreiro María Carmen
0 pts.0 pts.17.010 pts.Sanín Salvado Jesús
0 pts.0 pts.41.875 pts.Rodríguez Pérez Vicente Tomás
0 pts.580 pts.4.878 pts.Rodríguez Álvarez Mónica María

INGRESOSCOSTASPRINCIPALAPELIDOS  E NOME  DOS CONTRIBUÍNTES

Antes de entrar no turno de rogos e preguntas, o Sr. Noriega Sánchez pide se vote a
declaración de urxencia e a inclusión na orde do día do seguinte punto: "Invalidez das explica-
cións dadas polo Sr. Alcalde á prensa sobre a problemática urbanística de Cacheiras e informe da
Alcaldía sobre o resultado da inspección da policía urbanística da CPTOPV en Cacheiras.---------

Sometida a votación, a proposta do Sr. Noriega obtén os seis votos a favor dos Sres.
Parajó Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e
Amieiro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo,
Castroagudín Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Fernández Fernán-
dez, Ouro Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez, polo que resulta rexeitada, acordando o pleno
non declarala de urxencia e, polo tanto, non incluíla na orde do día desta sesión.---------------------

Seguidamente o Sr. Parajó Liñares pide se vote a declaración de urxencia e a inclusión na
orde do día do punto "Arranxo e asfaltado da pista de Loureiro", xa que non está de acordo con
que se asfalte só ata a casa da persoa que acompañou ó Sr. Alcalde na campaña electoral, e quere
formular unha moción para que se arranxe tamén o resto da pista.---------------------------------------

Sometida a votación, a proposta do Sr. Parajó obtén os seis votos a favor dos Sres. Parajó
Liñares, Tallón Mesías, Hombre Eiras e Noriega Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amie-



iro Rodríguez e os dez votos en contra dos Sres. Blanco Martínez, Neira Picallo, Castroagudín
Valladares, Fandiño Pazos, Filloy Villar, Cajaraville Campos, Fernández Fernández, Ouro
Calvelo, Mata Iglesias e Aller Suárez, polo que resulta rexeitada, acordando o pleno non declarala
de urxencia e, polo tanto, non incluíla na orde do día desta sesión.--------------------------

12.- ROGOS  E PREGUNTAS .- A Sra. Bugallo Rodríguez pide que se presente na sala o
arquitecto técnico municipal, e pregunta que medidas tomou o equipo de goberno sobre a
petición de paralización de varias obras en construcción na parroquia de Cacheiras, baseada no
incumprimento de diversos artigos das Normas subsidiarias vixentes, realizada polo grupo
municipal do BNG en dous escritos, por certo non respondidos no prazo regulamentarios. O Sr.
Alcalde respóndelle que non ve lóxico que o arquitecto técnico do concello se persoe na sesión,
que se a Sra. Bugallo quere facer algunha pregunta técnica que a faga por escrito e se lle
responderá tamén por escrito e, en canto ás obras de Cacheiras, manifesta que non se paralizaron
por estar pendentes de informes, que en canto se teñan estes verase se cómpre ou non paralas. A
Sra. Bugallo Rodríguez di que non pretende que se lle respondan no pleno as preguntas que fixo,
que deben mandarlle as respostas por escrito; que o que ten que responder ó pleno é á pregunta
que fixo agora, de por que non se lle responderon os escritos que ten presentados. O Sr. Alcalde
respóndelle, en canto ós citados escritos, que no plano de aliñacións e rasantes as distancias
varían nas zonas urbanas; a Sra. Bugallo manifesta que, segundo o Sr. Alcalde, o Colexio de
Arquitectos é responsable das mansardas e a CPTOPV das distancias ás vías públicas, de onde se
deduce que o concello non é responsable de nada, simplemente "pasaba por alí"; opina que isto
non é como quere facer ver o Sr. Alcalde, que o equipo de goberno ten a obriga e a responsa-
bilidade de vixia-las obras.-------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta tamén a Sra. Bugallo polas medidas que se adoptaron ou se van adoptar ante as
afirmacións (recollidas na prensa) realizadas nunha xuntanza de constructores con obras na zona
de Cacheiras nas que se recoñecía o incumprimento, polo menos nalgúns casos, da normativa
urbanística; o Sr. Alcalde respóndelle que se unha ou varias persoas queren poñer unha nota na
prensa, el non ten nada que dicir, e que mentres non teña informes técnicos non pode facer
nada.-

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que a Lei do Solo de Galicia, no artigo 17.3, estipula que
é requisito indispensable para as obras contar con licencia municipal e colocar un cartel
informativo que indique o tipo de obra, datas de comezo e remate, promotor, director da obra,
etc.; di que nun pleno anterior pedíu que se colocasen carteis nas obras e non se fixo; pide nova-
mente que se dea orden de colocación destes carteis, e recórdalle ó Sr. Alcalde que, de non
facelo, estará incumprindo a lei. Este respóndelle que toma nota e que se estudiará este asunto.---

A Sra. Bugallo Rodríguez pregunta que noticias ten o concello sobre a instalación dun
campo eólico en Lampai ou noutro lugar deste concello, e o Sr. Alcalde respóndelle que, polo
que sabe, unha empresa ía facer un estudio, sen custo para o concello, sobre a instalación dun
parque eólico na zona alta de Lampai, como tamén se ía facer un estudio para instalación dunha
piscina climatizada nos Tilos. A Sra. Bugallo Rodríguez pregunta se se fixo algún estudio de im-
pacto ambiental en relación co parque eólico, e o Sr. Alcalde respóndelle que de momento non,
posto que non ningunha empresa solicitou nada neste sentido nin consta no concello ningunha
documentación; a Sra. Bugallo Rodríguez pregunta se se fará ese estudio no futuro, e o Sr.
Alcalde respóndelle que, se chega a haber algo deste tema, si se fará un estudio de impacto am-
biental.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Amieiro Rodríguez manifesta que nos Tilos hai neste momento un problema
importante coa recollida de lixo, xa que non o recollen diariamente, por dúas veces deixaron o
lixo durante o día fóra dos locais habilitados e unha vez estivo fóra durante tres días e outra un



día enteiro; o Sr. Alcalde respóndelle que rompeu un dos camións da recollida de lixo (o Sr.
Secretario dille que non rompeu un, que romperon os dous ó mesmo tempo) e que o día 1 de de-
cembro comezará a recolle-lo lixo a nova empresa contratada, co que mellorará o servicio de
recollida; que o saca-lo lixo dos locais habilitados puido ser para que a nova empresa avaliara o
volume do lixo dos Tilos. A Sra. Amieiro Rodríguez opina que unha parte importante deste pro-
blema foi que en ningún momento se informou ós veciños da urbanización do que pasaba coa
recollida de lixo, e di tamén que fai tres meses que non se baleiras os contedores de vidro dos
Tilos, polo que a zona do centro comercial está convertida nun vertedoiro de botellas (tamén por
culpa da xente, ten que recoñecelo), o que se podería ter evitado poñendo uns carteis; o Sr.
Alcalde respóndelle que tamén houbo problemas coa empresa que recolle o vidro.-------------------

Manifesta tamén a Sra. Amieiro Rodríguez que nos Tilos hai dous coches abandoados no
medio da rúa desde hai máis dun ano, e o Sr. Secretario respóndelle que, segundo os seus infor-
mes, non hai dous, senón catro; o Sr. Alcalde respóndelle que os coches abandoados non se
poden sacar cando se quere, de calquera maneira, senón que hai que facer un expediente para
cada un; que primeiro se intentou localizar ós donos e convencelos de que os quitasen eles, e
despois, ó non conseguirse isto, iniciáronse os expedientes, alomenos algúns deles.-----------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que onte se enteirou pola prensa de que Teo queda sen
escola obradoiro; que, segundo o Alcalde de Boqueixón, farase unha para Boqueixón e Vedra; o
Sr. Alcalde respóndelle que, efectivamente, non conceden a continuidade da escola obradoiro,
pero que pode ser posible que se dea consegudo un taller de formación para maiores de 25 anos;
que xa foi a Coruña para conseguir para Teo un taller de formación, e tamén cursos polo plan
FIP. O Sr. Noriega Sánchez pregunta se Teo perdeu a escola obradoiro por problemas de relación
entre Alcaldes, e o Sr. Alcalde respóndelle que pensa que non, que quizais Boqueixón quere
face-la escola obradoiro con Vedra porque son concellos lindantes, circunstancia que non se dá
entre Boqueixón e Teo.-----------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez pregunta polas actividades da ADL para o próximo ano, e o Sr.
Alcalde respóndelle que hai un informe, pero que non ten datos neste momento, que o Sr. Norie-
ga pode pedilos nas oficinas.-----------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, o Sr. Alcalde procede a dar resposta ás preguntas formuladas  polo Sr.
Parajó Liñares en escrito nº 2379, de data 24-11-99:-------------------------------------------------------

1) "Na pasada lexislatura anunciou con gran solemnidade que o Ministerio de Medio
Ambiente (Sra. Tocino) ía investir 40 millóns nos Tilos, ¿que pasou con eles? ¿asinouse o con-
trato?": O Sr. Alcalde responde que unha empresa fixo (e pagou) o proxecto e el levouno a
Madrid e tivo contactos co Ministerio de Medio Ambiente; apoiouno xente como o Director
Xeral de Medio Ambiente; foron ó sitio e faltaba o visto e prace do Director Xeral de Montes;
agora está para ver se se mete o proxecto completo ou en fases.-----------------------------------------

2) "TV de Teo. Non se ve en todo Teo, pero ¿cando van coloca-los repetidores? Ademais,
por se Vde. non o sabe, aínda hai lugares nos que non se ven as outras canles.": O Sr. Alcalde
respóndelle que nestes momentos estase estudiando a formulación dun convenio con Airtel e
outras empresas para ve-la posibilidade de instalar repetidores nas súas torretas, e así leva-los
sinais de TV a todo o concello. O Sr. Parajó Liñares pregunta se isto será só para TVTeo ou para
tódalas canles de televisión, e o Sr. Alcalde respóndelle que se intenta poñer repetidores para as
emisoras da policía local, de protección civil, de incendios e cre que para tódalas televisións.-----

3) "Estradas da Deputación. ¿Por que se paga cos cartos dos veciños de Teo a amplia-
ción delas se noutros concellos o fai a Deputación, mesmo asfaltando o alargamento? Claro,
como en Teo somos millonarios, facémolo así.":O Sr. Alcalde respóndelle que o pleno do
concello, o día 13-2-98, acordou por unanimidade a ocupación dos terreos, que é o que unica-
mente se fixo, para que a Deputación puidese amplia-las estradas, e fíxose nas zonas onde esta-
ba Estructuras Agrarias co tema da concentración de monte; que o que se fixo foi botar zahorra
nas zonas de ampliación das estradas. O Sr. Parajó manifesta que o pleno acordou unicamente
ocupa-los terreos, non botarlle zahorra, e o Sr. Alcalde pregúntalle como cre que se ocupan os
terreos, senón botándolle algo.---------------------------------------------------------------------------------



4) "Vivendas VPO. Foron concedidas, ¿si ou non? ¿vanse comezar a construír? ¿hai
terreo previsto para máis?": O Sr. Alcalde responde que o día 2-10-99 se recibíu unha
comunicación pola que o IGVS aceptaba a oferta da finca, e que está pendente de que o chamen
para ir ó notario a formaliza-la escritura, para que poidan comezar a construí-las vivendas; e que
hai sobre a mesa a oferta doutra finca para a construcción de máis vivendas sociais (cre que esa
finca dá para 28 ou 30 vivendas, pero non pode aseguralo); que non se tomou ningunha decisión
en canto a esta finca, porque o expediente está pendente de informes.----------------------------------

5) "Contrato AQUAGEST, ¿apareceu, ou aínda non? Con esta debe se-la sexta vez que
preguntamos. Que non chegue á sétima.": O Sr. Alcalde respóndelle que xa se lle mandou por
correo certificado. O Sr. Parajó dille que o recibíu onte, pero que o que se lle mandou non é o
contrato, que non di nada, o que di algo é o que conseguíu el. O Sr. Alcalde respóndelle que
pedíu o contrato e mandóuselle o contrato, que o documento que lle está ensinando o Sr. Parajó
é o prego de condicións, o cal non pedíu no concello. O Sr. Parajó manifesta que o prego de
condi- cións especifica cousas que había que facer e que non se cumpriron, como a creación
dunha comisión do concello para o tema do abastecemento de auga e do alcantarillado; que o Sr.
Alcalde está "metendo nun berenjenal" ós seus adláteres porque estes non saben de que van as
cousas, pero que xa o saberán; manifesta que quere saber quen forma esa comisión e como se lle
prorrogou o contrato á empresa adxudicataria deste servicio.---------------------------------------------

6) "Escrito dos veciños de Beitureira (Lampai) con motivo da liña de alta tensión que ó
parecer cruza esa parroquia con dirección á Estrada. .¿Que información ten o concello?": O Sr.
Alcalde respóndelle que o 18-10-99 a A.VV. "Sampaio" presentou un escrito e sinaturas no
concello, do que se lle remitiron copias a FENOSA e á Consellería de Industria, instando a ambas
entidades a que, de construírse a citada liña eléctrica, se realice a máis de 500 metros das aldeas
citadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

7) "Estrada N-550 (Santiago-Vigo) ¿por que non se informou ós veciños afectados e
como non se solicitou antes o proxecto desa obra?":  Sr. Alcalde responde que foi á Coruña cos
veciños desa zona para ve-lo tema das liñas continuas e tamén a mira-las actuacións que se ía
facer, e nese momento o Sr. Tello lle dixo que pedira por escrito copia do proxecto, o que se fixo
o día 15 dos actuais. O Sr. Parajó dille que hai unha semana disto.--------------------------------------

8) "Escrito de veciños de Bustelo e Quintáns (Luou) ¿que actuacións se levaron a cabo
para resolve-las denuncias do citado escrito, nas que indicaban que tiñan a auga potable en mal
estado debido ó verquido de augas fecais ó manantial?": O Sr. Alcalde responde que se pedíu
informe á inspectora farmacéutica municipal, pero que aínda non se recibíu.--------------------------

9) "Ampliación urxente da pista de Sestelo á estrada de Luou á Ramallosa, debido ó
incremento de tráfico xurdido dos novos veciños da urbanización do Pazo (Rarís), así como
arranxo urxente da pista que vai desde a antedita urbanización ó lugar de Aido (Luou), xa que ten
o firme en moi mal estado debido ás obras realizadas nesa zona.": O Sr. Alcalde responde que se
está facendo a xestión, pero que hai unha señora (Carmen Cao) que non deixa amplia-la pista,
polo que se está intentando negociar con ela, e que se tratará de arranxa-la pista do Pazo en canto
se poida e cando se faga o estudio correspondente.---------------------------------------------------------

10) "Axudas a entidades deportivas e culturais ¿cando se lle van da-las axudas correspon-
dentes? ¿por que se lle dan anticipos a unhas e a outras non? Pedimos que as axudas se entre-
guen a primeiros de ano para que as asociacións non pasen os actuais apuros.": O Sr. Alcalde
responde que se lles dan anticipos ás asociacións que os piden, e non se lles dan ás que non os
piden; que se retrasou a asignación de subvencións primeiro por mor das eleccións e despois
polas vacacións, pero que nestes momentos o equipo de goberno está traballando neste tema.-----

11) "Plan xeral urbano, ¿encargouse algunha xestión? En caso afirmativo, ¿a que gabinete
técnico e en que data? ¿en que pleno se tomou ese acordo, e se se asinou algún contrato?": O Sr.



Alcalde responde que a Comisión de Goberno, na sesión de 20-9-99, acordou comeza-los
trámites para redacta-lo futuro plan xeral urbano; que de momento só se está facendo un estudio,
sen custo para o concello, para o seu posterior estudio polo pleno; que se está mirando tamén
que empresa pode facelas ben e no menos tempo posible. O Sr. Parajó pide que se faga xa, para
evitar que "os de arriba" teñan que chamarlle a atención ó Sr.
Alcalde.----------------------------------------

12) "Recollida de lixo e xardinería, ¿cando comezou a nova empresa ou cando o vai
facer? Desde o grupo socialista non permitiremos ningunha subcontrata, tal como consta no
prego de condicións.": O Sr. Alcalde responde que a nova empresa comezará a funcionar o
próximo día 1 de decembro, e que, caso de que pretenda levar a cabo algunha subcontrata, esta
terá que ser autorizada polo concello. O Sr. Parajó recórdalle ó Sr. Alcalde que, neste caso,
"concello" quere dicir "pleno".---------------------------------------------------------------------------------

13) "Cerre concelleiro Sr. Cajaraville. Informe de actuacións levadas a cabo ata hoxe e
cando se efectuará a demolición do construído ilegalmente. Así mesmo pedimos ampliación e as-
faltado da pista afectada polo antedito cerre.": O Sr. Alcalde responde que se paralizou a obra e se
segue o expediente, e que a obra na pista estudiarase cando haxa cartos, porque pretende meter
xa por alí as tuberías de auga e alcantarillado para non ter que volver a abri-la pista despois. O Sr.
Parajó pregunta en que momento se encontra a tramitación do expediente, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non ten datos neste momento, que o expediente está abaixo, nas oficinas. O Sr.
Parajó pregunta cando se derrubará a obra que ten o expediente rematado e a demolición acorda-
da, e o Sr. Alcalde respóndelle que tampouco ten datos neste momento.-------------------------------

14) "Arranxo da pista de Nespereira a Caxade: ¿para cando?": O Sr. Alcalde respóndelle
que para cando haxa cartos e se teña un estudio do que hai que facer.----------------------------------

15) "Postes no medio da calzada en Rarís. Urxente retirada. Desde o grupo socialista res-
ponsabilizámolo dos danos que poida ocasiona-la actual situación dos postes.": O Sr. Alcalde
responde que está á espera de que Telefónica comunique canto custa retira-los postes, para que a
Comisión de Goberno poida aproba-lo gasto e mandar quita-los postes.--------------------------------

16) "Ampliación e mellora do firme da pista de Ameneiro á Pedreira. Actualmente non se
poden cruzar dous vehículos.": O Sr. Alcalde responde que está en negociacións cos propietarios
das fincas para que deixen ocupa-los terreos para amplia-la pista. O Sr. Parajó pide que se amplíe
tamén a ponte.----------------------------------------------------------------------------------------------------

17) "Depuradora de Calo, ¿non estaba xa adxudicada? Obra moi necesaria e urxente.
¿Cando se vai comezar con ela?": O Sr. Alcalde responde que cre que a obra foi adxudicada xa a
unha empresa e que están para comeza-las obras; que no Milladoiro xa están tamén para come-
zar; que ten entendido que houbo problemas entre a Xunta e o MOPT; que xa están pedidos os
permisos necesarios a eses dous organismos e máis á RENFE, tanto por parte de Ames como de
Teo. O Sr. Parajó pregunta se a depuradora se vai facer xa ou non, e o Sr. Alcalde respóndelle
que xa dixo que cre que están para empeza-la obra. O Sr. Parajó Liñares manifesta que xa é hora
de que se vaia facendo, posto que o Sr. Cuiña dixo en marzo do 97 que se ía facer esta obra.------

18) "Depuradora de Pontevea, ¿onde está? Prometeuna Vde. fai catro anos, e de
momento nada de nada.": O Sr. Alcalde respóndelle que xa está comprada a finca para poñe-la
depuradora e que o proxecto está ultimándose ou xa rematado, non o sabe de certo, que inclúe a
depuradora e a rede ata Os Verxeles. O Sr. Parajó pregunta se esta obra está xa adxudicada, e o
Sr. Alcalde respondelle que ten entendido que non, que fai poucos días estábase rematando o
proxecto; o Sr. Parajó pregunta quen o está facendo, e o Sr. Alcalde respóndelle que a
CPTOPV.-------------------

19) "Acceso a documentación e facturas. Temos solicitada a autorización fai máis dun
mes. Por este motivo reservámonos as accións xudiciais contra este proceder.": O Sr. Alcalde
responde que teñen que pedilo por escrito, como xa se lle dixo máis veces; o Sr. Parajó dille que
se solicitou por escrito o día 13-10-99 e aínda non recibíu resposta, e o Sr. Alcalde respóndelle
que, unha vez remate o pleno, o Sr. Secretario lle dará día e hora para estudia-la documentación
que pediron ver.--------------------------------------------------------------------------------------------------



20) "Arranxo total da pista de Loureiro. É penoso o trato que lle está dando Vde. ós
veciños de Luou. Esiximos xa o arranxo definitivo ata a pista de Fornelos a Lampai.": O Sr.
Alcalde respóndelle que o tramo de obra que se levou a cabo fíxose con cargo a un plan provin-
cial, e o arranxo do resto da pista está avaliado desde o 15-11-99, e se fará tan pronto se poida.---

21) "Escola obradoiro, ¿en que data se clausura e se vai continuar funcionando?": O Sr.
Alcalde responde que se clausurará a fin de ano; que se pedíu prórroga, pero cre que non a van
conceder, pero que quizais si concedan un taller de formación. O Sr. Parajó Liñares manifesta
que Ames leva 20 anos coa escola obradoiro e sempre lle deron prórroga, pero que a Teo non lla
conceden porque non hai boa relación, e que a chulería do Alcalde ó non querer acepta-lo tempo
que lle daban de deputado lle custou ó concello a escola obradoiro.-------------------------------------

22) "Locais para os grupos municipais: prometeunos fai tres anos e ata hoxe non os
temos. Concédaos urxentemente.": O Sr. Alcalde responde que en canto estean rematadas as
obras de ampliación do concello verase a forma de que cada grupo político poida te-lo seu local,
pero que de momento non se dispón de espacio suficiente; o Sr. Parajó pregunta cando se farán
esas obras, e o Sr. Alcalde respóndelle que pouco a pouco.-----------------------------------------------

23) "Motivos que xustificaron o apagón de luz que sufríu a nosa compañeira, Angélica
Blanco, cando estaba realizando legalmente o seu labor de concelleira e sacando fotocopias co-
rrespondentes á comisión da que forma parte.": O Sr. Alcalde respóndelle que non sabe se a Sra.
Blanco Fernández pode leva-las fotocopias que pretendía facer, pero que, á marxe diso, os fallos
de corrente non son raros na consistorial; que pode ser que salten os automáticos por algún fallo
na instalación eléctrica ou pola cantidade de aparatos eléctricos que hai nas oficinas; que el ten
sufrido moitas veces eses problemas, sobre todo cando non lle chegan os faxes que lle mandan
por culpa dun fallo eléctrico. O Sr. Parajó manifesta que non se pode mandar apaga-la luz cando
unha concelleira saca fotocopias de documentación á que ten acceso como membro da comisión
informativa competente nese expediente; pregunta quen mandou apaga-la luz, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non sabe que a luz faltase porque alguén mandase baixa-los automáticos. O Sr.
Parajó Liñares pídelle que, se non foi el, averigüe quen mandou apaga-la luz.------------------------

24) "Traída de augas. Instálase moi lentamente por falta de planificación, e isto dispara os
custos. ¿Por que se fai así?": O Sr. Alcalde responde que se lle pedíu á empresa que fixese un
estudio do que falta por facer do abastecemento de auga e do alcantarillado, pero que é unha obra
de moito custo, polo que hai que ila facendo a tramos, pero que se ten pensado leva-la auga e o
alcantarillado a todo o concello. O Sr. Parajó pide que se fagan xuntas as obras necesarias en
varias aldeas grandes, a fin de abarata-los custos.----------------------------------------------------------

25) "Polígono industrial: os empresarios comezan a desvia-los seus investimentos a
Ames. ¿A que espera para poñer en marcha o tan desexado polígono de Teo?": O Sr. Alcalde
responde que as normas urbanísticas do concello prevén a instalación dun polígono industrial en
Montouto, subindo á esquerda; que se fixeron xestións para deixar dúas entradas entre os
edificios para atrás por se se chega a desenvolver ese polígono; que hai un estudio feito sobre
este tema, pero que é difícil, porque aquela zona é toda de minifundio de parcelas.-----------------

26) "¿Por que se lle cobra coa auga o servicio de alcantarillado a veciños que non o
teñen?": O Sr. Alcalde responde que descoñecía isto, toda vez que o servicio o xestiona Aqua-
gest, e que se puxo en contacto con esta empresa para que lle desen explicacións sobre este tema,
pero aínda non lle chegou a resposta, polo que lle responderá noutro pleno. O Sr. Parajó manifes-
ta que, segundo o prego de condicións do abastecemento de auga e alcantarillado, isto tería que
ser estudiado pola comisión que debería estar formada, e pide que se lle dea orde a Aquagest de
que non pase recibos de alcantarillado mentres os usuarios non dispoñan do servicio.---------------

27) "Monitores deportivos: ¿ata que data teñen contrato e por que non disfrutaron das
súas correspondentes vacacións?": O Sr. Alcalde respóndelle o contrato lles remata o día 11 de



decembro, e que cobraron as vacacións en nómina; que algúns dispuxeron dalgún día libre cando
o necesitaron e o pediron. O Sr. Parajó manifesta que é obrigatorio por lei darlles vacacións, e
que ó mellor os sindicatos protestan.-------------------------------------------------------------------------

28) "¿Que facturas están pendentes de pago e a canto ascende o seu importe? ¿Desde que
data están sen pagar?": O Sr. Alcalde respóndelle que carece de datos, que terán que darllos en
Intervención. O Sr. Parajó pregunta en canto está sobrepasado o presuposto, e manifesta que hai
xente que lle dixo que ten facturas sen cobrar. O Sr. Alcalde respóndelle que o feito de que non
as teñan cobradas non significa que non se lle vaian pagar, e que esas persoas o que teñen que
facer é vir ó concello e preguntar por que non se lles pagan, porque ó mellor hai algún motivo.---

29) "Información que obra no concello sobre o desvío da estrada N-550 por Vilar de Calo.
Afecta a máis de 40 veciños.": O Sr. Alcalde responde que no concello non hai ningún tipo de
información sobre ese desvío, que as únicas noticias que ten é unha nota que saíu na prensa. O
Sr. Parajó dille que o que tiña que facer cando viu a nota de prensa era ir á Coruña e enteirarse,
para poder previr antes de que sexan feitos consumados, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa se
interesará no seu momento, cando vexa que debe facelo.-------------------------------------------------

30) "O grupo socialista opoñerase á contratación directa de calquera clase de persoal para
o concello que non sexa mediante concurso de igualdade de oportunidades para todos. Caso de
proceder a contratar como ata agora, actuaremos pola vía xudicial e a través do Valedor do Pobo.
¿Que resposta nos dá o concello para ben dos nosos veciños?": O Sr. Alcalde respóndelle que cre
que neste concello non se fixo nunca unha contratación mal feita, xa que sempre se fixeron
segundo as instruccións dos organismos oficiais. O Sr. Parajó manifesta que, cando haxa que
meter persoal, os aspirantes deben pasa-las probas correspondentes.------------------------------------

Seguidamente, o Sr. Parajó Liñares toma a palabra e:--------------------------------------------
1) Manifesta que o 15-5-97, "El Correo Gallego" publicaba unha foto na que saía o Sr.

Alcalde buscando terreos para instalar unha piscifactoría de salmón no río Ulla; pregunta onde
está esa piscifactoría. O Sr. Alcalde respóndelle que se falou dese tema e que aínda se están
levando a cabo xestións, xa que hai unha familia que ten uns muíños e uns terreos na baixada de
Penelas, e pensábase poder facerse con eles, pero a dificultade estriba en que esa familia non vive
aquí.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) En canto ó tema do centro sociocultural, manifesta que o expediente que se mandou
para o contencioso é un caos, xa que faltan facturas, hai convenios sen sinaturas, outros firmados
soamente polo Sr. Alcalde, cinco copias doutro convenio... O Sr. Alcalde respóndelle que non ten
datos neste momento, o Sr. Parajó dille que o que se mandou non é un expediente, senón un
montón de fotocopias duplicadas ou triplicadas e sen firmar. O Sr. Alcalde respóndelle que non
lle chegou ningunha noticia diso, o Sr. Parajó dille que máis vale que se vaia enteirando, porque a
vista oral está fixada para as 13,30 horas do día 3 de decembro, e o Sr. Alcalde reitera que é a
primeira noticia que ten.----------------------------------------------------------------------------------------

3) Pide que cando se faga unha obra privada nalgún sitio non se leve ós obreiros nin ó
electricista do concello, que están para as obras municipais, non para as privadas.-------------------

Toma a palabra o Sr. Hombre Eiras, e:--------------------------------------------------------------
1) Pregunta se a televisión de Teo ten algunha relación co concello, se recibe algunha

subvención por parte do concello, se algunha persoa da corporación ou persoal do concello
forma parte do consello de administración da TV de Teo e se o concello ten en propiedade ou ó
seu cargo algún repetidor de sinal de televisión; o Sr. Alcalde respóndelle que o concello ten
contratado o servicio de emisión de televisión, aboando mensualmente a parte correspondente,
sen concederlle ningunha subvención á empresa que ten ese contrato; que hai instalado un
repetidos, sendo por conta do concello o seu mantemento; que está en estudio a instalación de
novos repetidores que leven correctamente o sinal a todo o termo municipal; que ningunha
persoa da corporación nin do persoal do concello forma parte do consello de administración da
TV de Teo; e que esta emite só para Teo, aínda que, se se ve nalgún concello limítrofe, mellor.---

2) Pregunta polas copias de facturas que ten solicitadas a concelleira Sra. Blanco Fernán-
dez, e o Sr. Alcalde respóndelle que xa lle foron entregadas a esta.-------------------------------------



A Sra. Bugallo Rodríguez manifesta que segundo o art. 23 do Regulamento orgánico mu-
nicipal, o listado de expedientes de paralizacións debe de estar incluído nos expedientes que
veñen ó pleno, e pregunta por que se lle paralizou unha obra a "Mahía Santiago, S.A."; o Sr.
Alcalde respóndelle que esa obra foi paralizada porque carecía de licencia. A Sra. Bugallo pre-
gunta se se paralizou a consecuencia do informe da CPTOPV, e o Sr. Alcalde respóndelle que
non.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Bugallo Rodríguez informa da existencia de baches na parte central da rúa do
Ameneiro, nos Tilos, e o Sr. Alcalde agradécelle que o poña en coñecemento e di que mandará
arranxalos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr Noriega Sánchez manifesta que se enteirou pola prensa que se constitúe hoxe a
comisión de investigación do cemiterio de Luou, e roga que estes asuntos se lles notifiquen ós
concelleiros por escrito, como estipula o Regulamento orgánico municipal, e non pola prensa; o
Sr. Alcalde respóndelle que non sabe de onde saíu esa noticia.-------------------------------------------

A Sra. Amieiro rodríguez roga que se verifique que as notificacións ós concelleiros sexan
correctamente entregadas e debidamente recibidas, xa que atopou dúas cartas dirixidas a ela
tiradas na rúa; que eses dous sobres contiñan sendos bandos, polo que non era nada
excesivamen- te importante, pero que igual poderían conter convocatorias ou documentación
importante; que nin siquera se deberían deixa-las cartas no buzón, xa que pode sacalas algún
gamberro, que o ideal sería que as entregasen na casa (máxime cando na súa hai sempre xente),
pero que o que non se debe facer de ningunha maneira é tiralas na rúa ou na entrada da casa, xa
que basta con tocar ó timbre dalgún piso para que lles abran o portal e poidan deixalas no
buzón.------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once 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 16 DE DECEMBRO  DE 1999.-----------------------------

Na casa do concello de Teo, a deza-
seis de decembro de mil novecentos noventa e
nove.--------------------------------------------------------

Sendo as dez horas, e baixo a presi-
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Mar-
tínez, reuniuse en primeira convocatoria o pleno 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. Mario Fandiño Pazos.-----------------------------

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

Pola presidencia declárase sesión pú-
blica, pasándose de seguido 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. Parajó Liñares manifesta que no punto 9 (moción relativa a Ezequiel Mosquera), ó
final da intervención do Sr. Tallón Mesías cómpre engadi-lo seguinte parágrafo: "Pregúntalle ó Sr.
Alcalde se neste concello as subvencións se conceden segundo a persoa que as pida, este
respóndelle que si e o Sr. Tallón pide conste en acta a resposta do Sr. Alcalde", e o Sr. Secretario
manifesta que en varios lugares da acta hai que substituí-lo segundo apelido do Sr. Tallón, que
figura "Rego" en vez de "Mesías".----------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis 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.-----------------------------------------------------------

2.- ADHESIÓN Ó CONVENIO PARA RECOLLIDA  SELECTIVA .- O Sr. Secretario
dá conta do expediente que se tramita para a sinatura dun convenio de adhesión deste concello ó
convenio marco asinado entre ECOEMBES e a Comunidade autónoma de Galicia para a
recollida selectiva de envases de papel-cartón, manifestando que hoxe remata a experiencia piloto
de recollida selectiva que se estaba levando a cabo neste concello, polo que retirarán os
contedores e non se procederá máis a esta recollida a menos que a corporación acorde acollerse ó
antedito convenio, que rexerá só para envases lixeiros, non para a recollida de papel e cartón, que
terá que facela outra empresa; continúa dicindo que falou co xefe do servicio de control e xestión
de residuos da Consellería de Medio Ambiente, e a recollida de envases tería un custo cero para o
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concello e ademais non habería un volume mínimo de residuos, o concello só tería que
aporta-los contedores amarelos (que se seguirían usando os que hai) e cumpri-la condición de
que se boten neles só envases, non outro tipo de lixo; que esta recollida non ten unha
periodicidade establecida, que pensan recoller como mínimo unha vez ó mes e, onde sexa
insuficiente, unha vez por semana ou cando o concello o requira; e en canto á recollida de papel e
cartón, tratouse cunha empresa distinta, e o custo para o concello é o 40% do importe da
recollida mais o 100% do transporte, que sae a 10.000 pts por día que veña o camión a recoller
máis 8 pts/kg recollido; desa cantidade, a empresa aboaríalle o 40% á Xunta de Galicia, que o
reintegraría ó concello. Manifesta que o concello pode optar por acollerse ó convenio marco
asinado entre Ecoembes e a Comunidade autónoma, por deixar de face-la recollida selectiva ou
ben por pagarlle a outra empresa que o faga, e di tamén que a Comisión de Agricultura e Medio
Ambiente, na sesión celebrada o 13-12-99, acordou propoñerlle ó pleno que decida o que estime
máis conveniente sobre este asunto.--------------------------------------------------------------------------

O Sr. Alcalde manifesta que o equipo de goberno pensa que se debe seguir con esta liña
de recollida; que, aínda que a recollida de papel e cartón lle custe algo ó concello, cómpre que se
siga recollendo. O Sr. Secretario manifesta que o custo desta recollida viría sendo unhas 480.000
pts. en cinco meses, que fan 1.152.000 pts. anuais, sen conta-lo que a Xunta tería que reintegrar-
lle ó concello, e o Sr. Alcalde di que a recollida selectiva é un ben para os veciños.------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que para o BNG é importantísima a recollida selectiva
de lixo, pero que a pregunta que hai que facerse é como se vai levar a cabo. Di que os  membros
do BNG que están na FEGAMP o informaron de que se está negociando un novo convenio con
Ecoembes no que se inclúe a recollida de cartón e papel, e tamén outras melloras, e que lle parece
raro que o Sr. Alcalde non teña noticias disto; o Sr. Alcalde respóndelle que, se a FEGAMP está
negociando un novo convenio, haberá que acollerse a el no seu momento, e o Sr. Noriega dille
que iso non é así, que se se asina un convenio que ten unha duración de dous anos hai obriga de
acollerse a el durante todo ese período; o Sr. Alcalde respóndelle que se hai nego- ciacións van
para longo, que non ten ningunha noticia por escrito disto, e que mentres non a teña non pode
facer nada, e o Sr. Noriega manifesta que, se o Sr. Alcalde ten interese en que se asine o convenio
que se trae hoxe ó pleno, asuma a responsabilidade. O Sr. Alcalde respóndelle que non asume
ningunha responsabilidade, que o importante é que o concello non quede sen recollida selectiva e
que no seu momento se renegociará o convenio. O Sr. Noriega Sánchez pide que se deixe este
asunto sobre a mesa mentres o Sr. Alcalde non reciba noticias da FEGAMP, e o Sr. Alcalde
respóndelle que o criterio do seu grupo é acorda-la adhesión ó convenio marco que consta no
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------

En canto ó antedito convenio, o Sr. Noriega manifesta que lle gustaría saber cales son as
obrigas que asume a empresa Ecoembes, ás que se alude na última páxina do citado documento,
xa que en todo o texto deste aparecen reflexadas unicamente as obrigas do concello, nunca as da
empresa, e pregunta tamén se o Sr. Secretario ten constancia escrita dos datos que deu (porcen-
taxe de reciclaxe na recollida, custo, periodicidade...) e di que non lle extraña que se estea rene-
gociando este convenio, porque a verdade é que non aclara nada.---------------------------------------

O Sr. Parajó Liñares pide tamén que se deixe sobre a mesa este asunto, en primeiro lugar
porque na sesión da Comisión informativa non se deu ningunha explicación sobre este tema, o
que lles impedíu analizalo, e en segundo lugar porque un concello limítrofe que tamén vai face-
-la recollida selectiva deixou este asunto sobre a mesa debido a que a FEGAMP está renego-
ciando o convenio; di que, se o convenio vai ter unha duración de dous anos, non ve por que non
se pode apraza-la decisión unha semana, e o Sr. Alcalde respóndelle que para que os veciños non
queden sen recollida; o Sr. Parajó manifesta que o lixo e o cartón estanse recollendo unha vez á
semana ou menos aínda, e o vidro unha vez ó mes, e non pasa nada; que se o Sr. Alcalde ten
intereses por detrás coa empresa para non aprazar este tema unha semana, que o diga. O Sr.
Alcalde respóndelle que non coñece á empresa, que o seu interese é unicamente evitar que os
veciños queden sen recollida selectiva; o Sr. Parajó manifesta que non sabe por que o Sr. Alcalde
se empeña en seguir con este tema, cando incluso algúns membros do equipo de goberno están



de acordo en deixalo sobre a
mesa.-------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Noriega Sánchez manifesta que non ve lóxico que o Sr. Alcalde non queira aprazar
unha semana esta decisión dicindo que é para que os veciños non queden sen recollida selectiva
de lixo, cando a realidade é que o cartón non se recolle tódalas semanas e todo o asunto da
recollida de lixo no concello está nunha situación escandalosa, e ó Sr. Parajó Liñares lle parece
ilóxico que o Alcalde traia sempre as cousas ó pleno o último día á última hora; que levan dous
anos enganchados porque o Alcalde non lle quere facer caso nin á oposición nin ó grupo de
goberno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Hombre Eiras pregunta cal é o posicionamento do grupo de goberno en canto ós
puntos 1.3.2) e 2.2 do convenio, o Sr. Alcalde respóndelle que levalo adiante e o Sr. Secretario
manifesta que hai que designar ó recuperador ou reciclador ó que se lle entregará o material
recollido (punto 1.3.2) do convenio, que sería a empresa Coregal, que é a que o está facendo na
actualidade, e delegar nunha entidade xestora de ámbito supramunicipal a realización da recollida
selectiva de envases lixeiros durante o prazo de vixencia do convenio (punto 2.2 deste), que sería
Ecoembes. O Sr. Parajó Liñares pregunta se esta empresa é dalgún alcalde, e o Sr. Alcalde
respóndelle que o ignora.-----------------------------------------------------------------------------

O pleno do concello, por nove votos a favor, os tres votos en contra do Sr. Noriega
Sánchez e das Sras. Bugallo Rodríguez e Amieiro Rodríguez e as catro abstencións dos Sres.
Parajó Liñares, Tallón Mesías e Hombre Eiras e da Sra. Blanco Fernández, sendo o número legal
o de dezasete e de asistentes o de dezaseis, acorda:--------------------------------------------------------

1º.- Adherirse ó convenio marco asinado entre Ecoembes e a Comunidade Autónoma de
Galicia, segundo convenio de adhesión que consta no expediente.--------------------------------------

2º.- Delegar nunha entidade xestora de ámbito supramunicipal a realización da recollida
selectiva de envases lixeiros durante todo o prazo de vixencia do presente convenio. A antedita
recollida realizarase segundo o modelo definido no Programa de Envases Usados e Xestión de
Residuos de Envases (Anexo II do Convenio Marco). A Comunidade Autónoma, ou entidade
que esta designe, levará a cabo un control periódico da calidade do material recollido na entidade,
á entrada da planta de selección ou, de se-lo caso, de transferencia, para determina-la cantidade
de impropios, co obxecto de aplica-las condicións de pago previstas no Anexo
III.----------------------

3º.- Delega-la realización da recollida selectiva de envases lixeiros, segundo require o
punto 2.2 do antedito convenio, na empresa ECOEMBES.-----------------------------------------------

4º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
asina-lo citado convenio e para continua-los demais trámites do expediente.--------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as dez 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 DO PLENO DO CON-

CELLO   QUE TIVO  LUGAR O DÍA 23 DE DECEMBRO  DE 1999.-----------------------------

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

Sendo as catorce horas, e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria o
pleno 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. Mario Fandiño Pazos.-----------------------------

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 e a proposta
de tódolos grupos políticos da corporación, faise
constar que ningún dos asistentes cobrará as dietas
correspondentes a esta sesión, por non tratarse nela
ningún tema de importancia.----------------------------

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 pleno co concello, por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspon-
dente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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